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ВСТУПНЕ СЛОВО
Чверть століття – це багато чи мало? Для відносин між
державами це лише час пропедевтики, період первинної
консолідації розрізнених способів узгодження збіжних інтересів. Зі суспільних перспектив – це етап, який спонукає до
переосмислення набутого досвіду, інспірує до пошуку догідних паттернів багатоукладних взаємодій, звернених на спільне
майбутнє прийдешніх поколінь. Дружба не терпить лукавства! Критична рецепція узвичаєних практик сприяє реконцептуалізації форматів і принципів успішної розбудови
двосторонніх взаємин. Гідні взірці належать майбутньому!
Чутливим індикатором (пере)осмислення динаміки суспільства у її внутрішній та зовнішній проекціях завжди була
академічна спільнота. Це, зокрема, підтверджує істотне зацікавлення тематикою нашої конференції, яке продемонстрували українські науковці. До участі в роботі конференції
зголосилися представники з усієї України, що дало змогу не
лише запропонувати добротний матеріал для комплексної
рефлексії над першою чвертю неоднозначного досвіду українсько-американських взаємин, але й засвідчило актуальність колегіальних академічних дискусій. Їхню цінність важко
переоцінити з погляду подальшої консолідації американських студій в Україні. Водночас вони слугуватимуть зміцненню позицій академічної спільноти у розбудові українсько-американських відносин.
Завдяки старанням Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема Центру американських
студій факультету міжнародних відносин, уже втретє поспіль маємо змогу зібратися добірним науковим товариством
для обговорення релевантних аспектів американознавчої проблематики. Цьогорічні співорганізатори – Інститут Кеннана з
Вашингтона та його київський офіс – активно підтримали і
забезпечили розширену репрезентативність академічного
середовища, надаючи науковій дискусії більш інклюзивного
характеру. Важливим доповненням з погляду міжнародної
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практики стало залучення до проведення конференції експертів з Української асоціації зовнішньої політики. Доброю
традицією стала постійна підтримка американознавчих
ініціатив, зокрема цього заходу, з боку Програми імені Фулбрайта в Україні.
Від імені організаційного комітету висловлюємо подяку усім, хто долучився до успішного проведення Третьої американознавчої мультидисциплінарної конференції «Чверть
століття українсько-американської дружби: досвід гідний
майбутнього». Зичимо плідної дискусії і сподіваємося на її
продовження у майбутньому в рамках цього та інших академічних майданчиків.
Роман Калитчак,
кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин
і дипломатичної служби,
директор Центру американських студій
факультету міжнародних відносин
Львівського національного університету імені Івана Франка,
випускник дослідницької програми Фулбрайта-Кеннана,
член Українського Фулбрайтівського кола
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СЕКЦІЯ 1

РОЛЬ УКРАЇНИ
В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
БАРАКА ОБАМИ
ОЛЬГА ВАСИЛЬЧЕНКО
програмний асистент Київського офісу
Інституту Кеннана
Анотація. На основі аналізу основних політичних заяв президента США, починаючи з лютого 2014 до 2016 р., у дослідженні
визначено та охарактеризовано роль України в зовнішньополітичному дискурсі Барака Обами. Наративний підхід було також застосовано, серед іншого, із метою висвітлення процесу впровадження зовнішньополітичного курсу.
Ключові слова: Україна, США, Барак Обама, дискурс, зовнішня політика, заява.

Починаючи з 1991 р., до вивчення українсько-американських відносин застосовувався широкий ряд прийомів.
Однак вибір методу, який допоможе окреслити адекватну та
чітку картину стану справ, що сприятиме прийняттю обома
сторонами найефективнішого рішення в контексті подальшої міждержавної взаємодії, на сьогодні є особливо визначальним. Перш за все, через вплив на згадані відносини
російсько-українського міждержавного конфлікту.
Саме тому наразі необхідно визначити та охарактеризувати роль України в зовнішньополітичному дискурсі президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами впродовж 2014-2016 рр.
Постановка саме такого завдання дослідження обумовлюється такими чинниками. Насамперед, так як міжнародні відносини за своєю суттю є відносинами соціальними,
у їхній основі міститься саме інформаційно-комунікативна
детермінанта, як це випливає з теорії комунікації М. Дефлера, Г. Лассуелла та К. Шеннона. Тобто люди шляхом реалізації власної потреби в соціалізації, разом із когнітивними
інструментами використовують й акти мовлення для означення, вивчення, освоєння та використання об’єктів навколишнього світу. Таким чином, можемо погодитися із
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представниками постструктуралізму на чолі з Ж. Дерріда,
які припускають, що всі процеси та явища в світі (наприклад, історія, політика, культура, економіка тощо) можуть
розглядатися як текст.
А відтак, використовуючи наративний підхід до дослідження міжнародних відносин, згідно з яким, серед іншого,
«акти мовлення» відіграють вирішальне значення у формуванні сприйняття і відповідної індивідуальної та колективної поведінки, звернімося до основних офіційних повідомлень 44-го американського президента стосовно України.
Справді, починаючи з розгортання військово-політичних подій у Криму, Україна зайняла помітне місце у
виступах Барака Обами. Так, показовим є те, що впродовж
лютого-березня на постійній основі було зроблено низку
заяв президента США щодо України. Їхньою метою було
оперативне сповіщення громадян Америки й міжнародної
спільноти щодо бачення Білим домом відповідних подій,
а також окреслення поточної та майбутньої відповіді на
них США. Відтак у своїй заяві від 28 лютого 2014 р. Барак
Обама заявив: «Український народ заслуговує можливості
визначати своє майбутнє. Разом із нашими європейськими
союзниками, ми [США – прим. авт.] закликали покласти
край насильству, а українців – продовжувати курс, за яким
вони здійснюють стабілізацію своєї країни…». Ба більше,
він одразу підкреслив, що «Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою будуть неухильним в своєму спротиві
будь-якому військовому втручанню в Україну» [1].
Таким чином, соціальні та військово-політичні події в
Україні додатково актуалізували ключові засади американської зовнішньої політики – захист чинного міжнародного
порядку, заснованого на дотриманні норм міжнародного
права, прав людини та розвитку демократії, а також тісну
співпрацю зі світовим товариством.
Для підтвердження вищенаведеного, згадаємо, що в
межах виступу Барака Обами щодо України від 17 березня
2014 р. було вказано, що Сполучені Штати керуються в
своїх діях «фундаментальним принципом: народ України
повинен визначати її майбутнє. А це означає, що необхідно
поважати суверенітет та територіальну цілісність України,
а також дотримуватися норм міжнародного права» [2].
У цьому ж виступі було також сказано, що Сполучені Штати
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«мобілізували міжнародну спільноту задля підтримки України та ізоляції Росії через її дії, а також для запевнення
своїх союзників та партнерів» [2]. Що, зі свого боку, може
свідчити про те, що США саме через таку риторику в зовнішньополітичному дискурсі підкреслюють свій вплив на
світове співтовариство, так як, відповідно, можуть використовувати його в якості ресурсу для створення тих чи інших умов у процесі досягнення своїх цілей. При цьому, той
же виступ американського президента від 17 березня надав ще один вагомий меседж, а саме: «Ми [США – прим.
авт.] чітко даємо зрозуміти, що за діями неодмінно слідують наслідки» [2].
А говорячи про взаємодію США з міжнародною спільнотою, у контексті розгляду ролі України в зовнішньополітичній риториці Барака Обами особливо варто звернути
увагу на функцію в ньому Європи. Наприклад, у своїй
заяві від 16 березня 2014 р. американський президент зазначив: «У співпраці з нашими європейськими партнерами
ми [США – прим. авт.] готові створити для Росії додаткові
витрати за її дії [в Україні – прим. авт.] [3].
Наголос на постійній координації дій із Європою є
наскрізним у більшості заяв Барака Обами щодо України
[4; 5; 6]. Ба більше, через заяви щодо України Білий дім
постійно надає меседжі дотримання обіцянок стосовно
безпеки своїм союзникам у НАТО [4; 10].
Наразі ж для характеристики ролі в нинішньому зовнішньополітичному дискурсі 44-го президента США, звернімося до останньої промови «Про стан держави» до Конгресу, яку Барак Обама виголосив 13 січня 2016 р. Цей виступ є підсумковим оглядом становища, у якому перебувають
США як на національній, так і на міжнародній аренах.
І найбільш показовим для нашого дослідження є те, що в
рамках цього виступу Україну було згадано двічі, до того ж,
у доволі різних контекстах. У першому випадку було зазначено, що «не зважаючи на погіршення стану економіки,
Росія спрямовує ресурси на підтримку України та Сирії –
залежних від неї держав, що просто на очах виходять із її
орбіти» [7]. Найбільше критики тут викликало, зокрема,
вживання слова «підтримка» з боку РФ, ба більше – застосування вислову "client-states" для означення української та
сирійської сторін. Відтак Стівен Пайфер, колишній посол
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США в Україні, на своїй сторінці у Twitter зазначив, що таке
формулювання було «дивним», оскільки Москва, як він далі
зазначає у своєму записі, «намагається дестабілізувати
Україну» [8]. Представники і прихильники республіканської
партії, зі свого боку, використали ці слова як привід для
того, щоб заявити: Бараку Обамі бракує «розуміння геополітичних реалій», а президентська адміністрація «на жаль,
давно перестала приділяти увагу Україні» [8].
Українська сторона, при цьому, була більш поміркована в своєму ставленні до такого використання слів. Так, на
думку Світлани Заліщук, члена Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах, «необхідно робити правильні наголоси в тлумаченні цієї заяви». Парламентар також
зазначила, що цю «обмовку» не варто розуміти як позицію
американського президента стосовно України [8].
Однак офіційний коментар речника Білого дому згодом продемонстрував, що «президент мав на увазі минулу
тривалу підтримку Росією режиму екс-президента Віктора
Януковича як перешкоду подальшій українській євроінтеграції, а також нинішню окупацію нею Криму та підтримку
збройних угруповань на Сході України…» [9]. Таким чином,
за словами посадовця, промова «Про стан держави» ще раз
засвідчує рішучі наміри Сполучених Штатів допомогти українцям у «розбудові мирної, процвітаючої країни, вільної
самостійно вирішувати власну долю» [9].
У другій частині своєї останньої промови до Конгресу
Барак Обама водночас надає інше бачення України. Оскільки, за його словами, коли США «допомагають Україні захистити власну демократію… це посилює міжнародний порядок,
від якого ми [США – прим. авт.] залежимо» [7]. Виходячи з
цього, можемо зрозуміти, що в зовнішньополітичному дискурсі Барака Обами 2016 р. Україна продовжує посідати
провідне місце як елемент, який сприяє укріпленню цікавого для Сполучених Штатів світового порядку. Саме тому
активна підтримка Києва допомагає Білому дому вигідно
балансувати на міжнародній політичній арені, зокрема у
відносинах із РФ. Оскільки, говорячи про несприятливий
стан справ та негативний вплив економічних санкцій на
РФ, Барак Обама водночас наголошує на тому, що «так бути
не повинно», адже існує альтернативний шлях розв’язання
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проблеми. Однак його, за словами американського президента, має обрати російське керівництво самотужки [7].
Усе вищенаведене спонукає до такого висновку: у зовнішньополітичному дискурсі Барака Обами фактор України
може, серед іншого, розглядатися як засіб посилення основоположних засад політики США на світовій арені, укріплення та координації відносин із європейськими партнерами та, зокрема, союзниками у НАТО, а також інструмент
маневрування або представлення можливих варіантів розвитку американсько-російських відносин. Це актуалізує
необхідність подальших досліджень у цьому напрямку задля
отримання масштабніших результатів.
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Ukraine since February 2014 up to 2016, the role of Ukraine in the foreign policy discourse by Barack Obama was characterized in the paper. Narrative approach was implemented, inter alia, herein in order to
highlight the process of foreign policy line implementation.
Keywords: Ukraine, USA, Barack Obama, discourse, foreign policy, statement.
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США ТА КРИЗА
НАВКОЛО УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ДУБОВИК
кандидат полiтичних наук,
доцент кафедри мiжнародних відносин
Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова
Анотація. Від початку Євромайдану США демонстрували
зацікавленість у розв’язанні української політичної кризи. Ступінь
задіяності Вашингтона в українських справах помітно зріс від початку агресії Росії проти України. США надали Україні допомогу –
від дипломатичної до фінансової та військової (нелетального характеру). При цьому політику США можна назвати обережною.
Формування політики супроводжувалось дискусіями в адміністрації та серед американських експертів.
Ключові слова: Україна, США, політика.

В умовах початку нового Майдану 2013 р. позиція
Сполучених Штатів була суттєво реактивною, формувалася
за принципом "ad hoc", тобто в унісон із подіями в Україні.
Пріоритет було надано спробам запобігання найгіршого сценарію. Раптом виникла інша ситуація, що містила в собі
надзвичайні дії парламенту, створення тимчасового уряду,
призначення виборів нового президента тощо. На цьому
етапі підтримка Сполучених Штатів була важливою.
Вашингтон невідкладно та категорично засудив анексію Криму. Уже на початку березня 2014-го року було заявлено про окрему програму фінансової допомоги з боку США.
Почала надходити допомога з боку США задля впровадження економічних реформ. Сполучені Штати взяли участь у
першій зустрічі щодо врегулювання «української кризи», яка
відбулась у Женеві 17-го квітня 2014-го року. На жаль, після
цього Вашингтон відійшов від участі у подальших спробах
пошуку багатостороннього формату розв’язання «української кризи», делегувавши ці повноваження двом своїм
європейським союзникам.
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Президент Б. Обама відомий як прихильник дуже обережного підходу до зовнішньої політики. Він не любить драматичних дій та надзвичайно довго обмірковує кожне своє
рішення. «Український напрямок» політики президента суттєво підвищує цю обережність. У Білому домі розуміють значення цього напрямку і відповідальність за можливі наслідки. Кожний крок тут має наслідки для України, відносин
України із США, американсько-російських відносин, інтересів США у Євразії тощо. Дебати тривають і в межах виконавчої гілки влади. Наразі домінує підхід, якого дотримуються безпосередньо президент Б. Обама та певне коло його
радників, у тому числі в Раді національної безпеки. Цей підхід декларує підтримку України у стратегічному плані, але
переважно підтримку політичного, економічного та дипломатичного характеру.
Наразі Б. Обама продовжує заявляти, що санкції проти Росії є дієвими, хоча вони не призвели до помітних змін у
поведінці Москви. Введення нових санкцій здається малоймовірним. Можна з певною мірою впевненості вважати, що
кардинальних змін у підході Білого дому очікувати не слід.
Насамкінець, не можна не констатувати активну роль
американського законодавчого органу влади в обговоренні
та здійсненні політики США щодо України, адже вона помітно зросла від початку «української кризи», тим паче, від
початку російського вторгнення.
Volodymyr Dubovyk
USA AND THE CRISIS OVER UKRAINE
Summary. The US have shown interest in resolution of the
Ukrainian political crisis since the start of the Euromaidan. The degree
of American involvement in Ukrainian affairs has grown markedly since
the beginning of the Russian aggression against Ukraine. The US had
given assistance to Ukraine – ranging from diplomatic to financial to
military (of non-lethal types). That being said one might call US policy
a cautious one. The elaboration of policy had seen discussions within
the administration and among American scholars.
Keywords: Ukraine, USA, policy.

23

ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА
В УМОВАХ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ:
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
ІРИНА ДУДКО
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри політичної історії
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»
Анотація. Стаття орієнтована на розгляд специфіки безпекової політики США на європейському континенті за умов агресії РФ проти України. В основі розгляду – виокремлення напрямів
політичного курсу США щодо України та країн-союзників у НАТО,
виявлення проблематичності здійснюваного курсу, а також перспектив його реалізації відповідно до потреб та інтересів сторін.
Ключові слова: США, безпекова політика, Європа, Україна,
РФ.

Відповідно до документів стратегічного рівня – Стратегій національної безпеки США (2010, 2015 рр.), Військових стратегій (2011, 2012, 2015 рр.) – європейський вимір
безпекової політики був і залишається серед найбільш вагомих напрямів зовнішньої політики США протягом двох каденцій демократичної адміністрації Б. Обами [1-5]. По суті,
акцент на діяльності на міжнародній арені з опорою на союзників і партнерів США в Європі і водночас відповідальності за безпеку союзників США (колективні дії з пріоритетом дипломатії над силовими діями) став показовим елементом ліберальних підходів чинного американського політикуму до зовнішньої політики, порівняно з консервативними
(неоглобалістськими) тенденціями республіканської адміністрації Дж. Буша-молодшого, в основі яких – односторонність дій і перевага силових над іншими можливими засобами реалізації зовнішньої політики [6]. У колі зовнішньополітичних пріоритетів США, принаймні від початку першої
каденції президента Б. Обами, є спроби «перезавантаження»
відносин із Росією як можливим союзником у розв’язанні
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проблем світ-системи й стабільності європейського континенту [7].
Утім, аналізуючи сприйняття американською адміністрацією проблем європейської безпеки за президентства
Б. Обами, слід визнати не тільки її традиційність (як підтримку союзницьких відносин із країнами Європи), а й еволюційність підходів до реалізації політики у визначеному
напрямі після початку агресії РФ проти України як готовність протистояти імперській політиці Росії. Йдеться про
усвідомлення на рівні вищого політичного керівництва
загрози, яку становить на сьогодні зовнішня політика Росії –
як у вимірі норм міжнародного права (порушення територіальної цілісності України як незалежної держави), так і у
вимірі спроб РФ змінити (через придушення демократичних
тенденцій в Україні) розподіл політичних сил у Європі на користь власних імперських зазіхань.
Так, щодо лінії на підтримку Сполученими Штатами
України як напряму сучасної безпекової політики США в
Європі, то вона від подій Революції гідності й надалі – анексії Криму та агресії Росії на сході України – знайшла прояв у
декількох вагомих орієнтирах. Це:
● активна дипломатична підтримка України на рівні
вищого політичного керівництва США;
● запровадження санкцій проти Росії;
● фінансова, військово-технічна допомога Україні.
Показовим етапом щодо визначення перспектив підтримки України з боку США став «Акт на підтримку свободи
в Україні», прийнятий сенатом і палатою представників
Конгресу США. Законопроект сенату, зокрема, визнавав Україну військовим союзником США поза межами НАТО,
окреслював перспективи зменшення залежності України від
російського газу і надання допомоги українській армії та
біженцям. Крім того, законопроектом передбачалося введення нових санкцій проти РФ, визнавалася можливість
надання летальної зброї Україні [8].
Документ із певними корективами був підписаний Президентом США 19 грудня 2014 р., ставши суттєвим кроком
щодо визначення перспектив залучення Сполучених Штатів
до українського напряму в європейському театрі подій.
На спеціальну увагу в аспекті зазначеного заслуговує й
такий документ, як Стратегія національної безпеки США
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(лютий 2015 р.), де Україна згадується кілька разів у розділах: «Безпека»; «Процвітання» (підрозділ «Просування нашої
енергетичної безпеки»); «Цінності»; «Міжнародний порядок».
Серед вагомих моментів СНБ:
● готовність стримувати Росію; визнання російської
агресії викликом міжнародній безпеці;
● наміри поглиблювати стратегічну взаємодію із визнаними партнерами: «Ми будемо підтримувати партнерів,
таких як Грузія, Молдова, Україна, які зможуть працювати
пліч-о-пліч зі США і НАТО, а також забезпечувати власний
захист», – йдеться у документі [2].
Вагомість Стратегії національної безпеки (2015) як документа полягає і в окресленні проблем взаємодії США із
союзниками у НАТО як напряму безпекової політики на
європейському континенті. Так, «зміцнення нашого довготривалого залучення до вільної і мирної Європи шляхом протидії агресії та модернізації альянсу НАТО задля відповіді
зростаючим загрозам» визначено провідним завданням у
вимірі підтримки міжнародного порядку, що забезпечує
мир, безпеку та можливість протистояти глобальним викликам [2].
Схожі підходи окреслені також у Національній військовій стратегії Сполучених Штатів Америки (червень 2015 р.),
що подається її упорядниками як розгорнута частина СНБ
США у її військовому вимірі. Так, «у Європі ми зберігаємо
стійкість щодо наших зобов’язань перед союзниками у
НАТО, – зазначено в НВС Сполучених Штатів. – НАТО забезпечує дієві гарантії колективної безпеки та є стратегічно
важливим (союзом) для стримування конфлікту, особливо на
фоні чинної агресії Росії на периферії. Операція США «Атлантична рішучість» (ATLANTIC RESOLVE), наша Європейська ініціатива перестраховки (European Reassurance Initiative), План дій НАТО щодо забезпечення готовності (NATO’s
Readiness Action Plan), а також багато дій, навчань та
пов’язаних з цим інвестицій визначають нашу відданість
солідарності альянсу, єдності та безпеці. Ми також будемо
підтримувати наших партнерів у НАТО щодо посилення їхньої взаємодії із силами США та забезпечення їх власної
безпеки» [5].
Конкретизований підхід щодо зазначеного напряму
європейської безпекової політики США знайшов відобра26

ження і в такому документі стратегічного рівня як, оновлена Військова стратегія європейського командування Збройних сил США в Європі, оприлюднена в січні 2016 р.
Серед пріоритетних завдань документа – стримування
російської агресії (як загрози Європі з півночі й сходу).
У цьому аспекті – оновлення концепції передового базування США у бік посилення американської присутності в Європі [9]. На підтвердження – наміри розгорнути в Європі угруповання винищувачів F-22 для підтримки союзників у
НАТО [10].
Водночас, із погляду аналітиків, може йтися не тільки
про кількісні, а й про якісні показники військової стратегії
США в Європі – як об’єднання європейських союзників у
щільну шеренгу задля протидії можливій масштабній агресії.
Якщо досі спільних сил НАТО в Європі не було (кожна країна самостійно займалася військовим будівництвом), сьогодні перед ЗС США в Європі стоїть завдання стати ядром
об’єднаних сил НАТО. Йдеться, з одного боку, про об’єднання
сил загального призначення, ядерних сил, засобів ПВО. З іншого – про оперативне розгортання необхідної військової інфраструктури (у тому числі розвідувальної), а також інфраструктури, що забезпечує більш якісне управління об’єднаними силами [9].
Вищезазначені прояви європейської безпекової політики США за умов агресії Росії проти України засвідчує не
тільки усвідомлення вищим керівництвом США загрози, яку
становить імперська політика РФ – як щодо територіальної
цілісності України, так і інших країн Європи, а й реалізацію
посилених заходів з боку політичного й військового керівництва Сполучених Штатів у стримуванні агресії Росії та
запобіганні процесу виходу чинного збройного конфлікту на
Сході України поза межі його теперішніх масштабів. Утім,
аналізуючи сучасну безпекову політику США на європейському континенті, слід визнати не тільки її показові аспекти
у вигляді, наприклад, потужного силового компоненту для
можливого стримування агресора, а й проблематичні виміри
з погляду національних інтересів України.
Так, відповідно до останніх стратегічних документів,
показовим для США є вибудовування потужної лінії оборони, спрямованої проти Росії, однак не в межах, а поза кор27

донами України. Отже, Україна, як про це заявляв польський політик і економіст Л. Бальцерович, була і залишається
«першою лінією оборони для Заходу» [11], що вимушена
взяти на себе захист не тільки свого цивілізаційного вибору,
а й цивілізаційних цінностей усієї Європи. Зазначене навряд чи може передбачати безпосереднє залучення США, інших країн Європи до захисту незалежності України. Утім,
існування лінії на підтримку України і лінії на зміцнення
безпекової складової країн-членів НАТО скоріше як двох паралельних, а не перехрещених напрямів зовнішньої політики США щодо Європи обмежує можливості перетворення
класичної оборонної позиції на активну оборонну позицію
України як таку, що реально здатна прискорити відновлення територіальної цілісності держави.
Серед проблемних аспектів – і надання оборонної летальної зброї Україні як питання, що впродовж двох років
воєнних дій продовжує перебувати у сфері дипломатичного
обговорення зі США. В якості традиційних міркувань, що
використовуються в цьому контексті для пояснення позиції
Сполучених Штатів:
● пересторога адміністрації Б. Обами щодо можливості
ескалації конфлікту в Україні, повномасштабної війни; необхідність продовження дипломатії;
● шантаж з боку Росії західної спільноти з приводу
можливості застосування ядерної зброї;
● можливість потрапляння високотехнічної зброї до
рук бойовиків…
Кожна з цих позицій має підґрунтя, хоча на увагу
може заслуговувати й те міркування, що затримка у наданні
летальної оборонної зброї Україні є наслідком не стільки
об’єктивної оцінки ситуації, скільки особистої позиції
Б. Обами як лауреата Нобелівської премії миру, що опікується наприкінці своєї каденції іміджем президента-миротворця. Так, на противагу позиції щодо можливої ескалації
конфлікту на Сході України, вагомою є та думка, що надання летальної зброї Україні збалансувало б сили сторін конфлікту, стримуючи при цьому можливості наступальних дій
агресора. Як вважає у цьому аспекті конгресмен від штату
Пенсильванія Дж. Піттс, надання летальної оборонної зброї
Україні не змінило б хід війни, але принципово змінило б
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здатність української армії не допустити того, щоб у неї
забрали ще якусь частину її території [12].
Саме у зазначеному вимірі могло б розглядатися питання щодо міжнародного миротворчого чи міжнародного
поліцейського контингенту задля звуження (приборкання)
військового конфлікту на Сході Україні як такого, що продовжує перебувати лише у сфері теоретичного осмислення;
або питання поглиблення санкцій щодо Росії з боку США,
яке узгоджується на кожному етапі реалізації з позицією
Євросоюзу.
Отже, ресурсний потенціал, як і перспективи залучення Сполучених Штатів до підтримки України в її протистоянні з Росією, не можуть вважатися вичерпаними. Зазначене стосується й загальної безпекової політики США на
європейському континенті, що (базуючись на декількох напрямах) вимагає більш узгодженої лінії реалізації.
Безумовно, захист незалежності України – це місія самої України, серед завдань якої – стримування ворога; подолання внутрішньої нестабільності, корупції, безкарності злочинців попереднього режиму як тенденції, що роз’їдає суспільство зсередини, знижує авторитет уряду і довіру до
нього суспільства, так і західних партнерів.
Насамкінець: одна із серйозних передумов можливого
зниження зацікавленості західних партнерів (США) щодо
України, прагнення не стільки допомогти Україні у досягненні перемоги, європейської інтеграції, скільки стримати
розгортання чинного в Україні конфлікту поза кордонами
НАТО, перевести конфлікт у заморожений стан.
Зазначене набуває особливої вагомості, причому не
тільки у формальному вимірі щодо перспектив реалізації європейської безпекової політики США, а й у вимірі найбільш
болючого питання – чи залишуться Україна та Європа сам
на сам із таким ворогом, яким стала на сьогодні Росія, чи
вони будуть протистояти ворогові, маючи за спиною такого
надійного партнера і союзника, яким є Сполучені Штати?
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Рішення Президента РФ Володимира Путіна анексувати Крим і дестабілізувати Східну Україну в 2014 році
викликало загальне занепокоєння серед західних політиків,
що Росія розпочала ведення більш конфронтаційної політики, яка може мати далекосяжні наслідки для відносин Росії
із Заходом і для європейської стабільності в цілому. Анексія
Криму та військові дії на Сході України ставлять під сумнів
два основних твердження, на яких була заснована політика
США щодо Європи після закінчення холодної війни: а) Європа є стабільним і безпечним регіоном, завдяки чому США
мають можливість звертати більше уваги на інші регіони,
зокрема на Азію і Близький Схід; б) Росія стала радше партнером, ніж противником [4].
Анексія Криму передбачає, що обидва припущення
мають бути переглянуті. Європа знову стала одним із провідних центрів порядку денного зовнішньої політики США.
Це означає, що Сполучені Штати мають віднайти новий баланс між конкуруючими пріоритетами в Європі, на Близькому Сході і в Азії. Після приєднання Криму і підтримки дестабілізації Східної України, Росію навряд чи можна надалі
розглядати як партнера. Внаслідок цього Сполучені Штати,
передусім їхня армія, змушені пристосуватися до роботи з
більш націоналістичною і самовпевненою Росією. В цьому
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контексті керівництво армії США має розробити нову стратегію, яка, з одного боку, дозволила б задовольняти зростаючі вимоги НАТО, передусім щодо політики стримування Росії
в Східній Європі, а з іншого боку, виконувати свої зобов’язання в інших частинах світу, не розраховуючи при цьому
на істотне збільшення фінансування військових структур
або модернізації обладнання.
Українська криза має декілька важливих імовірних
наслідків для військових США в цілому та американської
армії зокрема. По-перше, припущення багатьох західних
аналітиків, що Європа стала стратегічно стабільним континентом і що США можуть зосередити свою увагу на інших
регіонах, особливо на Азії та на Близькому Сході, втратили
свою актуальність. Європа буде й надалі відігравати більш
важливу роль у стратегії національної безпеки США в найближче десятиліття.
По-друге, якщо перед Міністерством оборони США
стоятиме завдання допомогти НАТО побудувати більш надійні механізми стримування і оборони своїх позицій у Східній Європі, армії і військово-повітряних силах США, необхідно переглянути своє планування військових зобов’язань у
цьому регіоні, які були мінімальними з часів завершення
холодної війни. Таке планування також вимагає переоцінки
балансу між вимогами оборонної стратегії і ресурсами, які
доступні для його підтримки.
По-третє, військові дії Росії в Криму і на Сході України
продемонстрували нову модель російського військового мислення, поєднуючи традиційні інструменти російської військової думки з новим акцентом на раптовість, обман і стратегічну невизначеність. Такий підхід дозволяє Росії приховати свої справжні наміри і проводити «непомітні вторгнення». У майбутньому НАТО може зіткнутися з російськими
військовими, для яких основою будуть ті методи і підходи,
які були застосовані під час примусового приєднання Криму
до Росії та дестабілізації Сходу України. Країни Балтії і
Молдова, які мають значну російськомовну меншину на
своїй землі, можуть із легкістю стати цілями цього нового
російського підходу до війни. Окрім того, Росія готова використовувати значні сили для компенсації оперативних недоліків будь-якого більш тонкого застосування насильства, так
як це було зроблено в серпні 2014 року, коли кілька тисяч
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військових регулярного російського війська таємно і незаконно проникли в Східну Україну, щоб завдати удару по позиціях
Збройних сил України за допомогою інтенсивних атак.
По-четверте, у той час як відкриті військові дії Росії
проти східноєвропейських членів НАТО є менш імовірними,
ніж більш неоднозначні й тонкі форми примусу, використані
в Криму і на Сході України, можливість прямого нападу не
можна відкидати. Відповідно, НАТО в цілому і армія США
зокрема мають бути готовими протистояти більш широкому
спектру загроз у регіоні, у тому числі ймовірному розгортанню інтенсивного військового конфлікту в Східній Європі
за зразком, який Путін використовував наприкінці серпня
2014 року в східній частині України.
По-п’яте, це військові виклики для об’єднаних сил та
армії США в більш складному середовищі європейської безпеки, які вимагатимуть розвитку нових креативних підходів
та розробки концепцій повітряно-наземних операцій, які
охоплюватимуть увесь спектр військових операцій для протистояння нетрадиційним загрозам, як в Україні 2014 року,
так і для стримування звичайних російських атак.
Відповідно до того, як армія США розглядає варіанти
підвищення її здатності реагувати на нові виклики в Європі,
декілька питань щодо планування та інвестицій мають бути
розв’язані негайно. Якщо основні проблеми безпеки для
країн-членів НАТО у Східній Європі виникають у зв’язку з
нерегулярними загрозами і спробами проросійських груп дестабілізувати ситуацію в регіоні, то головною місією армії
США мала б стати допомога військовим та іншим силам безпеки зі Східної Європи покращити свої можливості для
розв’язання проблем, спричинених нерегулярними війнами.
Водночас, як було зазначено вище, армія і військово-повітряні сили повинні бути готові мати справу з можливістю
розгортання значного конфлікту, включно з широким використанням зброї високої вогневої потужності (оснащеної
високоточними боєприпасами) на досить великій території
ведення бойових дій.
Для того, щоб підтримати повний спектр потреб оборони і стримування, Сполучені Штати мають кілька варіантів, як використовувати свою армію. По-перше, армія могла
б розробити і розгорнути високопродуктивні сили швидкого
реагування в Східній Європі повітряним шляхом в період
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стратегічного напруження. Такі сили мають перевагу, оскільки не вимагають значної присутності США в мирний
час. З іншого боку, вони мають меншу бойову міць і тактичну маневреність, ніж більш важкі бронетанкові і механізовані війська, що є серйозним недоліком в разі початку Росією
військової ескалації [1]. Ключове завдання полягає в тому,
щоб визначити, коли саме використовувати ці мобільні сили
під час стратегічної кризи.
Інший варіант – це активні механізовані/броньовані
та броньовано-механізовані сили, які можуть бути розгорнуті в Східній Європі і які можна розглядати як одну з найефективніших форм стримування силами, повністю готовими до бою. Хоча на сьогодні це політично найбільш спірний варіант для розгляду в Європі. Більшість країн Східної
Європи позитивно розглядала б імовірність значної постійної військової присутності США в регіоні. Але для провідних
європейських держав, таких як Німеччина, Франція чи Італія, таке рішення було б провокаційним і таким, що може
призвести до ескалації нинішньої кризи з Росією [3]. З огляду на ризики і переваги різних варіантів розгортання і
застосування військових сил, цілком імовірно, що армії
США і військово-повітряні сили будуть поєднувати ці підходи. З огляду на ймовірність того, що нетрадиційні загрози в
регіоні Східної Європи стануть серйозною проблемою протягом наступного десятиліття, і припускаючи, що армія США
й надалі відіграватиме значну роль у наданні допомоги армії
країн-членів НАТО в Східній Європі, важливо, щоб американська армія зберегла навички та здібності, зосереджені на
цій частині спектру конфліктів. Розробники нової стратегії
мають визначити правильне поєднання сил для розгортання
в мирний час та їхнє зміцнення під час імовірної майбутньої
стратегічної кризи.
Що більше очікування того, що підрозділам армії США,
можливо, доведеться битися пліч-о-пліч з набагато меншими арміями східного флангу НАТО, то більшою видається
потреба проведення спільних навчань для майбутніх спільних операцій. У малоймовірному випадку відвертої «звичайної» провокації з боку Росії багато армій країн-членів НАТО
в Східній Європі будуть залежати від Сполучених Штатів,
зокрема щодо застосування таких можливостей, як вогнева
підтримка і системи забезпечення, а також, можливо, назем35

ного маневру одиниць для їхнього захисту [2]. Сьогодні існує
відносно мало взаємодії між армією США та збройними силами в Східній Європі. Ця взаємодія має бути значно
розширена в рамках масштабної стратегії підвищення обороноздатності і стримування в Східній Європі. Під час холодної війни європейські члени НАТО мали змогу забезпечити значну інфраструктуру і матеріально-технічну підтримку
силам армії США, що базувалися в Європі. Сьогодні ситуація
зовсім інша через значне скорочення оборонних установ та
інфраструктури НАТО в Європі. Окрім того, залишається
невизначеність із приводу можливого розширення НАТО і/
або американської військової присутності на території країн
Східної Європи. Та і збільшення кількості військових США в
Європі призводять до значних політичних ризиків.
У підсумку варто зазначити, що армії США необхідно
оцінити можливі потреби в розробленні або уточненні стратегії національної безпеки США, яка врахує ті динамічні
зміни в регіоні Східній Європі, що відбулися з часу анексії
Криму Росією та дестабілізації ситуації в Східній Україні
протягом останніх двох років. Із урахуванням обмежень у
розширенні структури сил американської армії та коштів
для її модернізації на найближче десятиліття, правильний
вибір в оцінці всіх ризиків в регіоні буде здійснити непросто, що зумовлює необхідність подальшого ретельного їх вивчення військовими та політичними експертами для вибору
оптимальної стратегії дій.
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Попри розгорнуту восени 1922 р. радянською Росією
централізацію влади у зв’язку з утворенням Союзної держави, український раднарком намагався завадити повному
обмеженню його прав у сфері зовнішньої політики. Керувався при цьому наявністю за кордоном «українських інтересів» і необхідністю їх обстоювати.
У доповідній записці до голови українського раднаркому і наркома закордонних справ Х. Раковського від 27 грудня 1922 р. заступник наркома закордонних справ В. Яковлєв порушив питання введення українських представників
до центрального апарату НКЗС СРСР, закордонних представництв СРСР, правового статусу цих представників. На
думку заступника наркома, вони «мали висвітлювати за
кордоном життя України, у центрах перебування української еміграції проводити просвітницьку роботу».
В. Яковлєв пропонував: «1) організувати в структурі
НКЗС СРСР представництво від УСРР в особі члена колегії;
2) доручити цьому членові колегії НКЗС СРСР (представнику
від УСРР) керівництво українською роботою за кордоном;
3) для проведення дипломатичної і консульсько-правової роботи у Харкові заснувати посаду уповноваженого НКЗС
СРСР при РНК УСРР; 4) українські частини створити у повпредствах СРСР у Польщі, Румунії, Туреччині, Литві, Чехословаччині, Болгарії, Югославії, Австрії, Італії, Німеччині й
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США (виділено мною – авт.)» [1, спр. 57, арк. 21; спр. 591,
арк. 96-97].
Не погоджуючись із повним обмеження прав у сфері
зовнішньої політики, В. Яковлєв, очевидно, за вказівкою
раднаркому надіслав 16 лютого 1923 р. до ЦК КП(б)У доповідну записку «Положення про НКЗС СРСР у частині, які
можуть викликати суперечки». У ній пропонував, щоб Польща, Румунія, Угорщина, Австрія, Чехословаччина, Болгарія,
Югославія, Албанія склали «країни, у яких політичні й економічні інтереси України переважали б над інтересами інших
союзних республік». Кандидатури радянських повноважних
представників до них мав пропонувати український раднарком, а затверджував НКЗС СРСР.
До «країн, у яких інтереси УСРР вважалися значними»,
В. Яковлєв відніс Туреччину, Німеччину, Італію, Францію,
США й Канаду (виділено мною – авт.). Вважав за доцільне,
щоб український раднарком пропонував до радянських повпредств у цих державах власних представників в статусі
«радника» чи «першого секретаря», яких так само затверджував НКЗС СРСР. Водночас український раднарком, за
погодженням із НКЗС СРСР, залишав за собою право визнавати «значні» інтереси УСРР в інших країнах [2].
Уповноважений НКЗС СРСР при РНК УСРР, повноважні представники, радники й перші секретарі радянських
повноважних представництв, призначені за квотою УСРР, у
роботі мали керуватися тільки директивами союзного НКЗС.
У справах, які «містили українські інтереси», свої дії мали
узгоджувати з представником УСРР у НКЗС СРСР та уповноваженим НКЗС СРСР при РНК УСРР.
Відповідно до положення «Про функції українського
представника в місіях СРСР», вони входили до складу союзних повноважних представництв на правах членів. До їхніх
обов’язків входило: «1) представляти УСРР у закордонних місіях СРСР, 2) збирати й подавати представнику УСРР у
НКЗС СРСР інформацію, яка стосувалася України, 3) виконувати доручення представника УСРР у НКЗС СРСР і уповноваженого НКЗС СРСР при РНК УСРР, 4) бути референтом
з українських справ у закордонних повпредствах СРСР,
5) наглядати за репатріацією і консульською роботою, пов’язаною з українцями, 6) виконувати політичні завдання
українського характеру, 7) проводити просвітницьку роботу
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серед українських емігрантів, 8) організовувати роботу із
«зміновіхівства» (перехід української еміграції на радянський бік і повернення до дому – авт.)» [3, спр. 15, арк. 115].
Щоправда, ввести українського представника до складу повноважного представництва СРСР у США не вдалося.
У 1920-х роках Сполучені Штати Америки політично так і не
визнали Радянський Союз, відмовлялись налагодити з ним
офіційні відносини й обмінятися дипломатичними представництвами. Сталося це аж 1933 р., коли Повноважним
представником СРСР у США призначили випускника Київського університету О. Трояновського, але це вже тема наступного наукового дослідження.
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Активізація двостороннього співробітництва із США
відбулася на тлі розгортання воєнного конфлікту на території України. Насамперед слід зазначити про ініціативу керівництва нашої держави та дії в цьому напрямку, чого раніше
не спостерігалося. З іншого боку, США у зв’язку з останніми
подіями, які розпочиналися як українська криза, а тепер
вивели Росію в ранг однієї з основних загроз безпеці США,
почали більше приділяти уваги українському питанню.
Правовим підґрунтям змін, які відбулися після Революції гідності, стали президентські, парламентські та місцеві
вибори, які відповідали всім міжнародним стандартам та
продемонстрували міжнародній спільноті, зокрема США, що
Україну можна розглядати як партнера.
У зв’язку з динамікою розгортання конфлікту, реакція
США проявляється у трьох напрямках: 1) зміцненні українського уряду; 2) гарантуванні підтримки союзників по НАТО;
3) запровадженні санкцій проти Росії з метою сприяння
змін у російській політиці [1]. Ці напрямки були окреслені
колишнім послом США в Україні Стівеном Пайфером у
2014 р., і відтоді вони практично не зазнали змін, за винятком розширень та уточнень. Також, зважаючи на останні
два роки, слід виокремити співпрацю в сфері безпеки та
оборони, яка розвивається в багатьох напрямках, зокрема у
41

сферах, пов’язаних із фінансовою та технічною допомогою,
спільними навчаннями, нелетальним озброєнням тощо.
Незважаючи на активізацію співробітництва, досить часто
у політичних колах США постає питання про доцільність
надання того чи іншого виду допомоги. Тому слід розглянути декілька причин, які виступають на користь подальшого
продовження та посилення практичної співпраці.
По-перше, вже понад два десятиліття Україна є надійним міжнародним партнером Сполучених Штатів. Після розпаду СРСР на території України розміщувався третій за
величиною ядерний арсенал, у тому числі 1900 стратегічних
ядерних боєголовок. Україна відмовилася від цього арсеналу, передавши ядерні боєголовки Росії [2].
Після падіння режиму Саддама Хусейна Україна стала
частиною коаліційних сил в Іраку. А 2012 року вона доклала
значних зусиль для виведення зі своєї території останнього
високозбагаченого урану в рамках міжнародних зусиль щодо консолідації запасів ядерного збройного високозбагаченого урану і плутонію зі США на чолі [1].
У рамках угоди, за якою Україна відмовилася від свого
ядерного потенціалу, Сполучені Штати, Великобританія і Росія підписали 1994 року Будапештський меморандум, що
містив гарантії поваги суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та забороняв використання або погрози застосування сили проти України [3]. Незаконне захоплення і приєднання Криму до Росії є грубим порушенням
зобов’язань за цим документом, так само як постійна підтримка Росією сепаратистів на Сході України. Сполучені
Штати і Великобританія повинні виконувати свої зобов’язання щодо підтримки України, чинити тиск на Росію, щоб
припинити дії, які порушують взяті Москвою на себе зобов’язання.
Насамкінець, дії Росії стали проблемою для повоєнного
порядку в Європі. Незаконне захоплення Криму є найбільш
обурливим із 1945 року. Сполучені Штати та їхні європейські
союзники повинні жорстко реагувати шляхом застосування
відчутних санкцій проти Росії. В іншому випадку є небезпека,
що російське керівництво продовжуватиме діяльність, яка
ставить під загрозу подальше майбутнє європейської безпеки і стабільності.
Враховуючи все вищесказане, підтримка США України є вмотивованою та необхідною.
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Слід розглянути напрям політики США, спрямований
на допомогу Україні, особливо в секторі безпеки та оборони.
Спершу нашій державі було продемонстровано політичну
підтримку на найвищому рівні. Президент США Барак Обама мав зустрічі з Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком, держсекретар США Джон Керрі та віце-президент Джо
Байден неодноразово відвідували Україну й зустрічалися з
представниками української влади.
Наступним важливим напрямом підтримки є фінансовий сектор. Сполучені Штати тісно співпрацювали з Міжнародним валютним фондом задля розробки програми співпраці
з Україною. Якщо Україна буде проводити реформи в рамках
цієї програми, вона отримає швидкий доступ до значних
коштів, набагато більших, ніж дворічні програми МВФ.
Однією зі сфер, де Сполучені Штати повинні та можуть докласти більше зусиль, є військова співпраця. Українські військові потребують різноманітної допомоги у зміцненні обороноздатності. Перш за все, потребує зміцнення
східний фланг із огляду на те, що більшість українських
військових баз у західній частині країни були розгорнуті
передусім проти НАТО. Сполучені Штати надали і продовжують постачати харчові пайки та інше нелетальне обладнання – спальні мішки, намети і матеріально-технічне забезпечення. Україна вже отримала від США і значну допомогу
сектору безпеки на $ 260 млн – йдеться про бронежилети,
транспортні засоби, прилади нічного бачення, тепловізори і
медспорядження [4].
Також доцільно розглянути питання про надання протитанкової зброї та переносних ЗРК, особливо з урахуванням того, що Україна на прохання США і НАТО ліквідувала
багато зі своїх переносних зенітно-ракетних комплексів, щоб
уникнути їх викрадення і застосування терористами [1].
І нарешті – військові США повинні продовжувати свою програму військових навчань, яка була частиною програми
двостороннього військового співробітництва США – Україна
протягом більше 15 років.
Україна є одним із найбільших отримувачів допомоги
США. Згідно з нещодавно підписаним Консолідованим
законом про бюджетні асигнування на 2016 рік, вона отримає $ 525 млн у вигляді економічної допомоги, у тому числі
й для кредитних гарантій, що на $ 96 млн більше, ніж обго43

ворювалося спочатку, а також $ 85 млн у вигляді військової
допомоги, що на $ 42,5 млн більше від першопочаткових
виділених коштів. Додаткові $ 50 млн виділяються для регіональної воєнної допомоги, що на $ 45 млн більше, ніж вимагалося та $ 250 млн для летального і нелетального обладнання та підготовки українських сил безпеки [5].
У період із серпня 2014-го по вересень 2015-го Міністерство оборони США в рамках програми продажу озброєння іноземним державам видало чотири підряди американським компаніям на постачання озброєння Україні.
Йдеться про надання радіосистем компанією «Harris Corp.»,
безпілотних літальних апаратів від компанії «Aerovironment,
Inc.», автомобілів «Хаммер» від компанії «AM General» та радіолокаційних радарів стеження від компанії «Raytheon» [6].
Досі ще дискусійним та чутливим залишається питання постачання Україні летального озброєння, оскільки президент США постійно наголошує на пріоритетності вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Проте, незважаючи
на таку позицію, США все-таки збільшили військову допомогу Україні. На таке рішення вплинуло багато чинників,
зокрема, постійне порушення режиму тиші та невиконання
терористами Мінських домовленостей, тиск із боку республіканської більшості в Конгресі та численні рекомендації експертів та аналітиків щодо доцільності надання летального
оборонного озброєння.
Оскільки в бюджеті Конгрес зарезервував $ 50 млн для
надання Україні летального озброєння, це дозволяє Адміністрації постачати гранатомети, міномети, стрілецьку зброю [6].
Відкритим залишається питання, чи буде використана ця
можливість.
Це важливо не лише для виконання зобов’язань США
за міжнародними угодами, але й для збереження довіри до
гарантій безпеки в майбутньому. Також допомога Україні
має більш стратегічне значення, оскільки показує необхідність реагувати на виклик Росії європейській безпеці шляхом порушення нею фундаментального післявоєнного правила, згідно з яким держави не повинні використовувати
військову силу для зміни міжнародних кордонів.
Саме тому від початку конфлікту США збільшили
військову допомогу Україні та залишили можливість постачання летального озброєння не з метою розпалювання конфлікту, а задля стримування Росії від подальшої ескалації
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шляхом демонстрації підтримки України. Українська армія,
професійність та озброєння якої зростуть, зможе стати
потужною силою для деокупації території на Сході України
та повернення АР Крим і міста Севастополя.
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Анотація. У статті зроблена спроба розглянути та проаналізувати стан відносин України зі США та АСЕАН, зосереджено
увагу на реалізації зовнішньополітичної стратегії США щодо
АСЕАН та України, досліджено основні тенденції розвитку політико-економічних зв’язків та міжнародної безпеки як спільної мети
цих суб’єктів.
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Сполучені Штати Америки (США), зовнішньополітична стратегія,
міжнародна безпека, регіональний вплив, Україна.

Міжнародна ситуація, яка склалася довкола України,
не найкраща. Світова громадськість прагне миру та докладає максимум зусиль для боротьби з міжнародним тероризмом. Саме Україна у цьому руслі займає аж ніяк не найвигіднішу позицію, зважаючи на те, що поруч із багаторічними конфліктами на Близькому Сході в одному ряді з ними
стоїть криза в Україні (окупація Донбасу та Автономної
Республіки Крим). У цьому плані існує такий взаємозв’язок,
на який можуть істотно вплинути наддержави та впливові
міжнародні організації. Тому сьогодні є актуальними питання відносин Сполучених Штатів з Україною та АСЕАН, а
також інтеграції України до Європейського Союзу як один із
чинників налагодження тісного політико-економічного
зв’язку з АСЕАН.
Сучасні міжнародні зв’язки України з країнами Південно-Східної Азії (ПСА) показують, що значний потенціал
розвитку торговельно-економічної співпраці, на жаль, досі
не використовується цілком.
Питання відносин вектора Україна – США та УкраїнаАСЕАН із 1993 року визначалося Постановою Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики Ук46

раїни» [3]. Із 2010 року міжнародна політика України визначається Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». До революції 2013-2014 рр. Україна не була
пріоритетним регіоном як для США, так і для АСЕАН. Після
Революції ледве не на кожному саміті, конференціях відомих міжнародних діячів згадується назва Україна. Так, заступник держсекретаря США по Східній Азії і Тихому океані
Деніел Рассел 20 червня 2015 р., виступивши на Форумі з
партнерства Нової Зеландії та США в Окленді, прямо поставив в один ряд боротьбу в Іраку, Сирії, Ємені та Україні [7].
Провідні іноземні видання, такі як "The New York Times",
"The National Interest" та інші, констатують, що криза в Україні істотно вплинула на ситуацію не тільки в Європі, а й у
світі загалом [9].
Криза в Україні, яка почалася після окупації Російською Федерацією АРК та Донбасу, не могла не вплинути на
зміну міжнародних пріоритетів певних держав, на активізацію та посилення захисту інтересів миру в усьому світі. Варто зазначити, що до Євромайдану 2013-2014 рр. Україна
майже не була в полі зору провідних країн Заходу, тобто
міжнародна спільнота не бачила Україну у своєму «колі».
Тільки після подій на Сході України міжнародна громадськість зрозуміла, що з України може розпочатися найгірше –
порушення міжнародної безпеки.
Отже, Україна підтримує, виходячи з міркувань політичної та економічної доцільності, двосторонні відносини з
тими державами, які відіграють помітну роль у світовій та
регіональній політиці, мають високий рівень економічного
розвитку, розташовані у стратегічно важливих для Української Держави регіонах.
У цьому контексті Україна шукатиме шляхів до встановлення контактів із країнами Близького і Середнього Сходу, зокрема членами ОПЕК, «новими індустріальними країнами» Азії та ін. Відносини з деякими країнами АСЕАН можуть залучити потужні джерела інвестицій в українську
національну економіку та сприяти впровадженню сучасних
технологій, необхідних для прискореного вирішення економічних та соціальних проблем України [3].
Після того, як Україна здобула незалежність, почався
етап становлення її як члена міжнародної політики. Майже
всі країни АСЕАН визнали Україну як суверенну та незалеж47

ну в 1991-1992 рр., запізнилися лише Бруней-Даруссалам
(1997 р.) та М’янма (1999 р.). За роки незалежності встановлені дипломатичні відносини з усіма країнами ПСА [2].
Регіон ПСА залишатиметься достатньо привабливим
для прямих іноземних інвестицій завдяки політичній стабільності, низьким витратам на оплату праці, збереженню
значного платоспроможного попиту та впровадженню масштабних інфраструктурних проектів. Однак існують і ризики для зовнішньоекономічного співробітництва.
Слід зазначити, що розвиток ділового співробітництва
України з країнами АСЕАН стримується такими факторами:
жорстка конкуренція на регіональному ринку; традиційні
зв’язки членів Асоціації з японськими, американськими,
європейськими, китайськими (в т. ч. тайванськими) компаніями, які активно діють на ринках країн Південно-Східної
Азії; обмеженість експортних ресурсів України, у деяких випадках недостатня якість українських машин та обладнання, відсутність можливостей проведення активної кредитної
політики та ін.
Тому нагальними питаннями залишаються: по-перше,
започаткування співпраці з АСЕАН, у т. ч. акредитація представника України при АСЕАН; по-друге, налагодження
ефективного функціонування сучасних механізмів двосторонньої співпраці з країнами АСЕАН (політичні консультації, міжпарламентські комісії, ділові ради) та здійснення
контролю за виконанням досягнутих домовленостей; по-третє, організація прямих авіаційних сполучень із окремими
країнами регіону (В’єтнам, Сінгапур); по-четверте, запровадження безвізового режиму поїздок громадян; по-п’яте,
створення зон вільної торгівлі з окремими країнами АСЕАН,
що, у свою чергу, має сприяти зростанню обсягів торгівлі та
інвестицій, а також підвищенню довіри з боку потенційних
інвесторів [2].
При цьому ключовими моментами відповідних угод
мають стати лібералізація торгівлі товарами і послугами, інвестиційний режим, спрощення митних процедур, сприяння конкуренції, доступ до державних закупівель, співпраця
у сфері захисту інтелектуальної власності тощо.
Дещо у покращенні стосунків з АСЕАН вже зроблено.
Так, 2013 року посол України в Республіці Індонезія В. Пахіль передав Генеральному секретареві АСЕАН Ле Луонг Мі48

ному акредитаційного листа щодо призначення Посла України в Республіці Індонезія Представником України при
АСЕАН за сумісництвом. Було обговорено перспективи взаємодії України як із Асоціацією, так і в рамках розбудови двосторонніх взаємовідносин із країнами-членами АСЕАН [2].
Однак не обходиться і без міжнародних хитрощів та
підстав. Так, у рамках розвитку співробітництва України з
В’єтнамом доцільно враховувати, що російська сторона під
час проведення двосторонніх заходів регулярно надає партнерам інформацію, спрямовану на дискредитацію конкурентів на в’єтнамському ринку, у т. ч. України. Як правило,
основний наголос робиться на критиці української продукції
ОПК, суднобудування, авіабудування та енергетичного
машинобудування. Окрім того, на в’єтнамську сторону чинився тиск із метою унеможливлення підписання угоди про
ЗВТ між В’єтнамом і Україною. Поряд із тим, 2013 р. у рамках російсько-в’єтнамських контактів були узгоджені рішення про завершення переговорного процесу щодо укладення
угоди про вільну торгівлю між В’єтнамом і країнами Митного союзу до кінця 2014 р. та підписання цієї угоди у 2015 р.
Але вже на початку 2016 р. в офіційному в’єтнамському
виданні виходить стаття про те, що «Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), у тому числі В’єтнам, став одним із головних пріоритетів у зовнішній політиці України.
В’єтнам, Лаос, Камбоджа, М’янма загалом постачають споживчі товари в Україну під час імпорту промислової і
військової техніки. В’єтнам привертає особливу увагу України, бо ці дві країни підтримували традиційну дружбу і розробили свою співпрацю через політику, економіку, торгівлю
й інвестиції в освіту та науку. Тим часом Сінгапур, Малайзія, Таїланд і Філіппіни в основному експортували промислові та технологічні продукти в Україну» [13].
Таким чином, Україна зацікавлена в розвитку співпраці з В’єтнамом в галузях технологій, енергетики, гірничодобувної промисловості, оборонної промисловості та озброєння.
Протягом 2010-2014 рр. значно активізувався політичний діалог на усіх рівнях, сформувалися нові принципи торговельно-економічної взаємодії, а також розширилася договірно-правова база відносин. Європейська інтеграція України також дозволить плідно розширити взаємозв’язки з АСЕАН,
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так як ЄС є учасником Асіанівського регіонального форуму
(АРФ).
Не можна стверджувати, що Сполучені Штати, для
яких Південно-Азійський регіон має дуже важливе значення,
просто так дозволить Україні «крутитися» у цьому регіоні.
Водночас США хвилюються через можливу дестабілізацію у
районі Південно-Китайського моря. А все через «безпекову»
кризу в Європі: окупація частини України та не завжди
вчасна реакція Заходу на дії Російської Федерації на Сході
України можуть послужити поганим прикладом для наслідування Китаю і спричинити крах світової системи безпеки.
Можна з упевненістю сказати, що зараз між США та
Російською Федерацією не найкращі стосунки. Раніше б
країни АСЕАН думали б, на чий бік перейти. Однак тепер,
коли ці країни пов’язані метою активізувати спільні та індивідуальні зусилля країн АСЕАН щодо запобігання, протидії
та припинення діяльності терористичних груп у регіоні Росії
навряд чи вдасться щось зіпсувати у відносинах США –
АСЕАН. Хоча варто чекати і провокацій, і інформаційних
війн.
Слід зазначити, що й Барак Обама не витрачає час
дарма. 12 лютого 2016 р. він відкрив саміт країн АСЕАН у
Каліфорнії. Президент Сполучених Штатів прагне розробити
довгостроковий план переорієнтації США на АТР. І для реалізації цього плану вже підписують угоди для подальшої економічної співпраці [1].
Що ж до співпраці осі Україна – США – АСЕАН, то у
них на сучасному етапі є одна спільна мета – мирне співіснування, запобігання, протидія та припинення діяльності
терористичних організацій. Звичайно, країни АСЕАН не мають ніякого бажання втручатися у конфлікт – буде він в
Україні чи Сирії. А Україні потрібно стабілізувати ситуацію
в країні та повернути окуповані території до мирного життя. Сполучені Штати у цьому плані мають значні переваги –
географічна віддаленість від зони активних конфліктів,
одна з найсильніших армій світу, політична перевага та авторитет на міжнародній арені. Тому США допомагають матеріально у боротьбі з тероризмом тим державам, яким загрожує втрата державного суверенітету і демократії, а також
тоді, коли є загроза нової світової війни.
Відносини між Україною та США визначені як стратегічне партнерство. Із моменту здобуття Україною незалеж50

ності, США, сприяють її утвердженню як демократичної та
економічно розвиненої європейської держави.
Після перемоги Революції гідності 2014 року двосторонній діалог між країнами вийшов на новий рівень. Сполучені Штати систематично надають новому уряду України
фінансову та експертну допомогу для зміцнення обороноздатності країни, відновлення економічної стабільності, здійснення необхідних реформ та надання гуманітарної допомоги
постраждалим унаслідок конфлікту на Сході України [2].
Із 2014 року США вже надали Україні військову допомогу на 260 мільйонів доларів, враховуючи поставки наметів, бронежилетів, тепловізорів, транспортних засобів, медичного та інженерного спорядження, портативних радіостанцій, протимінометних радарів і патрульних катерів [5].
Наприклад, на початку 2015 р. в Україну прибула воєнна
техніка із США: 30 броньованих автомобілів "Humvee" («Хамві»). Цей «високорухливий багатоцільовий колісний транспортний засіб із 1985 року перебуває на озброєнні США,
а також збройних сил і цивільних служб деяких інших країн.
Автомобіль має високу прохідність, придатний до транспортування і десантування [4].
На початку 2016 року США надали Україні обладнання
для захисту кордону. Це свідчить про те, що Сполучені
Штати готові до різних форм воєнно-технічної співпраці з
Україною.
За словами Лоретти Санчес, у Вашингтоні високо оцінюють можливості українських спеціалістів швидко адаптувати американські технології та розробляти на їхній основі
власні. Тому США будуть робити акцент на посиленні навчань та передачі досвіду і технологій Україні.
«У Конгресі дуже багато тих, хто постійно працює та
спостерігає за подіями в Україні, щоб забезпечити посилення країни і подбати про те, щоб агресивна поведінка президента Росії В. Путіна проти сусідів не залишалася безкарною», – наголосила конгресмен [6].
Директор «Укроборонпрому» Р. Романов, зі свого боку,
наголосив, що співпраця зі США у цьому проекті передбачає
не лише постачання готових систем, але й їхнє збирання в
Україні на основі американських технологій. Виробничу
складову забезпечують потужності «Укроборонпрому» у
Хмельницькому, Тернополі та Києві.
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І. Пастернак, засновник компанії AEROS (США), яка
виготовляє системи контролю кордону, визнає, що вперше
ділиться з іншими державами цією технологією: «Ми раніше
ніколи не передавали свої технології. Але тут ми побачили не
просто потенціал, ми побачили партнера. Я працював у
багатьох країнах із більш відпрацьованою системою та у
мирний час. Але в Україні ми зустріли дійсно унікальний
професійний рівень» [5].
Обладнання, яке надають США Україні, дійсно потрібне для збільшення її обороноздатності. Однак її масштаб не
є достатнім, враховуючи ті загрози, які нині стоять перед
Україною, заявив військово-морський експерт консалтингової компанії "Defense Express" В. Заблоцький. «Це обладнання Україні дійсно потрібне. Але не забуваймо, що воно перебуває на кордоні, і, коли його розмитнять, невідомо. Представники Конгресу США і американські компанії пропонують спільне виробництво військової техніки, але наразі
Україна не має потрібного для цього законодавства. Автори
проекту зробили відповідне звернення до парламенту ще у
грудні, але його ще не розглянули навіть на профільному
комітеті, – наголошує експерт. Тобто, про спільне виробництво оборонної продукції зі США, навіть якщо йдеться
лише про збирання з американських комплектуючих, говорити зарано» [6].
Варто зазначити, що 26 листопада 2015 р. президент
США Барак Обама підписав оборонний бюджет США 2016 р.
на $300 млн військової допомоги для України. Отже, Сполучені Штати готові й далі допомагати Україні з озброєнням [5].
Нагальні екологічні проблеми, критичні проблеми зі
здоров’ям, такі як ВІЛ/СНІД, виникнення інфекційних захворювань – усе це та ще багато іншого дозволяє дослідникам із різних країн робити експертні аналізи для урядів, національних та регіональних організацій шляхом проведення
консультацій, публікації праць, участі в конференціях та
взаємодії зі ЗМІ. Спільні дослідження локальних епідемій
ВІЛ допомагають розробити ефективні засоби протидії. Україна разом із Таїландом, Камбоджею, а також Бірмою, Індонезією, Філіппінами, В’єтнамом дослідили динаміку епідемії і допомогли розробити успішні стратегії профілактики.
Це стало можливим завдяки організації "East-West Center",
яка допомагає у розробці подібних проектів, а також прово52

дить аналіз наукових досліджень щодо епідемії ВІЛ-інфекції
в Азії. Фінансують подібні проекти Сполучені Штати [12].
Але як добре все не складалося б, сучасний міжнародний імідж України затьмарений воєнними діями, антитерористичною операцією, неоголошеною війною. Однак деякі
аналітики припускають, що головною проблемою є те, що
Б. Обама не може бути готовий до захисту спірних території
в Азії, якщо колись виникне така загроза. Президент США
має складне завдання – заспокоїти союзників щодо оборонних договорів і безпеки в регіоні [8].
Сполучені Штати нещодавно завершили триденний
форум із десятьма міністрами оборони АСЕАН на Гаваях.
У його порядок денний входив круглий стіл на тему гуманітарної допомоги і ліквідації наслідків стихійних лих, а також дискусії з різних питань, що стосуються безпеки в регіоні. Нарада стала хорошою можливістю для неформального діалогу щодо загального стану безпеки в Азії і запобігання
можливим наслідкам подій, таких як в Україні, яка бореться
за принципи суверенітету і територіальної цілісності. Форум
також став можливістю для Сполучених Штатів знову підкреслити, що це може бути підставою для членів АСЕАН підтримувати мирне врегулювання суперечок відповідно до
міжнародного права [11].
Від часів здобуття незалежності Україна на міжнародній арені встановлювала дипломатичні відносини з різними
країнами, у тому числі з державами Південно-Східної Азії.
Регіон ПСА залишатиметься достатньо привабливим для
прямих іноземних інвестицій завдяки політичній стабільності, низьким витратам на оплату праці, збереженню значного
платоспроможного попиту та впровадженню масштабних інфраструктурних проектів. Однак існують і ризики для зовнішньоекономічного співробітництва. Сприйняття України
в цьому регіоні покращиться лише після врегулювання конфліктної ситуації на Сході країни, а головне – зі вступом
України до ЄС.
Саму вісь Україна – США – АСЕАН об’єднує мета – активізувати спільні та індивідуальні зусилля щодо запобігання, протидії та припинення діяльності терористичних груп,
налагодження мирного буденного життя.
У майбутньому відносини членів осі можуть суттєво
покращитися. Але це станеться лише за умови подолання
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кризових явищ як у кожній із ланок осі, так і в усьому світі.
Аналітики стверджують, що ситуація зміниться на краще,
якщо в замаскованих тоталітарних державах почнуть цінувати мир та цінність людського життя.
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Анотація. У статті розглядаються окремі аспекти політики США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та спільні зусилля
Вашингтона й Москви щодо позбавлення Києва його успадкованого
від СРСР ядерного арсеналу у 1991-1996 рр. Показано наслідки порушення «запевнень» учасників Будапештського меморандуму 1994 р.
та відсутності засобів стримування російської агресії в без’ядерної
України. Увага акцентується на необхідності військово-політичної
допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, надання їй відповідної
зброї для зміцнення міжнародної безпеки.
Ключові слова: США, Україна, РФ, російсько-українська війна, стримування, ядерна зброя, роззброєння, ЗМЗ, міжнародна
безпека.

Найбільш цікавою вітчизняною науковою розвідкою з
проблем ядерного роззброєння України та ролі США у цьому
процесі досі залишається книга колишнього науковця НІСД,
двічі стипендіата Фулбрайта В. Чумака. Мені пощастило бути одним з рецензентів рукопису його монографії (вийшла
друком 1999 р.), сформульовані у ній положення здебільшого витримали випробування часом [13]. Дослідження питань
ядерного роззброєння України значно актуалізувалися після
незаконної анексії Росією Криму та вторгнення на схід нашої країни російсько-терористичних військ 2014 р. Авторство найбільш цікавих наукових праць, передусім присвячених сумній для України долі «запевнень» у збереженні її
територіальної цілісності та суверенітету, порушених однією
з п’яти держав-підписантів Будапештського меморандуму
(1994 р.) – Російською Федерацією, – належить В. Горбуліну
[4, 5], а також С. Галаці [16], Т. Біляку [1], В. Василенку [2],
О. Задорожньому [6], І. Лоссовському [7], Олені та Олексію
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Святунам [11] та ін. Свого часу звертався до питань денуклеаризації України у зв’язку з проблемами міжнародної
безпеки й автор цих рядків разом із І. Тодоровим [8, 9].
Проблемам пошуку шляхів для запобігання поширенню
ядерної зброї у сучасному світі присвячені численні праці
західних дослідників, серед яких найбільш цікавою й модерною є монографія Р. Барнса та П. Коула [14]. Фундаторами у
розумінні можливих наслідків ядерного роззброєння нашої
країни виступили С. Міллер [17,22] та Р. Квестор [23, 24],
розгляд обраної нами теми не можливий без використання
базових праць – Р. Попадюка [20] й С. Пайфера [19].
Незважаючи на чисельний доробок українських та зарубіжних дослідників у вивченні проблем денуклеаризації
України, беручи до уваги теперішні наслідки цього рішення
для міжнародної безпеки, суверенітету й територіальної
цілісності нашої країни, видається актуальним звернення до
деяких аспектів відносин у трикутнику Україна – США – РФ,
де відбувалися основні події 1991-1996 рр.
Як загальновідомо, офіційна мета США полягала в
тому, щоб залишити Росію одноосібною спадкоємицею ядерного статусу СРСР після його розпаду, що зберігало за РФ
місце постійного члена Ради Безпеки ООН, змусити Казахстан, Білорусь і Україну стати без’ядерними державами,
тобто приєднатися до ДНЯЗу в такій якості, вивести з їхніх
територій тактичну й стратегічну ядерну зброю і водночас
надати їм можливість самим розробити процедуру та механізми реалізації Договору СНО-1. Після того, як у березні
1992 р. на Мінській зустрічі глав держав СНД не вдалося
підписати відповідну угоду, адміністрація Дж. Буша запропонувала свій варіант, який мав забезпечити якомога швидше виведення ядерної зброї з колишніх радянських республік. Уже в квітні 1992 р. США висунули проект додаткового п’ятистороннього Протоколу до Договору СНО-1,
який був підписаний усіма учасниками 23 травня 1992 р. у
Португалії та увійшов в історію під назвою Лісабонського
протоколу. Цей документ визначив правонаступництво України, Росії, Білорусі та Казахстану щодо виконання колишнім СРСР умов Договору СНО-1. У Протоколі Україна, Білорусь і Казахстан зобов’язалися приєднатися до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як без’ядерні держави у якомога стислий термін. Окрім Лісабонського прото57

колу, адміністрація Дж. Буша заручилася спеціальними
односторонніми заявами президентів Білорусі, Казахстану і
України, у яких вони підтвердили намір своїх країн стати
без’ядерними державами, вступити до ДНЯЗ (див. його
зміст – [11]) та забезпечити вивезення стратегічної ядерної
зброї до Росії. Досить детально заходи політики США щодо
запобігання поширенню ядерної зброї на території колишніх
республік СРСР за винятком Росії були сформульовані адміністрацією Дж. Буша у липні 1992 р. Серед безпосередніх
завдань зазначалося: реалізація Договорів СНО-1 і ДНЯЗ
щодо країн СНД; створення внутрішньої системи обліку й
фізичного захисту ядерних боєзарядів та обладнання; створення ефективної системи експортного контролю за ядерними та ракетними технологіями у відповідності з чинними
багатосторонніми режимами; здійснення безпечного і надійного демонтажу ядерних боєзарядів та контролю за вилученням із них ядерних матеріалів; створення умов для переорієнтації на невійськову проблематику колишніх радянських фахівців у галузі ядерних і ракетних технологій [21,
1086-1088].
Москва від початку відмовлялася визнати права власності України – однієї з держав-спадкоємиць СРСР – на розміщений на її території третій у світі ядерний арсенал, і це
довелося доводити до усвідомлення керівництва РФ не без
допомоги США. Але Київ ніколи не мав і не отримав потім
не тільки позитивного контролю над стратегічною ядерною
зброєю, тобто спроможності використати її на власний розсуд, а й негативного – здатності завадити використанню
його основних компонентів Москвою. Суто символічним було рішення про те, що ця «спільна зброя СНД» може бути використана президентом РФ за погодженням із президентами
України, Казахстану, Білорусі.
Спочатку у Вашингтоні не було одностайності у питанні ядерного роззброєння України. Як свідчать Дж. Голдгейр
та М. Макфол, «одні вважали, що інтересом національної
безпеки США було збалансувати ядерну міць Росії відповідними силами у країнах, що мали з нею спільні кордони. Інші
дотримувалися погляду, що американським інтересам відповідало б збереження становища, що існувало на той час:
була одна ядерна держава й має залишитися одна ядерна
держава. Для прихильників такого підходу загроза «Югосла58

вії з ядерною зброєю» була набагато важливіша за потенціал
українського ядерного стримування. Ключовим виразником
цього другого підходу був держсекретар Дж. Бейкер, і його
аргументи мали в той час найбільший безпосередній вплив
на розробку політики адміністрації Буша. Одразу після колапсу Радянського Союзу Бейкер надзвичайно енергійно наполягав, щоб питання виведення ядерної зброї, дислокованої в Україні, Білорусі та Казахстані, стало найвищим
пріоритетом адміністрації» [3, 56-57].
Урешті підтримана Сполученими Штатами позиція РФ
полягала в тому, щоб якнайшвидше вивезти ядерні боєголовки та носії до Росії. (Згодом носії стратегічної зброї, як і
шахтні установки для запуску ракет, було вирішено знищити в Україні). Вочевидь, у питанні ядерного роззброєння
України США цілком керувалися міркуваннями нерозповсюдження ЗМЗ, обмеження гонки ракетно-ядерних озброєнь
та підтримки режиму «демократа» Б. Єльцина в РФ. Контекст
позбавлення України можливостей вступу до «клубу» ядерних держав створювали договори СНО-1 (між СРСР та США
від 31 липня 1991 р.) та СНО-2 (між США та РФ від 3 січня
1993 р.) та ін. Отже, про створення регіонального потенціалу
стримування у майбутньому російської загрози тоді на
практиці не йшлося.
Фактичний бік процесу ядерного роззброєння України
в 1991-1996 рр. під зовнішнім та внутрішнім тиском досить
докладно описаний безпосереднім учасником подій, першим
послом США в Україні Р. Попадюком «по гарячих слідах» подій [20] та ще одним колишнім послом в Україні С. Пайфером [19]. Висновки щодо стану безпеки України внаслідок
завершення цього процесу, які робить Р. Попадюк, досить
суперечливі. З одного боку, він стверджує, що вже у Троїстій заяві від 14 січня 1994 р. Україна отримала від США та
РФ «більшість того, чого прагнула: високий рівень публічних
запевнень (assurances) від президентів Б. Клінтона та
Б. Єльцина, запевнення про неприпустимість зовнішнього
економічного тиску, відсутність згадування про СНД» [20,
с. 55]. Після схвалення Верховною Радою приєднання до
ДНЯЗ як без’ядерної держави, у Будапешті на сесії ОБСЄ ці
запевнення з боку США та РФ набули сили 5 грудня 1994 р.,
а згодом були підтримані окремими заявами Великої Британії, Франції та КНР, тобто усіх ядерних держав-членів РБ
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ООН (депозитаріїв ДНЯЗ). З іншого боку, Р. Попадюк не
вважав за потрібне розмістити текст Будапештського меморандуму серед інших документів, що увійшли у додатки до
його книги (він навіть не включив Будапештський меморандум до складеної ним хронології основних подій). Ба більше,
Р. Попадюк уже тоді висловив серйозні сумніви щодо
дієвості Будапештської угоди: «Україна завжди судитиме
про стан своєї безпеки з дій Москви, а не будь-яких обіцянок», тобто Київ завжди «побоюватиметься її майбутніх дій –
припинення поставок енергоносіїв, використання проблем
Чорноморського флоту чи становища російської меншини…»
[20, с. 56]. І це було цілком зрозуміло американському дипломату вже у 1996 р, коли була опублікована його праця.
Не можна пройти повз декількох її моментів. По-перше,
коли Р. Попадюк пише про вимоги української сторони, він
майже завжди вживає термін «запевнення» (assurances) у
наданні безпеки. Але добре відомо, що Україна прагнула отримати і не отримала саме юридично зобов’язальні гарантії
(guarantees). Їй було відмовлено з абсолютно абсурдних приводів, не менш абсурдних, ніж ті, які наводилися у 20142016 рр., щоб «обґрунтувати» відмову у наданні Україні
оборонної зброї («не провокувати Москву»), на яку вона має
право, згідно зі Статутом ООН, як країна–жертва зовнішньої агресії. По-друге, майже не з’ясованою залишається історія позбавлення України 3 000 тактичних ядерних зарядів
та їхніх носіїв. Питання процесу їхнього вивозу до РФ та
компенсації з невідомих причин чомусь залишається у затінку проблеми знищення ракетно-ядерного стратегічного
потенціалу. У непрямий спосіб про це свідчить В. Горбулін
1994 року «…Україна пішла на схвалення важливіших політичних рішень зі стратегічних ядерних озброєнь із проекцією на розвиток ситуації у майбутньому. Я свідомо опускаю все, що передувало цьому кроку, а саме – рішення відмовитися від тактичної ядерної зброї, яку мала б Україна,
оскільки у його схваленні не брав жодної участі (курсив мій
– О. П.)» [4, 41]. Така позиція В. Горбуліна, який не хоче
навіть говорити про знищення українського арсеналу тактичної зброї й підкреслює свою непричетність до нього, є
досить красномовною. Стаття 4-а Мінської угоди 11 країнчленів СНД від 30. 12. 1991 р. дійсно містила зобов’язання
країн-учасниць сприяти ліквідації ядерної зброї в Україні,
60

Білорусі та Казахстані і до липня 1992 року зосередити
тактичну ядерну зброю для розкомплектування під спільним
контролем – адже йшлося про Спільні стратегічні сили СНД.
Жодного слова про вивіз тактичних ядерних озброєнь до
Росії в Угоді немає [18]. Українська сторона не тільки передала російській тактичну ядерну зброю, але це відбулося, як
заявив Л. Кравчук на прес-конференції у м. Вашингтоні
7 травня 1992 р., уже до цієї дати – за винятком спірного на
той час арсеналу Чорноморського флоту [19, с. 12]. (У своєму
виступі на конференції з американських студій у КНУ
17.03.16 український фахівець С. Галака повідомив, що ним
особисто була зібрана інформація, згідно з якою процес передачі тактичної ядерної зброї відбувався безпосередньо за
персональними домовленостями між командирами окремих
підрозділів (бригади та ін.) ЗС України та росіянами, які обмінювали її на обіцянку надати відповідні посади у ЗС РФ).
Тобто уряд у Києві на практиці майже не контролював цей
процес.
Усупереч положенням Мінської угоди 1991 р., без будьякого погодження з країнами-учасницями Москва елегантно
й невимушено прибрала під себе Стратегічні сили СНД,
перетворивши їх на стратегічні сили РФ. С. Пайфер вважає
досягненням, що «Москва швидко забезпечила повернення
усіх ядерних боєголовок тактичної зброї до Росії протягом
першої половини 2002 року» [19, с. 1]. У своєму детальному
описі дипломатичних подій у процесі тристоронніх ядерних
відносин США – Україна – РФ він наполягає на тому, що
Вашингтон був змушений безпосередньо долучитися до переговорів внаслідок провалу російсько-українського діалогу,
що стало очевидно після саміту Єльцин – Кравчук у Масандрі у вересні 1993 р., хоча перша зустріч дипломатів у
тристоронньому форматі відбулася ще у серпні того року
[19, с. 2]. Але надзвичайно активна діяльність державного
секретаря Дж. Бейкера, нехай формально не у тристоронньому форматі, а шляхом прямих контактів із Москвою,
спільного та окремого використання батога та пряника
проти Києва, розпочалася набагато раніше – із його виступу
у Принстонському університеті 12 грудня 1991 р., у якому
він наголосив на намірах США запобігти виникненню на
уламках СРСР нових ядерних держав [3, с. 64]. Це, до речі,
визнає й С. Пайфер.
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Уже після того, як Україна позбулася тактичної ядерної
зброї, до січня 1993 р., тобто часу підписання Тристоронньої
угоди Україна – США – РФ, С. Міллер зазначав: з погляду
американської сторони, Україна «поєднувала риторику
денуклеаризації з поведінкою, яка викликала сумніви у її
щирості щодо зобов’язань стати без’ядерною державою». Висувалася низка пояснень двозначності ядерної політики
Києва. Згідно з першою позицією, Україна чесно прагне набути без’ядерного статусу, але на шляху імплементації цього
рішення постають чимало перешкод, у тому числі й політичного характеру (маються на увазі умови роззброєння, що
висувалися передусім у Верховній Раді. – О. П.). Друга позиція: Україна не дійшла до остаточного рішення стати ядерною державою, але зволікає, щоб залишити відкритою для
себе таку можливість. Третій варіант пояснень полягав у
тому, що Україна бажає бути ядерною державою, але не готова зустріти міжнародні наслідки такого рішення. І врешті
– Україна розглядає ядерну зброю на своїй території як
предмет торгу, який триває, доки вона не віддала її. Останній підхід, – вважав С. Міллер, – був одним із небагатьох
можливих засобів взаємно пов’язати розв’язання проблем
України з інтересами Заходу та Росії» [17, с. 47].
Цілі української ядерної дипломатії полягали у тому, щоб,
по-перше, утвердити міжнародне становище держави, привернути до себе увагу провідних держав світу та примусити їх
до активної участі у пошуку розв’язання нагальних проблем
країни (енергетика та ін.). Слід зазначити, що проблематика
ядерного роззброєння України активно використовувалася зацікавленими у ньому зарубіжними сторонами перемовин для
формування негативного іміджу нашої країни, яка щойно здобула незалежність і була надто вразливою у багатьох вимірах.
По-друге, Київ прагнув отримати суттєву компенсацію за
зброю та її носії, що підлягали знищенню. Згідно із загальними
оцінками, вона досягла розміру приблизно 1 млрд дол. На думку С. Міллера, це була неспівмірно мізерна ціна, якщо брати до
уваги масштаби безпекових інтересів США, які, як вважалося
тоді у Вашингтоні, забезпечувалися в результаті ядерного
роззброєння України [17, сс. 49, 53]. По-третє, Україна вимагала надання зовнішніх гарантій її безпеки, суверенітету та територіальної цілісності, а отримала «запевнення», сформульовані у Будапештському меморандумі.
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Той же С. Міллер вважав, що Україні «треба було шукати не гарантії безпеки, а гарантій допомоги у розбудові
власного потенціалу конвенційних (звичайних. – О. П.) озброєнь, із акцентом на постачання засобів протитанкової та
протиповітряної оборони, засобів радіотехнічної розвідки,
зв’язку та ін.». Американський фахівець підкреслював, що
розбудова власних збройних сил замість залишків радянської армії вимагає їхнього докорінного реформування, для
чого треба готувати групи українських офіцерів у Національному оборонному університеті США (м. Вашингтон, О. К.).
При цьому, «допоки наголос робитиметься на розвиток саме
оборонного потенціалу України, Росія не матиме жодних законних підстав протидіяти таким заходам». Урешті С. Міллер пропонував (улітку 1994 року!) Києву в обмін на ядерну
зброю «вимагати розміщення миротворчих сил уздовж кордону з Росією. Загальновизнано, що превентивна дипломатія спрацьовує краще тоді, коли швидше задіяна; криз та
конфліктів бажано уникати, а не керувати ними» [17, с. 52].
«Росія була сильно зацікавлена у денуклеаризації України», – свідчив С. Міллер у 1995 році. «Москва прагнула
досягнути цього, тиснучи як на Україну, так і водночас з
неменшою силою на США, щоб ті, зі свого боку, тиснули на
Україну. Зовнішньополітична поведінка Москви не надто
сприяла розв’язанню цієї проблеми, оскільки її постійні
суперечки у відносинах із Києвом та пихатість підігрівали
проядерні настрої в Україні. Утім, Росія була не надто зацікавлена у якнайшвидшому розв’язанні проблем денуклеаризації, що в підсумку надало б Україні статус без’ядерної держави. Українська політика у ядерному питанні була благословенням для Москви. Вона стимулювала сильний спільний
інтерес США і Росії, зближувала дві країни. Це було питання
для Росії, яке надавало їй ваги та відволікало від її зовнішньополітичних вад. Таким чином Москва отримувала можливість критикувати Україну, здіймати раз у раз галас щодо
її небезпечної поведінки. У короткотерміновій перспективі
затягування денуклеаризації України відповідало інтересам
Росії. Це пояснює, чому Росія не надто поспішала зняти розбіжності з Україною у питаннях двосторонніх відносин, що
блокували її просування шляхом денуклеаризації» [22, с. 96].
Американський експерт також вважав, що існував сценарій,
відповідно до якого Москва могла навіть вдатися до війни,
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щоб позбавити Київ ядерної зброї [22, с. 97]. Очевидно, що
тоді на це мав би надати карт-бланш Вашингтон. Отже, як
бачимо, ядерної зброї Україна невдовзі позбулася, але війни
уникнути не вдалося.
На часі для України та її партнерів повернутися до
питання загальної компенсації за всі ядерні матеріали та
знищені носії – варто перерахувати її розміри з позицій сьогодення, а не за принципом «беріть, що дають (ТВЕЛи), а то
взагалі нічого не отримаєте», якого тоді солідарно дотримувалися США та РФ. Закон Нанна-Лугара, ухвалений ще 1991 р.,
був сформульований таким чином, що надавав кошти тільки на знищення ядерного потенціалу. Жодних компенсацій,
а тим паче матеріальної допомоги для розбудови сучасних
Збройних сил України (без чого право нашої держави на
самооборону залишилося суто декларативним) або на розв’язання соціальних проблем військовослужбовців, навіть ракетників, яких звільняли зі служби у зв’язку з ліквідацією
їхніх підрозділів, ним не передбачалося. Отже, ініціатори
знешкодження українського ядерного потенціалу мали б
визнати свою частку відповідальності за те, що країна опинилася навесні 2014 р. неозброєною перед загрозою російського вторгнення. А відтак інвестувати свої кошти у швидку
відбудову ВПК України, що потребує декілька мільярдів
доларів, та надати країні – об’єкту агресії з боку РФ (держави-порушниці основних положень Будапештського меморандуму 1994 р.) – відповідні технології та комплектуючі.
Вони знадобилися б і для переозброєння української армії
сучасною військовою технікою нового покоління, і на компенсацію збитків економіці, і на облаштування внутрішніх
мігрантів, кількість яких в Україні сягнула, за даними офіційної реєстрації, 1,5 млн, а насправді в цілому наближається до 2 млн. Нагадаємо також, що саме «поради» Заходу,
який вимагав від українського керівництва «ніякого кровопролиття на Донбасі», завадили придушити у зародку виступи проросійських сепаратистів на Сході країни навесні
2014 р., коли в України вже були наявні необхідні для цього
сили і засоби. Сподіваємося, чинна або наступна адміністрація США – що скоріше, то краще – усвідомить, що сьогодні інвестиції у потенціал стримування подальшої агресії РФ
в Україні, повномасштабна реалізація індивідуального та
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колективного права нашої держави на самооборону – це
єдиний можливий шлях до європейської безпеки.
Як справедливо вказує А. Умланд, «міжнародні наслідки так званої «української кризи» не обмежуються теренами
Східної Європи та сьогодення. Серед іншого, напад Росії на
Україну руйнує логіку Договору 1968 р. про нерозповсюдження ЗМЗ» (ДНЯЗ) [12]. Р. Ейнгорн, на перший погляд, дотримується протилежного погляду: «Схоже, результат української кризи, добрий чи поганий, матиме лише маргінальний вплив на режим нерозповсюдження. Рішення щодо
ядерної зброї залежатиме від особливостей обставин у
кожній конкретній країні. Малоймовірно, щоб аргумент «подивіться, що трапилося з Україною» був би при цьому вирішальним фактором». Але водночас він стверджує: «Результат
сучасної української кризи може мати деякий вплив на
майбутні рішення у ядерній сфері. Якщо Росія заплатить
дуже високу економічну й політичну ціну за свої зусилля з
метою дестабілізації України, це може відбити бажання в
Росії та інших потенційних агресорів вдаватися до подібної
поведінки у майбутньому, що знизить міжнародну стурбованість, яка, у свою чергу, призводить до зростання інтересу до набуття власних ядерних сил. І, якщо Україна отримає суттєву допомогу Заходу та подолає кризу, збереже свій
суверенітет та відновить територіальну цілісність, це має також посилити позицію, згідно з якою країни можуть забезпечити свою безпеку без ядерної зброї» [15, с. 60].
Як пише у згаданій вище праці С. Пайфер, американська влада категорично не бажала підписувати з Україною
«юридично зобов’язувальний документ» щодо її безпеки. Отже,
«було зібрано у пакет запевнення (assurances), які Україна
вже мала згідно з Заключним актом НБСЄ в Гельсінкі, Хартією ООН та ДНЯЗ. Проте український уряд вважав політично корисним мати ці запевнення разом у конкретному
документі. Слова мають значення, і велике питання в той
час виникло з приводу того, щоб використовувати термін
«гарантії» (guarantees) чи «запевнення» (assurances) в меморандумі. Сполучені Штати надають гарантії союзникам,
таким як держави-члени НАТО; термін «гарантії» має на
увазі військові зобов’язання. На початку 1990-х рр. ані адміністрація Джорджа Буша-старшого, ані адміністрація
Б. Клінтона не були готові до військового захисту України і
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обидва вважали, що, навіть якби вони захотіли, сенат не
надав би необхідні дві третини голосів для згоди на ратифікацію такого договору». До того ж Пайфер нагадує, що
йшлося просто про держави – депозитарії ДНЯЗ (до них,
окрім США, Великобританії, РФ, також належать КНР та
Франція) [19, с. 17]. Питання полягає в тому, чи змінилася
ситуація в світі докорінним чином, коли надання саме «гарантій», а не «запевнень» на часі, щоб зупинити зухвалу російську експансію? Зарубіжні експерти схильні вважати, що
Україні не варто розраховувати на якісь додаткові гарантії
міжнародної безпеки, мовляв, слід задовольнятися тим, що є
у Будапештському меморандумі. Стандартним аргументом
навіть партнерів України є те, що меморандум не є договором, тобто він є традиційно нижчим в ієрархії вагомості
міжнародних документів. Але не форма в підсумку свідчить
про силу документа, а бажання учасників надати дієвості
його положенням.
США, на відміну від Російської Федерації, виконували
узяті на себе зобов’язання: утримувалися від дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України; не
застосовували проти нашої держави зброї; звернулися до РБ
ООН стосовно ситуації в Криму та проводили консультації з
цього питання. Однак, як відомо, Будапештський меморандум не містить жодних зобов’язань цих держав застосувати
силу задля захисту територіальної цілісності України. Оскільки Російська Федерація пішла на одностороннє порушення
положень Будапештського меморандуму, у березні 2014 р.
народні депутати України О. Чорноволенко, В. Королюк та
С. Каплін внесли на розгляд парламенту проект закону «Про
денонсацію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
від 1 липня 1968 року», який передбачав вихід нашої держави з ДНЯЗ та подальше відновлення нею ядерного статусу [10]. Звичайно, це був суто символічний крок – у листопаді 2014 р. законопроект було відкликано [1]. Це відбулося
тому, що найбільш стійкий прихильник України у її протидії
російській агресії – США – ніколи не підтримали б вихід
Києва з ДНЯЗ, а набуття ядерного статусу не сприяло б розв’язанню проблеми відновлення територіальної цілісності
нашої країни. Мають рацію ті експерти, які стверджують,
що ядерна зброя є засобом стримування ворога, але не
пристосована для вирішення конкретних військово-полі66

тичних завдань. У нашому випадку – звільнення окупованих
Росією територій.
Ядерне роззброєння України не дозволило нашій країні
свого часу створити національний потенціал ядерного стримування агресора (що було неможливо без допомоги з боку
США), тобто позбавило державу збройних засобів самодопомоги, а міжнародні «запевнення» у сфері безпеки змогли
лише незначною мірою частково компенсувати їхню відсутність. Міжнародною спільнотою, зокрема Сполученими
Штатами, за Україною визнано права лише на обмежену
самооборону. Обмеження здатності України до самооборони
накладалися дією щонайменше таких факторів: а) зруйновані попереднім режимом збройні сили виявилися після
початку російського вторгнення майже цілком небоєздатними; б) відсутність з боку держав-учасниць Будапештського меморандуму (крім РФ) дій, здатних негайно зупинити агресора-підписанта цих угод; в) відмова США рішучим чином сприяти підвищенню боєздатності ЗС України
шляхом негайного надання їй сучасної військової техніки,
навіть оборонної, спорядження, засобів зв’язку, збору інформації та ін. У своїй книзі «Ядерний нуль? Уроки часів, коли
ми востаннє були там» (вийшла друком 2015 р.) Дж. Квестор
висловлює сумніви, що його онуки житимуть у без’ядерному
світі, але сподівається на здатність людства запобігти використанню ЗМЗ. Він наголошує, що «ентузіазм щодо роззброєння зникає, коли йдеться про події у позбавленій ядерної
зброї Україні» [23, с. 1-2].
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UKRAINE NUCLEAR DISARMAMENT AND ITS RELATIONS
WITH THE USA AND RUSSIA
Summary. The article deals with some aspects of US policy in
the sphere of nuclear non-proliferation and the USA & Russia common
efforts to annihilate inherited from the USSR Ukraine’s nuclear arsenal
in 1991-1995. Washington impact on the processes of denuclearization
of Ukraine in 1992-1996. The consequences of violation of security
assurances of Budapest Memorandum to Ukraine and the lack of capacity of nuclear weapons free Ukraine to curb Russian aggression were
analyzed. Generally speaking Russian aggression against Ukraine has
disastrous consequences for the fate of NPT and prospects for nuclear
disarmament. Attention is focused on the need for military and political
assistance to Ukraine from the part of the United States.
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Значний прогрес розвитку й поширення міжнародноправових засобів забезпечення державних інтересів поступово призвели до своєрідної нівеляції «чистих» форм реальної політики, а водночас і можливостей інструменталізації
«класичного» геополітичного надбання у світовому контексті.
Геополітичні погляди як складова політичного реалізму, поширюючись у політичних дискурсах, розглядалися донедавна лише як абстрагована від реальної ситуації декларація
інтересів держав, пов’язаних із бажанням здійснювати
вплив на визначені частини простору. Можливість втілення
таких геополітичних уявлень крізь призму раціональності
істотно обмежувалася не лише структурними особливостями
розвитку міжнародних відносин, але й фактично гегемонічним статусом інституційного1 дискурсу, якщо гегемонію
розуміти широко як процес та контекст репрезентації міжУ цьому контексті інституціоналізм трактуємо як міжнародно-правові
режими та пов’язані з ними взаємні очікування міжнародних акторів.
1
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народної реальності, на чому наголошують представники
постмодернізму. Справді, остаточне розв’язання проблемних
аспектів функціонування міжнародних відносин сьогодні не
можливе поза використанням міжнародно-правових та договірних інструментів. Фактично, відбувається імпліцитна
конвергенція раціоналізму й рефлексіонізму, адже критичні
вимоги сучасних теорій міжнародних відносин, насамперед
у площині врахування відмінностей, є демократичними за
змістом, а тому не лише не суперечать, а навпаки – становлять невід’ємну складову нормативно-ціннісних основ ідеалізму та інституціоналізму.
Тут необхідно акцентувати на низці важливих аспектів. У науці про міжнародні відносини існують відмінні уявлення щодо природи гегемонії. Чи не єдиним їхнім спільним
знаменником можна вважати уявлення про те, що гегемонічні позиції для міжнародного актора більше не можуть
гарантувати монофакторні переваги перед конкурентами.
Застосовуючи сучасне інтегральне розуміння гегемонії щодо
США, можемо ствердити комплексний характер забезпечення їхнього впливу у світовому контексті, насамперед через
інноваційний розвиток, внутрішньополітичний консенсус та
ліберально-демократичний дискурс. У підсумку США є беззаперечними лідерами у «структурах могутності»2 – сферах
безпеки, виробництва, фінансів, знань тощо.
Ключове значення у поступі світового політичного розвитку відіграє перенесення внутрішнього ліберально-демократичного консенсусу у США на глобальний рівень 3, що
разом із внеском інших західних демократій дає змогу забезпечити й підтримувати гегемонічний статус інституційного дискурсу в сучасних міжнародних відносинах.
У будь-якому випадку, фактом залишається те, що
існуванню явища, яке сьогодні визначають як глобалізацію,
ми завдячуємо насамперед прогресу, досягнутому в рамках
ліберальних суспільств західного типу. Не підлягає сумніву,
що поступ західних демократій досягався передовсім через
послідовне заперечення неприйнятних та рудиментарних
суспільних практик і їхню заміну на ефективніші форми
відносин. Зрештою, забезпечення прогресу неминуче пов’яТермін запозичено з міжнародної політичної економії.
На такі особливості поширення гегемонії на світовому рівні вказує, зокрема, неоґрамшизм.
2
3
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зане з чітким визначенням архаїчного чи непридатного й не
менш виразним розумінням передових, а отже, кращих альтернатив.
Виклики, які сьогодні стосуються прогресивної частини людства, радше спростовують поширене уявлення про
«диференційований» характер глобалізації. Адже спільноти із
власними системами цінностей, що «раптово» з’явилися у
порядку денному світової політики, не є втіленням «гіршої
динаміки» чи «відставання» з огляду на глобалізацію. Ба більше, їхня інертність щодо прогресу є не наслідком прискорення глобалізаційних процесів у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст., а відсутністю суспільного, насамперед ідейного прогресу ще віддавна. До такого висновку спонукають
насамперед події середини 10-х років ХХІ ст. – агресія РФ
щодо України, бомбардування Сирії, проблеми біженців у
Європі.
Зосереджуючись на проблемі російської агресії щодо
України, слід констатувати, що складні уявлення взаємозалежності у сучасному світі не знайшли належної рецепції у
суспільно-політичній думці та (гео)політиці сучасної Росії.
Фактично Україна є не стільки вираженням цивілізаційного
«розламу» між Заходом та Сходом, як прийнято вважати,
скільки однією з найважливіших складових діалектики прогресу світового розвитку.
З огляду на фактичну неспроможність міжнародного
демократичного співтовариства сповна використати власний військовий потенціал проти агресора, що володіє ядерним арсеналом, актуальності набуває проблематика «політики без принципів». Відомий постмодерніст Д. Кемпбелл [1]
визначав її у категоріях відповідальної реалізації міжнародної політики з урахуванням потенційних наслідків теперішніх дій у майбутньому. Це не означає, що політика повинна
бути безпринципною, а якраз навпаки – необхідність реалістичної оцінки можливих сценаріїв розвитку ситуації й недопущення підтримки потенційних злочинних режимів задля
власної короткострокової вигоди. У випадку Росії це означало б тривалий систематичний «структурний тиск» міжнародного співтовариства з метою недопущення втручань чи
актів агресії з її боку щодо сусідніх країн і територій (Придністров’я, Нагірний Карабах, Абхазія) та обмеження інтенсивного залучення до розвитку російської держави захід72

ного наукового, технічного, фінансового та інших різновидів
капіталу. Адже розбудова розгалужених взаємозалежностей
може позначитися на готовності застосовувати широкомасштабні інструменти невійськового впливу щодо агресора
(санкцій) з огляду на шкоду власним, передовсім економічним інтересам.
У цьому контексті нездоланним викликом може стати
пошук «спільного знаменника» при концептуалізації базових
засад функціонування демократичних спільнот західного
типу, які не піддавалися б ревізії під тиском подальшого
демократичного діалогу. Скорочення обсягів «полеміки Заходу зі самим собою» (Ю. Габермас) [2, 386] і, як наслідок, –
селективна відмова від інтерналізації «контроверсійних» елементів у політичну практику, критично важливих для консолідації, зміцнення та поширення демократії у світі.
Прихильність до співпраці є загальновизнаною рисою
демократій. Вони не лише поділяють спільні цінності, але й
володіють схожими структурами могутності. Демократії
демонструють значний потенціал для об’єднання, особливо у
випадках, коли спільні демократичні цінності опиняються
під загрозою. А їхня здатність до зваженого використання
усіх структур могутності (знань, фінансів, культури тощо)
дає змогу ефективно впливати на агресора, у тому числі
невійськовими засобами.
Акцентуація на багатоукладній могутності й потенціалі
демократичної співпраці вказує на причини перемог демократій у випадках протистояння з різними авторитарними
режимами. Це пояснює також причину втрати популярності
серед розвинутих демократичних країн «чистої» або класичної геополітики, орієнтованої здебільшого на розвиток військового потенціалу. Сучасні геополітичні патерни як частина
стратегічних досліджень є багатоукладними і беруть до
уваги якісні, а не кількісні показники військового потенціалу, особливо з урахуванням наслідків т. зв. «революції у
військових справах» у США. Остання була пов’язана з намаганням істотно зменшити кількість жертв серед військових
та цивільного населення під час збройних конфліктів, насамперед шляхом використання новітніх досягнень у військовій сфері.
Особливість постмодерної епохи полягає у кумулятивному впливі паралельних реальностей і функціонуванні роз73

ширених структур могутності, що взаємодоповнюються.
Отож нову якість війни створює не її «гібридність», оскільки
зміст війни залишається незмінним і простим для ідентифікації: вирішальним засобом досягнення цілей для державиагресора є використання сили, передовсім військової. Натомість гібридного характеру набувають засоби протидії війні
та впливу на агресора, який не бере до уваги чинників
комплексної взаємозалежності й онтологічного статусу інституціоналізму в глобальному контексті. Із постмодерністських перспектив може йтися навіть про т. зв. «радикальну
взаємозалежність», яка з огляду на космополітичні основи
змушує до співпраці задля запобігання небажаним тенденціям світового розвитку.
Підсумовуючи, зазначимо, що тривала відсутність чіткої національної геополітичної стратегії в українському
зовнішньо- та внутрішньополітичному дискурсі парадоксально компенсується сьогодні прихильністю нашої держави
до демократичних принципів розвитку. Це посилює могутність України через залучення демократичних держав та
їхніх потенціалів, насамперед невійськового характеру.
Для України в умовах безпосереднього сусідства з державами-членами НАТО та ЄС, з одного боку, і великою,
озброєною та ворожою державою (Росією), керованою геополітичними уявленнями не лише про відновлення власного
впливу на пострадянському просторі, але й бажанням його
перманентного поширення, здійснення реалістської політики
«розрахунку на власні сили» не можна розглядати як прийнятну альтернативу. Лише інтенсивне інституційне залучення
України до структур розвинених демократичних держав, тобто її членство у НАТО та ЄС, а водночас поширення їхнього
впливу якомога далі на Схід європейського континенту здатне,
з одного боку, протидіяти намірам Росії зміцнювати власний
вплив у Європі, а з другого, забезпечити потенціал для наступної демократизації Російської Федерації.
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На тлі російської агресії в Європі спостерігається
стрімке зближення позицій Румунії, Польщі, України і країн
Балтії в питаннях інтеграції і взаємної відповіді на нові виклики з боку ймовірного спільного супротивника. У країнах
Центрально-Східної Європи, з одного боку, популярна думка, що на цей момент ні НАТО, ні Європейський Союз сповна не відповідають їхнім очікуванням, а з іншого – питання
перегляду членства в цих організаціях у жодному випадку
не стоїть. Багатьом громадянам цих країн, особливо правих
поглядів, не подобається Європейський Союз, але немає
жодної стратегічної альтернативи. Те, що країни регіону за
підтримки США стали членами ЄС і НАТО, зовсім не означає,
що це сталося лише задля отримання ними негайних стратегічних чи економічних бонусів. Разом із членством у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі вони
отримали підтвердження статусу західних демократичних
країн.
Європейська та євроатлантична інтеграція України є
основою для побудови між Україною та США і країнами
Центрально-Східної Європи дійсно стратегічних та партнерських взаємин. У такий спосіб вимальовується перспектива надання відносинам характеру реального стратегічного партнерства в контексті відновлення геополітичної концепції Міжмор’я.
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Концепція «Міжмор’я» (яку в Україні традиційно розглядали у звуженому варіанті Балто-Чорноморської дуги) у
більш широкому трактуванні – спільний простір або й
альянс між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями.
У геополітичному, історичному та геоекономічному планах він
може бути означений як «Центральна Європа» у широкому
розумінні цього терміна – група країн між державами ЄС-15
(які входили до ЄС уже 1995 року і часто неформально називаються «старою Європою») та двома євразійськими державами – Росією і Туреччиною. В окреслених межах розташовані 20 країн (враховуючи Косово), які до кінця 80-х років
ХХ століття пережили соціалістичний експеримент різної
глибини й інтенсивності, а після того розпочали більш або
менш успішну трансформацію своїх економік та суспільнополітичних систем на ринкові й демократичні. 11 із них уже
стали членами ЄС, а 12 – НАТО. Ще 8 так чи інакше євроінтегруються, і принаймні половина з них прагне до НАТО.
А ще одна, Білорусь, продовжує залишатися у сфері впливу
Росії, час від часу вдаючись до підкресленої демонстрації
своєї незалежності. Безпековий і геополітичний виклик для
регіону формує реваншистська політика Росії, яка свого
часу так чи інакше претендувала на зверхність фактично
над усіма країнами Міжмор’я [1].
Важливим напрямком стає діалог з питань щодо розробки майбутньої інституційної моделі регіональної безпеки
та співробітництва в Балто-Чорноморському регіоні з урахуванням можливостей існуючих регіональних ініціатив та організацій. Румунія та Польща розглядають присутність у
Балто-Чорноморському регіоні США та НАТО як засіб приборкання російської агресії. НАТО має створити у Європі
міжнародний штаб, розмістивши його частини у країнах
Балтії, Польщі та Румунії. Для узгодження деталей ініціативи
відбулася зустріч керівників армій цих держав із головнокомандувачем сил НАТО в Європі Ф. Брідлавом. Очікується,
що в цих штабах працюватиме по 80-120 людей [2].
Українські криза і війна загострили суперечки між
Європейським Союзом і США. Росія задіяла щодо ЄС свою
найсильнішу зброю – підкуп і глибоко укорінену агентуру, причому на рівні найвищого євросоюзівського істеблішменту. Україні потрібна потужна економічна й політична
підтримка Заходу. Вона є – разом із санкціями проти Ро77

сійської Федерації. Їх варто посилювати. Сенс «Міжмор’я» –
роль неформального антиросійського союзу, який виступає
провідником західної протидії Росії. Бачення спільного
ворога зближує позиції країн Балтії, Польщі, України та Румунії. Сподіваючись розмістити американські військові бази
на своїй території, Варшава й Бухарест захищають себе від
вторгнення. Румунія та Польща беруть на себе відповідальність за зміцнення демократії на пострадянському просторі
з метою гармонійно влитися в Європу і зайняти там свою,
але потрібну новій Європі нішу.
Теоретично центральним гравцем Балто-Чорноморської співдружності могла би бути Україна, що зумовлено її
вигідним географічним розташуванням, природними ресурсами, пасіонарним населенням, економічним, технологічним, науковим та військовим потенціалом. Окрім того, вона
залишається великою доларовою зоною. США зацікавлені в
тому, щоб Україна зберегла цілісність та незалежність. Союзниками України, як і потенційними жертвами російського
тиску, є наші найближчі сусіди – Польща, Румунія і Молдова, а також Грузія, Литва, Латвія та Естонія. Від російської
експансії прагнуть себе захистити також Азербайджан і Туреччина.
Теоретично НАТО покликане прийти на допомогу
Польщі, Румунії чи країнам Балтії у випадку неочікуваної та
незбагненної загрози, якою може стати Росія, якщо побачить для себе користь у слабкості НАТО в створенні нової
реальності. Щоб НАТО мало хоч якусь можливість ефективно працювати, воно повинно не лише прийти до одностайної згоди, а й мобілізувати та ввести в дію багатонаціональну силу, поки ще Польща, Румунія та країни Балтії стоять на
своїх позиціях.
Існує думка, що Москва намагається здійснити реванш
у формі євразійського блоку «ЄС – РФ – Китай», який має
поєднати в цілісний комплекс європейські технології, російські ресурси і китайське виробництво. Реальною протидією
блоку «ЄС – РФ – Китай» є формування Балто-Чорноморської дуги –
Співдружності Міжмор’я. Нове геополітичне утворення унеможливить формування євразійського блоку. Зі свого боку,
США суттєво зацікавлені у творенні дієздатного союзу як
обов’язкової умови збереження впливів США. Отже, для тво78

рення Міжмор’я потрібна узгодженність дій східноєвропейських країн і США [3].
США, формально не входячи до переговорного формату в Мінську, відіграють дуже важливу роль і в роботі
контактної групи, і в роботі на рівні керівництва країн. Регулярно відбуваються розмови Президента України з віцепрезидентом США Джо Байденом, під час яких ідеться про
невиконання Мінських домовленостей Росією, а також про
підтримку Сполученими Штатами реформ в Україні. На
думку посла України в США В. Чалого, теперішній діалог
України і США є безпрецедентним діалогом на найвищому
рівні. Наша позиція завжди полягала у залученні США до
переговорів щодо російської агресії. Американці готові до
цього, але, щоб це відбулося, має бути готовність усіх сторін,
а з боку Росії її немає. Тому зараз Україна пропонує щодо
Криму так званий формат «Женева плюс» із залученням американської сторони. Україна добре поінформована з боку
американської сторони про зміст цих двосторонніх переговорів США з Росією. Наша позиція консолідована з США.
Є три основні моменти, які відзначають щодо України: поперше, важливість нашої держави з погляду світової безпеки. В американців є розуміння того, що ми не тільки захищаємо свій суверенітет, а й робимо серйозний внесок у
європейську безпеку, оскільки США як глобальний гравець
зацікавлені в збереженні стабільності міжнародних інституцій і миру. По-друге, нині є надзвичайне бажання допомагати Україні. Є робота багатьох волонтерів, які збирають допомогу українцям, залучені до цього і конгресмени, які допомагають із доставкою контейнерів медичних препаратів,
обладнання до України. По-третє, є велика увага до процесу
наших реформ, їхньої інтенсивності. Американці дуже зацікавлені, щоб Україна на пострадянському просторі продемонструвала успіх, і в цьому нас підтримують [4].
Отже, розбудова геополітичного проекту «Міжмор’я»
має низку позитивів для України і вигідні США. Серед позитивних сторін для України є підвищення обороноздатності
країни; зменшення загрози з боку східного сусіда; подальше
відкриття ринків країн, які є досить еластичними до ціни
товарів (а конкурентною перевагою України на цьому етапі
є саме ціна); впровадження «європейських стандартів» у
нашій країні; можливість реалізації амбіцій лідерства; зміц79

нення позицій України на світовому рівні; розширення фінансування внутрішніх інновацій та залучення інновацій з
боку країн-партнерів та збільшення інвестицій зі США. Водночас не варто забувати про можливі негативні наслідки:
існує можливість погіршити відносини з країнами т. з. «старої
Європи»; зростання внутрішніх протиріч у самій Україні;
збільшення відтоку талановитої молоді до країн-партнерів.
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СЕКЦІЯ 2

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ
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Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Анотація. У статті проаналізовано практику судів США
на предмет застосування ними договірних і звичаєвих норм міжнародного права захисту прав людини. Імплементуючи міжнародні
норми, суди США проводять розмежування між самовиконуваними
(self-executing) договорами, які діють самостійно, та несамовиконуваними (non-self-executing) договорами чи положеннями договорів,
що не діють самостійно до прийняття відповідного національного
законодавства. Зроблено висновок про доцільність застосування
досвіду США щодо поділу міжнародних норм на самовиконувані й
несамовиконувані в судовій практиці України, де таке розмежування не проводиться.
Ключові слова: міжнародні норми з прав людини, договірні
та звичаєві норми, самовиконувані й несамовиконувані міжнародні
норми, застосування міжнародних норм у судовій практиці.

Ефективність дії міжнародно-правових норм із прав
людини – як договірних, так і звичаєвих – визначається не
лише їх застосуванням міжнародними судовими та квазісудовими органами, а передусім їх дотриманням та застосуванням у національних правових системах. Це, зі свого
боку, визначається як законодавством держав, так і практикою застосування міжнародно-правових норм національними судами. Ратифікація чи інший спосіб набуття чинності
міжнародного договору далеко не завжди означає його автоматичне застосування у внутрішньому правопорядку держав, і практика держав щодо цього різна. Метою цієї статті
буде аналіз практики судів США на предмет застосування
ними міжнародних договірних і звичаєвих норм із прав людини з подальшими рекомендаціями щодо можливості використання американської судової практики в українському
судочинстві.
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На відміну від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також інших країн англосаксонської системи права, де міжнародно-правові акти можуть застосовуватись національними судами лише після їхньої інкорпорації в національне законодавство через прийняття відповідних національних актів, у США, згідно зі
статтею VІ Конституції США, «всі договори, які укладені чи
будуть укладені від імені США, є вищим Законом країни, і
судді в кожному штаті зобов’язані їх виконувати, навіть
якщо в Конституції і законах будь-якого штату трапляються
положення, які суперечать цьому». Імплементуючи міжнародні договірні норми, суди США проводять розмежування
між самовиконуваними (self-executing) договорами, які діють
самостійно, та несамовиконуваними (non-self-executing) договорами чи положеннями договорів, що не діють самостійно до прийняття відповідного законодавства. Як заявив
головний суддя Маршал у справі Верховного Суду США
Foster v. Neilson, договір повинен розглядатися судами як
такий, що має рівну силу з актом законодавчого органу
лише тоді, коли він може діяти сам по собі, без допомоги додаткових законодавчих положень. У тих же випадках, коли
положення договору є контрактним зобов’язанням, згідно з
яким та чи інша сторона обіцяє здійснити певну дію, договір створює зобов’язання лише для політичної гілки влади, а
не для судів; законодавчі органи повинні реалізувати контрактні зобов’язання для того, щоб вони стали нормою права
для суду [1].
Як зазначалось у рішенні Верховного Суду Каліфорнії
у справі Sei Fujii, при встановленні того, чи є договір самовиконуваним, суди з’ясовують намір сторін, що підписали
договір, як він виявляється у формулюваннях, що використовуються в договорі. Якщо ж договір не чіткий, можна
також звернутись до обставин його укладення. Для того,
щоб положення договору могло діяти без допомоги імплементуючого його законодавства й мало силу і дію закону,
повинно бути зрозумілим, що ті, які укладали договір, мали
намір встановити норму, яка сама по собі могла би бути
застосована судами [2]. У цій справі, аналізуючи статті Статуту ООН, Суд зазначає, що в тих випадках, коли автори
Статуту мали намір встановити положення, що діють без допомоги імплементуючого законодавства, вони застосовували
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зрозумілі та чіткі формулювання, які свідчили про такий
намір. Наприклад, стаття 104 Статуту гласить: «Організація
має на території кожного з її членів таку правосуб’єктність,
яка необхідна для здійснення її функцій та досягнення її
цілей». Стаття 105 встановлює: «Організація наділена на території кожного з її членів такими привілеями та імунітетом, які
необхідні для досягнення її цілей». Ці положення були визнані
самовиконуваними у справі Curran v. City of New York [3].
Іншим прикладом застосування самовиконуваних міжнародних норм із прав людини є справа Верховного Суду
США Roper v. Simmons, у якій смертна кара була визнана
непропорційно жорстоким і незвичайним покаранням (disproportionately cruel and unusual punishment) для злочинців,
молодших за 18 років [4]. Таке рішення відповідало статті 6
(пункту 5) Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (надалі – МПГПП), згідно з якою «смертний вирок
не виноситься за злочини, здійснені особами молодшими за
вісімнадцять років».
Практика Верховного Суду США за останні десятиліття підтверджує те, що норми міжнародного права з прав
людини і, зокрема, міжнародного гуманітарного права (надалі – МГП) застосовуються Судом. Це можна продемонструвати на прикладі застосування Верховним Судом США
Женевських конвенцій 1949 року. На думку А. Паулюса і
М. Вашакмадзе, «після рішень Верховного Суду США у справах Хамдана і Бумедьєна, здається, загальновизнано, що
збройні конфлікти з недержавними угрупуваннями не є
«вільною від закону» зоною чи «правовою чорною діркою» на
кшталт тієї, яка була створена в Гвантанамо Бей, а є предметом дії МГП або захисту прав людини, що передбачений
міжнародним чи внутрішньодержавним правом» (“Since the
Hamdan and Boumediene rulings by the US Supreme Court, it
seems universally accepted that armed conflicts with non-state
groups do not constitute a ’law-free zone’ or a ’legal black hole’,
but are subject to IHL or to human rights provided by international and/or domestic law”) [5, с. 123].
Зокрема, у cправі Hamdan v. Rumsfeld Верховний Суд
США визнав, що спільна стаття 3 Женевських конвенцій
1949 року, відповідно до якої «у випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру на території однієї з договірних сторін кожна сторона конфлікту зобов’язана гуманно
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поводитися з особами, які не беруть активної участі у воєнних діях…», передбачає мінімальні норми для всіх збройних
конфліктів [6]. Думка більшості у цій справі полягала в тому,
що стаття 75 Протоколу І також застосовується до всіх
збройних конфліктів. Зокрема, пункт 4 статті 75 Протоколу
І до Женевських конвенцій 1949 року передбачає: «Особі,
визнаній винною у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного зі збройним конфліктом, не може бути винесено жодного вироку, і вона не може бути піддана жодному
покаранню, крім як за постановою неупередженого й відповідним чином створеного суду, що дотримується загальновизнаних принципів звичайного судочинства…» [7]. Згідно з
рішенням Верховного Суду США, недержавні угрупування і
надалі не можуть претендувати на привілеї комбатантів, які
є законною воюючою стороною, а отже – на право застосовувати силу проти будь-кого [5, с. 124].
Про застосування міжнародного звичаєвого права в
Конституції США не йдеться, однак США, як і інші країни
звичаєвого права, вважають міжнародне звичаєве право
частиною права країни [8, с. 43]. Як пише Г. М. Даниленко,
ця група країн є моністичною стосовно звичаю, тобто відкритою для його застосування, та дуалістичною стосовно
договору, тобто закритою для безпосереднього використання міжнародного договору [9, с. 58]. У США такий підхід був
підтверджений ще в рішенні Верховного Суду США 1900 р.
у справі The Paquete Habana, де було заявлено, що у випадку
відсутності договору, який можна застосувати до справи
виконавчого або законодавчого актів чи до судового рішення, суди повинні звертатися до прецедентів та звичаїв цивілізованих націй, ...як достовірного підтвердження того, що є
дійсно правом...» [10].
Про зобов’язання федеральних судів США застосовувати норми міжнародного права йдеться і в справі Fernandez
v. Wilkinson. Зокрема, зазначається, що навіть якщо затримання на невизначений час іноземця, який підлягає депортації, не порушує Конституцію чи закони Сполучених Штатів, то можна звернутися до суду зі скаргою щодо порушення
норм міжнародного права. Тривале затримання заявника в
тюрмі суворого режиму за умови, що він не здійснив у цій
країні жодного злочину, є незаконним. Це затримання є свавільним і порушує норми міжнародного звичаєвого права [11].
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Оскільки США є державою з прецедентною системою
права, суди можуть застосовувати і застосовують рішення
міжнародних судових і квазісудових органів. Однак, як
можна продемонструвати на прикладі справи Верховного
Суду США Breard v. Greene, Суд відмовив у задоволенні
прохання Бреарда «примусити» США виконати припис Міжнародного Суду Справедливості ООН (надалі – МСС) щодо
вжиття заходів для того, аби Анджел Франціско Бреард не
був страчений, поки МСС не винесе остаточне рішення
відповідно до розпочатої процедури [12]. Верховний Суд
США заявив, що виконавча влада, маючи повноваження у
сфері зовнішніх відносин, може використати дипломатичні
переговори, і якщо губернатор вирішить чекати рішення
МСС, то це його прерогатива. Верховний Суд не прийняв
того аргументу, що скарга Бреарда з посиланням на Віденську конвенцію про консульські відносини 1963 р. повинна
бути розглянута у федеральному суді на тій підставі, що
Конвенція – «вище право країни». На обґрунтування цього
Верховний Суд, по-перше, навів положення, закріплене в
самій Конвенції, яка передбачає, що права, гарантовані
Конвенцією, «повинні бути застосовані відповідно до законів і правил держави, яка їх застосовує». По-друге, Верховний Суд зазначив, що Акт Конгресу є рівнозначним договору і,
якщо договір і федеральний закон суперечать один одному,
останній за датою прийняття матиме перевагу [12; 13].
Отже, аналіз судової практики США щодо застосування міжнародних норм із прав людини свідчить про те, що
проводиться розмежування судами самовиконуваних і несамовиконуваних норм міжнародного права. Цим судова
практика імплементації міжнародного права з прав людини
США відрізняється від його застосування в національному
судочинстві багатьох інших держав, де така практика дуже
різниться – від прямого застосування міжнародно-правових
стандартів у сфері прав людини судами Південно-Африканської Республіки до застосування міжнародних актів із
прав людини лише за умови їх інкорпорації в національне
законодавство через прийняття відповідних національних
актів (Сполучене Королівство, Ірландія). Насамкінець, група
держав, до яких належить і Україна, перебувають на етапі
становлення судової практики застосування міжнародноправових актів із прав людини. Лише після становлення
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такої судової практики можна буде говорити про ефективність дії ратифікованих Україною міжнародно-правових
актів з прав людини та міжнародного звичаєвого права із
прав людини. Видається доцільним перейняти досвід поділу
міжнародних норм на самовиконувані і несамовиконувані в
судовій практиці України, де таке розмежування не проводиться, оскільки саме законодавство України ще не регулює
діяльність щодо встановлення самовиконуваності міжнародних договорів. Очевидно, що на початковому етапі імплементаційного процесу, на якому зараз перебуває Україна,
коли маємо лише поодинокі випадки застосування судами
міжнародно-правових норм, про таке розмежування в процесі імплементації говорити ще рано.
З одного боку, в Україні необхідно провести дослідження на предмет самовиконуваності міжнародно-правових актів. З іншого боку, сумніву піддається доцільність такого прямого застосування міжнародно-правових норм. Як
зазначає В. Денисов, взаємодія міжнародного і внутрішнього права, із практичного погляду, вимагає засвоєння норм
міжнародного права таким чином, щоб вони могли практично застосовуватися у правовій системі і насамперед, у
необхідних випадках, національними судами, і сама ідеологія міжнародного права не пов’язує пріоритет міжнародного
права з його безпосередньою дією, вважаючи такий підхід
ірраціональним [14, с. 34]. Водночас, існує судова практика
держав, де міжнародно-правові норми застосовуються паралельно з національним правом або як принципи, у світлі
яких застосовуються норми національного закону [15, с. 45].
Як свідчить практика, процес такого паралельного застосування норм міжнародного права з прав людини та норм національного законодавства судами України вже розпочався.
Поділ міжнародно-правових норм із прав людини на самовиконувані й несамовиконувані, за прикладом судів США,
сприятиме ефективності застосування судами міжнародних
норм із прав людини в Україні.
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Myroslava Antonovych
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
NORMS BY USA COURTS
Summary. This article deals with case law of the USA courts
concerning enforcement of treaty and customary norms of the international human rights law. While implementing international norms the US
courts distinguish between self-executing treaties which act independently and non-self-executing treaties or provisions which may not be
enforced before the relative national law is adopted. The author draws
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to the conclusion that it is appropriate to use the US experience concerning division of international norms into self-executing and non-selfexecuting in the Ukrainian court practice where such division is thus far
not drawn.
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Анотація. Галузь освітнього права є більш розвинутою в
системі права США, що підтверджується низкою аргументів, зокрема наявністю спеціалізованої організації Американської Національної асоціації юристів коледжів та університетів, виданням декількох періодичних видань з освітньо-правової тематики, викладання відповідної дисципліни для студентів-юристів та педагогів.
Ключові слова: освітнє право, університет, система права,
цивільне право, університетський рейтинг.

Науковий інтерес становить вивчення американського
досвіду правового регулювання відносин у сфері освіти, оскільки різні міжнародні загальновизнані рейтинги університетів (Академічний рейтинг світових університетів (т. зв. Шанхайський рейтинг), QS (QS World University Rankings),
Таймс-Томсон Рейтерс, Вебометрікс) одноголосно заявляють
про першість університетів США серед інституцій вищої освіти інших країн. Освітнє право як відокремлена галузь
законодавства давно закріпилася в українській та американській системах права, однак місце, значення та питома
вага цього утворення істотно відрізняється.
Підхід радянської юридичної науки до розуміння освітнього права з очевидних причин був однобоким, адміністративно-правовим, але позитивним результатом є те, що
були створені теоретико-методологічні передумови для системного вивчення правовідносин, що виникають у цій сфері, і підходи до формування освітнього законодавства.
Із 90-х років XX ст. вивчення відносин у сфері освіти в
юридичній літературі набуло більш-менш системного характеру. У зв’язку з оновленням правових основ вітчизняної освіти виникають нові підходи до аналізу правової природи та
специфіки правовідносин у сфері освіти, коло підходів до
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галузевого розуміння освітнього права розширюється: з’являються представники української науки в галузях теорії
держави і права, які займаються проблемами освітнього
права (дисертація О. Я. Кархут), конституційного права (монографія В. О. Боняк, дисертація Н. Г. Маслової, Н. І. Петрецької, К. М. Романенко), господарського права (дисертація
Л. В. Гурак, Б. В. Деревянка, О. В. Куцубурова-Шевченко,
І. М. Острівного, М. О. Тимошенко) та трудового права (дисертація О. В. Тищенко). Безперечно, коріння освітнього
права слід шукати у праві приватному, тобто цивільному, де
учасники відносин перебувають у рівному становищі, коли
єдиним обмеженням права однієї особи є право іншої особи
чи інших осіб, суспільства в цілому. Останнім часом активізувалися саме цивільно-правові дисертаційні та монографічні дослідження у сфері освіти та, зокрема, вищої освіти:
дисертація В. В. Астахова, С. А. Загороднього та П. В. Нестеренко На сучасному етапі, на жаль, досі популярним залишається адміністративно-правовий підхід до розуміння
освітнього права. Слід констатувати недостатню увагу українських юристів до проблематики освітнього права не
тільки на рівні монографічних та дисертаційних досліджень,
але й на рівні академічного викладання дисципліни. За час
незалежності в Україні було підготовлено лише декілька навчальних посібників з освітнього права, зокрема навчальний
посібник В. В. Астахова і К. В. Астахова, Р. Г. Валєєва.
Для аналізу історії становлення та сучасних тенденцій
розвитку теорії освітнього права в США треба звернутися до
поняття системи американського права. Складність американського права та американської юридичної освіти пояснюється відсутністю єдиної системи знань, замість цього
мають місце розпорошені правила поведінки, що мають
вузьке застосування. Конкретні судові справи, що розглядаються протягом навчання у правових школах, мають високий ступінь деталізації обставин, що передували та супроводжували конфлікт між сторонами. У процесі навчання не
робляться узагальнення, що дозволяли б застосування того
чи іншого правила для інших схожих суспільних відносин.
У начальних планах, на жаль, немає дисципліни «Теорія права», що викладається у всіх юридичних закладах України і
дає уявлення про право як єдину систему з поділом на
галузі, підгалузі тощо. Відсутність системності у правовій
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науці США підтверджується також відсутністю структурного поділу правових шкіл на кафедри чи інші підрозділи.
Кожен професор працює самостійно та підпорядковується
тільки декану, оскільки посада завідувач кафедри (як і сама
кафедра) відсутня. Відсутність поділу на кафедри має і позитивний бік: викладач має набагато менше адміністративних обов’язків щодо заповнення звітної документації, залишається більше часу на творчу і викладацьку роботу [1].
Оскільки в праві США немає поділу на галузі права, то
відсутні і дискусії з приводу галузевої належності норм, які
регулюють відносини у сфері освіти. Серед американських
досліджень проблем освітнього права слід згадати такі роботи: Й. Бекхем та К. Мілер, «Сучасні проблеми права вищої
освіти» (2011); Д. Блек, «Освітнє право: рівність, справедливість та реформи» (2013); Д. Дейтон, «Освітнє право: принципи, політика та практика» (2012); Дж. Ерін, П. Лейк, «Вища освіта та право, кейси та матеріали» (2008); М. Імбер,
Т. Джил, «Освітнє право» (2013); В. Капліна та Б. Лі, «Право
вищої освіти» (2014); М. Кафман, «Освітнє право, політика
та практика» (2013); Клінтон А., Керн А., «Право вищої освіти: політика та перспективи» (2010); М. Олівас, «Пред’явлення позову до альма матер: вища освіта та суди» (2013);
М. Олівас, «Право і вища освіта: кейси та матеріали про коледж у суді» (2015); С. Посканзер, «Право вищої освіти: викладач» (2001); Л. Росоу, Дж. Стефкович, «Освітнє право: кейси та матеріали» (2014); М. Сміт, «Юридичний, професійний
та етичний вимір вищої освіти» (2004); Б. Суперфайн, «Рівність в освітньому праві та політиці» (2013); М. Юдоф,
Б. Левін, «Освітня політика та право» (2011); Д. Фарінгтон,
Д. Палфрейман, «Право вищої освіти» (2006).
Слід констатувати зростання ролі освітнього права в
американському суспільстві, для чого існує декілька причин,
зокрема те, що суспільство стало приділяти більше уваги
громадянським правам, зросла конкуренція між студентами
та між університетами, зменшився рівень довіри всередині
суспільства, відбулося ускладнення суспільного устрою. Право супроводжує діяльність ВНЗ у всіх сферах його діяльності, дозволяючи формувати освітню політику в рамках закону, запобігати можливим судовим спорам та вирішувати
конфлікти на різних рівнях.
Сполучені Штати давно відчули необхідність у спеціальному регулюванні відносин у сфері вищої освіти та в спе91

ціальній підготовці юристів для обслуговування потреб ВНЗ.
1960 р. дев’ять адвокатів із п’ятнадцяти університетів провели круглий стіл в Ен Арбор (штат Мічиган) на тему «Діяльність юрисконсульта в державному університеті». Тоді було
визнано: поняття галузі права, що регулює відносини у
сфері вищої освіти, не існує [2, c. 34-35]. Протягом 1960-1961
років невеликою групою адвокатів, що надавала юридичні
послуги ВНЗ, була створена Національна асоціація юристів
коледжів та університетів (National Association of College and
University Attorneys – NACUA), що стала першим професійним об’єднанням юристів, які займаються правовим супроводом діяльності інституцій вищої освіти. Університет Мічигану, Університет Алабами, Північно-західний університет
та деякі інші інституції Ліги плюща відіграли ключову роль у
заснуванні цієї асоціації. Сьогодні до неї входить більше ніж
3000 адвокатів, що представляють близько 1400 університетів та 660 інституцій. Ця організація пропонує правову
допомогу адміністраторам ВНЗ та юридичну освіту впродовж життя для адвокатів, які надають правову допомогу
ВНЗ, у формі періодичних публікацій та проведення тематичних конференцій і семінарів. Асоціація є інформаційним
центром для адвокатів, які діляться своїм досвідом з поточних правових питань. Інтерес до правового регулювання вищої освіти в США щороку набирає обертів, і популярне видавництво юридичної літератури West Publishing Company
започаткувало серію «Збірник з освітнього права» ("Educational Law Reporter"), що є збіркою судових рішень, яка щомісяця оновлюється. Серед спеціальних періодичних видань
США слід назвати такі: Школа права Університету Нотр-Дам
(штат Індіана) видає «Журнал із права коледжів та університетів» ("Journal of College and University Law"); Школа права
Ребена Кларка та факультет освітнього лідерства Університету Брігам Янг (штат Юта) видають журнал «Освіта та
право» ("Education and Law Journal"), який висвітлює правові
питання діяльності початкової, середньої, старшої та вищої
шкіл; Школа права Університету Південної Кароліни видає
«Журнал права та освіти» ("Journal of Law and Education").
Крім того, є декілька спеціальних періодичних видань, що
стосуються освітнього права в рамках середньої освіти: Університет Північної Кароліни видає «Бюлетень шкільного
права» ("School Law Bulletin"), «Національний збірник зі
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шкільного права» ("The National School Law Reporter"), Національна асоціація вивчення освіти з 1902 р. видає «Щорічник», що протягом всього часу існування видання складається з двох томів, присвячених різним освітнім питанням.
Слід також вказати на спеціалізовані видання з проблем
вищої освіти: приватна група «Тейлор і Франсіс» (штат Пенсильванія) видає «Журнал із вищої освіти» ("The Magazine of
Higher Learning"), Державний університет Огайо видає з
1930 року «Журнал з вищої освіти» ("The Journal of Higher
Education"), Державний університет Пенсильванії видає
«Огляд вищої освіти» ("Higher Education in Review").
Іншим підтвердженням зростання інтересу до галузі освітнього права та права вищої освіти є наявність відповідної
дисципліни в навчальних планах провідних правових шкіл.
Наприклад, у Школі права Університету Техасу є курс «Вища
освіта та право», у Школі права Коледжу Бостон є семінар
«Право та вища освіта», Школи права Гарвардського та Стенфордського університетів мають курс «Освітнє право та
політика».
На підставі викладеного можна зробити висновок, що
наукові розробки правового регулювання відносин у сфері
освіти в Україні перебувають на етапі зародження. Американська зацікавленість в освітньому праві та розвиненість
правового регулювання є взірцем для наслідування, що підтверджується проведенням у США численних наукових заходів з освітнього права, наявністю спеціальних періодичних видань, спеціалізованих підручників та літератури,
наявністю дисципліни «Освітнє право» в навчальних планах
провідних правових шкіл, наявністю професійних організацій, що займаються питаннями правового супроводу освітнього процесу, зокрема професійного об’єднання «Національна асоціація юристів коледжів та університетів». Галузі
освітнього права та права вищої освіти вже давно набули
набагато більшої популярності в США, ніж в Україні чи інших країнах пострадянського простору. Доречним є запозичення позитивного досвіду та створення в Україні організації, аналогічної «Американській Національній асоціації
юристів коледжів та університетів», заснування спеціалізованого періодичного видання «Освітнє право», викладання
відповідної дисципліни для студентів-юристів та педагогів.
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ВНЕСОК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
У США У ХХ СТ.
ІГОР ЗЕМАН
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри міжнародного права
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імені Івана Франка
Анотація. Досліджено особливе місце Львівського університету в підготовці студентів, які згодом зробили успішну кар’єру у
США. Простежується взаємозв’язок двох випускників Львівського
університету Луїса Сона та Яна Карського. Л. Сон працював професором міжнародного права у трьох провідних університетах
США, а також як делегат від цієї країни брав участь у численних
міжнародних конференціях із морського права, захисту навколишнього середовища та захисту прав людини. Я. Карські одним із
перших написав книгу про злочин Голокосту, яка стала бестселером, та працював професором у школі дипломатичної служби
Джоджтаунського університету.
Ключові слова: Львівський університет, США, Луїс Сон, Ян
Карські, міжнародне право, міжнародні відносини, міжнародна
безпека.

Основою для встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Сполученими Штатами Америки послужив
обмін листами між главами держав – президентом США від
26 грудня 1991 року та президентом України від 3 січня
1992 р. Сторони висловили бажання встановити дипломатичні відносини у повному обсязі із заснуванням постійних
дипломатичних представництв. Особливу увагу в листах
було зосереджено на забезпеченні та гарантуванні законодавчого та інституціонального середовища з метою запобігання розповсюдженню та експорту зброї масового знищення. Окрему увагу було звернено на зобов’язання та прагнення
України втілити демократичні цінності та створити ринкову
економіку [2, с. 42, 43].
Відтоді між обома державами було підписано десятки
міжнародних договорів для поглиблення співпраці в усіх
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основних сферах життя. Особлива увага в міжнародній
договірній практиці України та США приділяється проблемам безпеки, правоохоронної діяльності та заходам для
зміцнення економіки нашої держави.
Водночас, зважаючи на таку тісну і багатосторонню
співпрацю між нашими державами, хочеться приділити окрему увагу такому важливому чиннику, як освіта. Безперечно, міцний фундамент благополуччя та процвітання кожної
держави закладають освітні заклади, які і готують фахівців
для всіх сфер суспільного життя. Між університетами України (зокрема Львівським університетом) та університетами
США існують численні грантові програми для проходження
навчання, стажування чи наукових досліджень.
Гордістю Львівського університету є той факт, що цей
навчальний заклад дав вищу освіту цілому ряду осіб, які
згодом робили визначну кар’єру у США та принесли цій
країні велику користь. У цьому контексті хотілось би згадати
двох випускників Львівського університету далекого міжвоєнного періоду Луїса Сона та Яна Карського (Козєлевського),
чиї заслуги залишаються помітними і актуальними донині.
Луїс Сон з 1931 по 1935 рр. здобував юридичну освіту
у Львівському університеті, а паралельно з 1932 по 1935 рр.
навчався також на Дипломатичних студіях. Після закінчення обох студій цей талановитий студент отримав дипломи
магістра права та магістра дипломатичних наук із відзнакою [1, с. 140, 142]. Тоді ж із 1931 по 1935 рр. у Львові юридичну освіту здобував Ян Карські. Він провів перший рік
навчання як вільний слухач, через те що пізно переїхав до
Львова і не мав у своєму свідоцтві зрілості іспиту з латинської, що було наслідком розбіжності шкільних систем різних регіонів країни. Однак із другого курсу Я. Карські перевівся на стаціонар і водночас розпочав навчання на Дипломатичних студіях [7, с. 105-110].
Таким чином, згадані Л. Сон та Я. Карські одночасно
здобували свою вищу освіту у Львові, відвідували ті самі
курси і, хоча немає точних доказів їхнього знайомства, існують обґрунтовані підстави вважати, що вони знали одне
одного.
Ще більше поєднала їхні долі нова війна. Л. Сон був
польським євреєм і напередодні ІІ світової війни виїхав до
США, де розпочав наукову кар’єру в Гарвардському універ96

ситеті. Я. Карські як польський дипломат та активний учасник підпільного руху відвідував варшавське гетто і був свідком злочинів німецьких окупантів проти євреїв та інших
народів. Під час війни він виїхав до США, щоб розповсюдити інформацію широкому загалу про Голокост та інші злочини проти людяності, вчинені нацистами. У США
Я. Карські опублікував книжку «Кур’єр із Польщі: Історія
секретної держави», де один із перших описав підпільну
діяльність у Польщі в час війни. Він також мав зустріч із
президентом Рузвельтом, під час якої розповідав про Голокост євреїв [7, с. 116].
Окремо хотілось би зупинитися на здобутках кожного з
названих професорів у США. Л. Сон працював професором
міжнародного права у трьох університетах. Протягом 20
років він займав посаду професора міжнародного права у
Гарвардському університеті [5, с. 934]. Наступні 10 років він
працював у школі права Джорджії, а завершив свою наукову кар’єру у правовій школі імені Джорджа Вашингтона
[1, с. 152].
Суддя Міжнародного Суду ООН Томас Бюргентал так
писав про свого вчителя Л. Сона «Як викладач, він впливав
на погляди тисяч студентів зі всіх частин світу та подав
наукове обґрунтування новоствореним галузям міжнародного права, передусім правам людини та праву навколишнього середовища. Він був «міжнародним» юристом-міжнародником» [3, с. 623].
З 1974 по 1980 рр. Л. Сон був представником США на
конференції ООН із морського права. 1977 р. газета «НьюЙорк таймс» назвала його «гуру» конференції, оскільки численні представники багатьох країн були його колишніми
студентами та прислухалися до його порад [3, с. 624].
Л. Сон брав активну участь у створенні американської
агенції з контролю за скороченням озброєння в армії США.
Учений виступав консультантом із міжнародно-правових питань у правовому Бюро держдепартаменту США [1, с. 156].
Американська асоціація правників справедливо відзначила,
що зроблений цим вченим внесок у міжнародне право протягом усього життя відображений у його наукових працях,
викладанні, урядовій та неурядовій діяльності [6, с. 2].
Ян Карські теж розпочав наукову кар’єру у США. Він
працював професором у Джорджтаунському університеті на
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факультеті школи дипломатичної служби. Протягом 19521992 рр. випускник Львівського університету готував кандидатів на роботу в американській дипломатичній службі.
А одним із його студентів був 42-й Президент США Білл
Клінтон [4, с. 80]. Я. Карські був одним із найулюбленіших
професорів у кампусі. Він проводив лекції також у департаменті національної оборони в Пентагоні. Після його смерті
адміністрація Джорджтаунського університету встановила
на його честь пам’ятну лавку [4, с. 82]. Я. Карські посмертно
нагороджений медаллю свободи від Барака Обами.
Американський журнал «Ньюсвік» визнав Я. Карського
однією з найвидатніших осіб ХХ століття. 1998 р. Інститут
пам’яті Яд Вашем висунув його кандидатуру на здобуття
Нобелівської премії миру [7, с. 116]. Нобелівської нагороди
Я. Карські не отримав, проте такі люди, як Луїс Сон та Ян
Карські, здобули ще більш авторитетну нагороду – глибоку
повагу й пам’ять цілих поколінь науковців, державних та
громадських діячів багатьох країн світу.
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Анотація. Нині корупція в Україні досягла таких масштабів, що загрожує національній безпеці країни. У роботі досліджено
механізми й інструменти запобігання корупції та боротьби з організованою злочинністю в США. Запропоновано рекомендації для боротьби з корупцією в Україні з урахуванням досвіду США.
Ключові слова: корупція, організована злочинність, антикорупційна політика, антикорупційне відомство.

Однією з центральних проблем українського суспільства нині виступає тотальна корумпованість, яка його пронизала на усіх рівнях – починаючи від владної верхівки і закінчуючи пересічними громадянами. Саме тому особливо
актуалізується питання вивчення міжнародного досвіду, зокрема і Сполучених Штатів Америки, щодо впровадження
заходів антикорупційної політики та можливостей його імплементації у вітчизняних умовах.
У США боротьба з корупцією розглядається як одна з
великих битв сьогодення. Витрати, пов’язані з корупцією,
незмірні: несправедливість, нераціональне використання
ресурсів, економічний спад. Корупція поглинає величезну
кількість коштів для існування та життя і підриває довіру
громадян до своїх урядів і верховенства закону. Сполучені
Штати Америки розглядають корупцію як зростаючу загрозу
для національної безпеки будь-якої країни в усьому світі [1].
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За Індексом сприйняття корупції у 2015 році зі 168
країн світу США посідають 16 місце з показником 76, що означає низький рівень корупції, у той час як Україна займає
130 місце з індексом 27 (високий рівень корупції) [2].
Практичний досвід боротьби з корупцію в США почав
напрацьовуватися ще з 1929 р. Саме тоді була створена Комісія Цікершема, яка вивчала проблеми боротьби з організованою злочинністю. Згодом ця проблема почала розглядатися більш системно на засіданнях спеціально створюваних рішеннями Конгресу та президента США комісій, комітетів і
підкомітетів. Вони розробляли відповідні рекомендації, які
слугували підґрунтям для розробки і прийняття федеральних законодавчих актів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
Суттєвим кроком у боротьбі з організованою злочинністю в США стало створення 1970 року Національної ради з
боротьби з організованою злочинністю, яка розробляє загальнонаціональні програми дій у цій сфері. Для протидії організованим злочинним синдикатам було сформовано Президентську комісію з вивчення організованої злочинності.
Поняття корупції посадовців у законодавстві США
включає такі протиправні діяння, як: 1) «Хабарництво, нечесні доходи і зловживання публічними посадовцями своїм
становищем »; 2) «Посадовці і службовці з найму»; 3) «Здирництво і погрози»; 4) «Вибори і політична діяльність» [3].
Кримінальному переслідуванню за хабарництво підлягають не тільки ті, хто одержує хабарі, а й всякий, хто дає,
пропонує, обіцяє що-небудь цінне публічному посадовцю
або кандидату на цю посаду з протиправною метою. Важливо, що покаранню за хабарництво поряд із чинним підлягає
як колишній, так і майбутній службовець.
Основним державним органом, який займається боротьбою з організованою злочинністю, є Міністерство юстиції США. Воно розробляє національну стратегію боротьби зі
злочинністю в країні та здійснює методичне керівництво
цією роботою. Водночас виявленням груп організованої злочинності, пошуком доказів злочинної діяльності учасників
незаконного підприємництва та корумпованих чиновників
займаються також у межах своєї компетенції оперативні
співробітники Федерального бюро розслідувань, Адміністрації із застосування законів про наркотики, Бюро внутріш101

ніх доходів, Служби еміграції і натуралізації, представники
Берегової охорони й Митної служби США та державні
обвинувачувачі, які входять до складу федеральних формувань (так звані «ударні сили» боротьби з організованою злочинністю та корупцією) [4].
Слід зазначити, що протидія корупції в США не обмежується лише територіальними кордонами країни. Антикорупційне законодавство США розповсюджується також на
боротьбу з корупцією в міжнародній діяльності. Зокрема,
1977 року було прийнято Закон США «Про корупцію за кордоном», юрисдикція якого розповсюджується за межі території країни.
Цей закон регулює випадки пропонування, обіцянки,
надання матеріальних та нематеріальних благ будь-якій іноземній посадовій особі, а також кандидату на політичний
пост і політичній партії з метою отримання вигоди. В американському законодавстві під «посадовою особою» розуміють не тільки державних службовців та осіб, які здійснюють публічні функції, але і співробітників державних
установ і підприємств.
Із метою приведення цього закону у відповідність до
конвенції ОЕСР «Про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних комерційних угод»
1998 року в нього були внесені зміни, які розширили сферу
його дії, а також об’єкти регулювання (зокрема, під юрисдикцію підпадають будь-які фізичні особи та компанії, незалежно від національної приналежності). Неамериканська
компанія підпадає під дію закону, якщо: 1) вона веде свою
діяльність в Сполучених Штатах; 2) вона діє від імені американської компанії; 3) акції компанії котируються на американській фондовій біржі.
Закон передбачає цивільно-правову та кримінальну
відповідальність, зокрема: 1) штрафи в розмірі до 25 млн
дол. для компаній та до 5 млн дол. для фізичних осіб; 2) тюремне ув’язнення терміном до 20 років; 3) заборону на здійснення діяльності в певних галузях, а також на укладання
контрактів з органами державної влади США; 4) створення
в примусовому порядку системи контролю всередині компанії тощо.
У США розслідуваннями у справах про підкуп іноземних посадових осіб займаються спеціальні підрозділи в рам102

ках Міністерства юстиції США, Комісії США з цінних паперів і бірж, Федерального бюро розслідувань.
Також із метою посилення дії Закону США «Про корупцію за кордоном» та боротьби з порушеннями в управлінні
корпораціями та складанні фінансової звітності, які призвели до суттєвих збитків інвесторів, 2002 року було прийнято
Закон Сарбейнза-Окслі «Про реформу відкритих акціонерних товариств і захист інвесторів», який змінив порядок надання звітності емітентами цінних паперів, встановив нові
вимоги до компаній щодо розширення обсягу інформації,
яка розкривається у фінансовій звітності. Загалом він охопив питання корпоративного управління, оцінки системи
внутрішнього контролю, складання фінансової звітності та
аудиторської незалежності.
Незалежність судової влади в США також розглядається як один з основних механізмів протидії корупції. Вона
забезпечується такими інститутами, як:
1) незалежне управління судової влади самої судової
влади;
2) дисциплінарна влада над порушеннями, які допускаються суддями;
3) спосіб врегулювання суперечностей між різними інтересами;
4) забезпечення дієвості судових рішень.
Незалежність судової влади гарантує таке становище,
при якому і громадяни, і уряд підкоряються закону, а в суді
виносять рішення тільки відповідно до законодавства, а не
до власного бачення чи побажань інших (включаючи інші
гілки влади).
Основою незалежності судової влади США є захист,
гарантований суддям відповідно до Конституції, у якій
передбачається, що федеральні судді займають свої посади,
поки поводяться бездоганно, і отримують за свою службу
винагороду, яка не може бути зменшена під час перебування на посаді. Ці положення гарантують, що Конгрес і президент не можуть безпосередньо впливати на результати
судових розглядів шляхом погроз звільнення суддів або зниження їхньої заробітної плати.
Вивчення досвіду США щодо протидії корупції, на
нашу думку, дає можливість запропонувати такі рекомендації для вітчизняної системи боротьби з корупцією:
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1. Закріплення антикорупційних принципів у законодавчих і нормативних актах, створення відкритих державних реєстрів нерухомості, земельного кадастру, реальних бенефіціарних власників юридичних осіб.
2. Визнання вищим керівництвом держави необхідності протидії корупції, його сильна політична воля у цьому
питанні, адже без цього не можна забезпечити дієвість законодавчих та адміністративних заходів.
3. Забезпечення незалежності судової влади.
4. Забезпечення прозорості системи державного адміністрування, організація системи громадського контролю і
правозастосування.
5. Створення справді незалежного антикорупційного
органу з відповідними повноваженнями. Зокрема, у США
пропонують створити в Україні спеціальну установу для боротьби з корупцією, яка мала б ознаки міжнародного трибуналу (на кшталт Міжнародної комісії проти безкарності у
Гватемалі – CICIG) [5]. Таке агентство має запрацювати з
мандатом мінімум на 5 років, який повинен поновлюватися
автоматично до зупинення повноважень агентства спеціальним законом. Фінансування діяльності цієї установи впродовж перших 5 років має здійснюватися за рахунок США та
західних донорів (за підрахунками, потрібно 200 млн дол.).
Агентство повинне отримати повноваження прокуратури і
мати можливість самостійно порушувати кримінальні справи на додаток до мандатів на їхнє розслідування. Для забезпечення незалежності від української судової системи та
забезпечення високих стандартів правосуддя, агентство має
бути наділене повноваженнями призначати власних суддів,
яким буде заборонено спілкування з іншими співробітниками структури за межами зали судових засідань.
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in Ukraine on the experience of the United States are offered.
Keywords: Corruption, organized crime, anti-corruption policy,
anti-corruption agency.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ
СУДДЯМИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
МИХАЙЛО КОНДРА
аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка
Анотація. Розглянуто еволюцію тлумачення суддями Верховного Суду США принципу рівності на прикладі основних рішень
щодо його застосування. Проаналізовано окремі складові принципу
рівності у практиці Верховного Суду США. Продемонстровано
вплив суспільних процесів на рішення Верховного Суду США та
зміну останнім своєї позиції щодо окремих питань рівності.
Ключові слова: принцип рівності, тлумачення, закон, Верховний Суд США, справедливість, Конституція США, Чотирнадцята Поправка.

Принцип рівності перед законом, також відомий як
принцип рівності згідно із законом, рівності з погляду закону або правової рівності, є положенням, згідно з яким всі
люди підкоряються однаковим засадам справедливості.
Друга складова цього принципу (частинка «перед законом»)
також ставить важливі та складні питання, що стосуються
вимог рівності, чесності та справедливості у праві. Французький прозаїк Анатоль Франс писав у 1894 році, що «магічність рівності полягає в тому, що завдяки їй закон забороняє багатим і бідним спати під мостами, просити милостиню на вулицях чи красти буханки хліба. Віра ж у рівність
перед законом називається правовою зрівнялівкою» [1].
Положення «всі люди створені рівними» було назване
«безсмертною декларацією» та єдиною істиною американського революційного періоду із беззаперечним значенням
[2, c. 5]. Один із батьків-засновників США Томас Джефферсон
вперше використав це твердження у Декларації незалежності США, яку він написав у 1776 році на початку Американської революції. Українській сучасній державі також відома істина рівності перед законом, яка гучно лунала в
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період Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 років. Про рівність перед законом у своїх
промовах згадував не один український президент, однак,
на відміну від США, в Україні цей принцип не утвердився
та має спотворене розуміння.
Слова «рівність перед правосуддям та законом» вигравірувані на фронтоні будівлі Верховного Суду США у Вашингтоні, округ Колумбія. Це є ідеальним прикладом того,
як суспільне прагнення під час Американської революції
вплинуло на правову систему США, що, на жаль, не відбувається в Україні вже кілька революційних періодів, які
мали місце після відновлення Україною державної незалежності. Ці слова були запропоновані до карбування у 1932
році архітектурною фірмою, яка зводила будівлю суду
[3, c. 689]. Голова Верховного Суду США Charles Evans Hughes
та суддя Willis Van Devanter схвалили цей напис, що згодом
також зробили й усі судді Верховного Суду США.
Слова «рівність перед правосуддям та законом» перефразовували вислів, раніше вжитий в 1891 році Верховним
Судом [4, c. 111; 5, c. 67]. У справі Caldwell v. Texas головуючий суддя Melville Fuller написав від імені складу суду про
те, що судді однозначно вважають, що Чотирнадцята Поправка Конституції США означає: «Повноваження штатів у
боротьбі зі злочинністю не обмежені своїми кордонами, але
жоден штат не може позбавити окремих осіб або цілий клас
осіб права на рівність перед правосуддям та законом» [6].
Останні слова були втілені у написі на будівлі Верховного
Суду США [4, c. 115].
Пізніше, у 1891 році, в окремій думці суддя Melville
Fuller у справі Leeper v. Texas знову згадує засади «рівності,
справедливості відповідно до закону» [8]. Як у справі Caldwell
v. Texas, загальне рішення у справі Leeper v. Texas було одноголосним, на відміну від розбіжностей думок суддів Верховного
Суду США щодо питання рівності в інших справах, особливо
таких як Plessy v. Ferguson [9], де Верховний Суд США вирішив, що расова сегрегація громадян штатів не суперечить
Конституції США. Із цього приводу колишній Голова Верховного Суду США Чарльз Г’юз висловився так: «Окрема думка у
суді останньої інстанції є зверненням до розуму майбутнього,
коли пізніше рішення може ймовірно виправити помилку, яку,
на думку незгодного судді, вчинив суд» [14].
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У 1908 році, розглядаючи справу Ughbanks v. Armstrong,
Верховний Суд США ще раз обговорив Чотирнадцяту Поправку на предмет рівності та справедливості, як у справі
Caldwell v. Texas, але цього разу згадав також про покарання:
«Чотирнадцята Поправка не повинна і не обмежує повноваження штату щодо боротьби зі злочинністю в межах його
кордонів або щодо міри покарання винних. При цьому
жоден штат не може позбавити окремих осіб або класів осіб
права на рівність перед правосуддям та законом» [10].
Пізніше, у справі Robinson v. California, Верховний Суд США
відкине ідею про те, що Чотирнадцята Поправка не обмежує
міру покарання. В Україні вищі судові інстанції вкрай скупо
звертаються до аналізу принципу рівності перед законом,
обмежуючись лише його формальним аналізом та поверховою
констатацією. Ще менше випадків, коли дискусії суддів щодо
розуміння цього принципу втілюються у письмовій формі,
зокрема в окремій думці до судового рішення.
Наприклад, до принципу рівності у кримінальному праві
звертався Конституційний Суд України (далі – КС України)
при розгляді однієї зі справ. Судді КС України у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
статті 69 Кримінального кодексу України (справа про
призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада
2004 року № 15-рп/2004, аналізуючи, зокрема, статтю 69 КК
України на предмет відповідності Конституції України, у
частині 10 п. 4.2. рішення вказали, що «не дотримуються
принципи справедливості і рівності покарання, оскільки особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, унеможливлюється призначення більш м’якого покарання» [15]. До вказаного рішення КС України суддями КС України Вознюком В. Д.
та Іващенком В. І. було висловлено окремі думки [16].
У подальші роки судді Верховного Суду США часто
вживають слова «рівне правосуддя згідно із законом» у взаємозв’язку з Чотирнадцятою Поправкою. Наприклад, у
справі Cooper v. Aaron вказано таке: «Конституція передбачає уряд, відданий рівному правосуддю згідно із законом та
Чотирнадцятою Поправкою», і підкреслено, що це ідеал [11;
12, c. 16]. Відзначимо, що за тлумаченням суддів Верховного Суду США Чотирнадцята Поправка не забороняє дискримінацію за ознакою статі в тій же мірі, як і інші форми дискримінації. Натомість Конституція України у тринадцяти
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статтях (ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 21, ч. 1,3 ст. 24, ч. 3,5 ст. 36, ч. 2
ст. 38, ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 71, ч. 1
ст. 76, ч. 1 ст. 103, п. 5) ч. 1 ст. 116, п. 2) ч. 3 ст. 129) згадує
про принцип рівності перед законом, однак це не сприяє
кращому розумінню цієї ідеї та правильному її застосуванню.
Насамкінець звертаємо увагу, що у 2015 році Верховний
Суд США позитивно проголосував голосами 5 «за», 4 «проти»
рішення про те, що основне право на укладення шлюбу належить також одностатевим парам у той спосіб, що їм гарантовано правову процедуру та рівний захист, передбачений Чотирнадцятою Поправкою до Конституції Сполучених Штатів.
Тому Верховний суд США вважає правомірною вимогу таких
осіб видавати ліцензії на шлюб з одностатевими парами від
усіх штатів і визнати одностатеві шлюби на законних підставах, які виконуються в інших юрисдикціях [13].
З огляду на викладену вище динаміку зміни розуміння
суддями Верховного Суду США принципу рівності, подібна
практика була б корисною для України, зважаючи на нестабільність її демократії та недостатній рівень розуміння
принципів права, зокрема рівності. У таких умовах важливим є адекватне тлумачення цього принципу суддями вищих судових органів України та належне його документальне викладення, з одного боку, а з іншого – гарантія права
кожного судді на висловлення власної, незалежної позиції
щодо питань принципів права для сприяння динаміки правозастосовної практики за прикладом США.
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law principle in the case law of the US Supreme Court are analyzed.
The social processes influence on the US Supreme Court decisions is demonstrated, as well as recent change of the US Supreme Court position
regarding particular equality issues.
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ВЗАЄМНІСТЬ У ВИЗНАННІ
ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У США ТА УКРАЇНІ
МАРКІЯН МАЛЬСЬКИЙ
кандидат юридичних наук, адвокат
Анотація. Досліджено порядок визнання іноземних судових
рішень на території США та України та інші питання, що виникають при такому транснаціональному виконанні. Проаналізовано відповідну практику судів США та України. Виявлено сприятливе нормативне забезпечення процедур взаємного визнання судових рішень, винесених у США і Україні.
Ключові слова: визнання іноземних судових рішень, взаємність, ввічливість, США, Україна, транснаціональний виконавчий
процес.

Основою правового регулювання процедур транснаціонального визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні є, по-перше, міжнародні договори за участю
України, і, по-друге, національне законодавство. Враховуючи, що між Україною та США немає договору, який би
взаємно врегульовував відносини щодо визнання судових
рішень (за винятком рішень міжнародного комерційного та
інвестиційного арбітражу), доводиться звертатися до внутрішнього законодавства кожної з держав.
Отже, визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні в умовах відсутності міжнародного договору
про правову допомогу відбувається в порядку, передбаченому у розділі VIII ЦПК України. При цьому вважається, що
при відсутності відповідного міжнародного договору застосовується принцип взаємності, існування якого презюмується, якщо не доведено інше.
Так, із метою визнання і виконання в Україні іноземного рішення стягувач (його представник) подає клопотання
про надання дозволу на примусове виконання рішення до
суду за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника, а при відсутності місця проживання/місцезнаходження чи відсутності відповідних відомос111

тей – до суду за місцезнаходженням майна боржника. Клопотання складається згідно з вимогами, передбаченими у
ст. 394 ЦПК України. Зокрема, зазначаються реквізити сторін, наводяться мотиви клопотання, а також долучаються
такі документи: засвідчена копія судового рішення, довідка
про набрання чинності судовим рішенням, документи, які
підтверджують належне повідомлення про процес відповідача, довідка про те, з якого часу і в якій частині судове рішення підлягає виконанню (якщо воно вже раніше виконувалося), документи, що засвідчують повноваження представника, а також засвідчений переклад на українську мову
усіх цих документів. Суд може відмовити в задоволенні клопотання на підставах, передбачених у ст. 396 ЦПК України:
– якщо рішення не набуло законної сили,
– якщо неналежне повідомлення відповідача про процес позбавило його можливості взяти в ньому участь,
– якщо справа належить до виключної компетенції суду або іншого уповноваженого органу України,
– якщо існує інше чинне судове рішення, винесене в
Україні, між тими ж сторонами з того ж предмету, або в суді
України відкрито провадження у справі між тими ж сторонами з того ж предмету раніше, ніж відкрито провадження
в іноземному суді,
– якщо пропущено термін пред’явлення рішення до
примусового виконання,
– якщо предмет спору, згідно із законодавством України, не підлягає судовому розгляду,
– якщо виконання рішення загрожувало б інтересам
України.
Що стосується США, то процедура визнання і виконання іноземних судових рішень тут здійснюється відповідно до
законодавства конкретного штату. Транснаціональне право
загалом і транснаціональне виконання рішень, безумовно, є
розвиненим у США, однак слід враховувати те, що велика
частина справ вирішується не лише на підставі законодавства та міжнародних договорів, але й із урахуванням
прецедентного права. Основоположною справою, яка заклала вимоги до визнання і виконання іноземних судових рішень, вважається справа Hilton v. Guyot (1895 р.), згідно з
якою визначено взаємність як передумову визнання, а також інші вимоги, яким повинен відповідати судовий процес
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в іноземній державі (повний і справедливий судовий розгляд за кордоном, загальноприйнятий процес, добровільна
участь у справі, а також неупередженість і чесність при
здійсненні правосуддя) [1, С. 87]. Проте з часу розгляду цієї
справи принцип взаємності втратив свою актуальність у
багатьох штатах. Натомість застосовується доктрина ввічливості (doctrine of comity), яка передбачає визнання однією
державою на своїй території законодавчих, виконавчих та
судових актів іншої держави, зважаючи на міжнародні
обов’язки та зручність, а також на права своїх громадян, які
перебувають під захистом своїх законів (справи Clubb
v. Clubb (1949 р.), In Re Marriage of Kohl (2002 р.).
Крім того, у 31 штаті, окрузі Колумбія та на американських Віргінських островах прийнято Типовий Закон про
визнання іноземних грошових судових рішень від 1962 р.
Оновлений Типовий Закон про визнання грошових судових
рішень іноземних держав від 2005 р. прийнято у 19 штатах та
окрузі Колумбія [2, с. 131-133]. Видається можливим визначити такий закон як джерело транснаціонального виконавчого
процесу, що регулює такий його етап, як визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів у США.
Типовий Закон встановлює типові обов’язкові підстави
для відмови у визнанні іноземного судового рішення, серед
яких: винесення судового рішення у судовій системі, що не
забезпечує неупередженість суду, або в якій процедури не
відповідають вимогам належного застосування права, порушення правил юрисдикції відносно особи відповідача або
предмету спору.
Додатковими підставами для відмови у визнанні, які
застосовуються на розсуд суду, є: неналежне повідомлення
відповідача про процес, винесення рішення внаслідок шахрайства, суперечність публічному порядку іноземної держави чи США, суперечність іншому чинному рішенню, порушення правил юрисдикції, а також наявність сумнівів щодо
незалежності іноземного суду та неналежне застосування
права. Сама процедура визнання, включаючи порядок звернення до суду, а також визначення компетентного суду,
встановлюється на рівні законодавства штату [3, с. 10].
Аналізуючи судову практику взаємного визнання судових рішень, винесених у США і в Україні, необхідно згадати
такі справи.
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Vartsaba v. Vartsaba (2008). Верховний суд штату
Нью-Йорк, округ Кінгс, розглянувши справу за позовом Ольги Варцаби до Артура Варцаби, виніс рішення, яким визнав
чинним рішення українського суду про розлучення згідно із
доктринами ввічливості і res judicata (згідно з останньою,
справа не може повторно розглядатися по суті, якщо вона
вже раніше була вирішена). Зокрема, визнаючи українське
судове рішення, американський суд послався на необхідність застосування принципу ввічливості за умови, що іноземне судове рішення не винесене внаслідок шахрайства
або якщо його визнання не загрожуватиме публічному порядку штату. Крім того, у справах про розлучення обов’язковою умовою для визнання є особиста юрисдикція суду
відносно обох членів подружжя [4].
Khalip v. Khalip (2011 р.). Окружний суд штату Мічиган, Східний округ, Південне Відділення, задовольнив позов
Олега Халіпа до Алли Халіп про повернення дітей, визнавши,
згідно з принципом ввічливості, аналогічне рішення українського суду [5].
In re Estate of Carmel Bennoon (Tovstorog v. Grapsas) (2014). Апеляційний суд штату Іллінойс, Перший округ,
Шосте Відділення, розглянувши справу за позовом Тетяни
Товсторог до державного службовця Ніколаса Грапсаса про
зміну прав спадкування на об’єкт нерухомості, відмовив у
задоволенні такого позову, а також не визнав рішення українського суду, яким підтверджувалося генеалогічне походження позивача. Зокрема, відмовляючи у визнанні рішення українського суду, американський суд перевірив українське рішення на відповідність вимогам, які були раніше
окреслені у справі Hilton v. Guyot. Суд встановив, що українське рішення було винесене ex parte, тобто без належної
участі відповідача, оскільки немає доказів про повідомлення
про процес, а також про змагальність судового процесу [6].
Serhiy M. v. Olena OM. (2011). Сімейний суд штату
Нью-Йорк, округ Кінгс, вирішуючи справу про встановлення опіки над донькою, не задовольнив позов батька, посилаючись на відсутність в американського суду необхідної
юрисдикції, оскільки дитина постійно проживала в Україні.
Зокрема, вирішуючи справу, суд узяв до уваги, що аналогічне рішення винесене українським судом [7].
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Таким чином, із проаналізованих рішень, які виносять
американські суди, випливає, що рішення українських судів
здебільшого визнаються в США – за умови, що вони відповідають ключовим вимогам, передбаченим у справі Hilton v.
Guyot.
Дещо відмінна ситуація із визнанням в Україні рішень
американських судів. Так, Київський районний суд міста
Одеси відмовив у визнанні рішення американського суду,
посилаючись на виключну компетенцію українського суду у
справі про поділ нерухомого майна. Ба більше, український
суд дійшов висновку, що рішення американського суду не
підлягає примусовому виконанню, оскільки воно стосується
лише визнання за кожним із подружжя прав на майно, і не
стосується зобов’язань сторін сплатити одне одному будь-які
грошові суми, передання майна, виконання інших дій, до
виконання яких сторони можуть бути примушені в порядку
примусового виконання рішення суду [8].
В іншому випадку Апеляційний суд Хмельницької
області скасував рішення суду першої інстанції (яким відмовлено у визнанні рішення американського суду про розлучення) і закрив провадження у справі. Зокрема, апеляційний суд обґрунтував своє рішення посиланням на п. 4 Постанови Пленуму ВС України від 24.12.1999 «Про практику
розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного
арбітражу на території України», згідно з яким при відсутності відповідного міжнародного договору про правову допомогу клопотання про визнання рішення іноземного суду
не приймається, а якщо провадження було відкрите, воно
підлягає закриттю. Очевидно, що у цьому випадку суд не
взяв до уваги принципу взаємності, передбаченого у ст. 390
ЦПК України [9].
А в іншій справі Київський районний суд м. Донецька визнав рішення американського суду про зміну
імені дитини. Однак, обґрунтовуючи таке своє рішення, суд
послався на принцип взаємності згідно із ст. 390 ЦПК України, а також на Мінську Конвенцію 1993 р., яка не застосовується у відносинах між Україною та США [10].
Отже, незважаючи на ліберальне законодавство України, яке не вимагає відповідного міжнародного договору про
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правову допомогу для визнання рішення іноземного суду,
усе ж існує низка проблем у визнанні рішень американських та інших іноземних судів.
Висновок. Як нормативне забезпечення США, так і
України є сприятливими для взаємного визнання іноземних
судових рішень. Ба більше, принцип взаємності, як свідчить
практика, не є обов’язковою передумовою для визнання і
частіше презюмується, а також замінюється принципом
ввічливості. Однак для підвищення ефективності транснаціонального виконання судових рішень необхідним є систематизація й узагальнення відповідного законодавства та
правозастосовної практики судів США й українських судів
із метою визначення існування взаємності між державами,
у тому числі в розрізі кожного штату. Ба більше, видається
за необхідне підвищити рівень розуміння вітчизняними судами процедури розгляду таких справ із метою уникнення
безпідставних відмов у транснаціональному визнанні та
виконанні, що, зі свого боку, сприятиме утрудненню виконання рішень українських судів у відповідних юрисдикціях.
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RECIPROCITY IN RECOGNITION
OF FOREIGN JUDGMENTS IN THE USA AND UKRAINE
Summary. The procedure of recognition of foreign judgments on
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transnational enforcement are investigated. The respective judicial practice of the courts of the USA and Ukraine is analyzed. It is revealed that
both the USA and Ukraine provide favorable normative regulation of the
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Анотація. У тезах досліджено спільні риси та відмінності
англо-американської конструкції трасту та інституту довірчої
власності за цивільним законодавством України.
Ключові слова: довірча власність, траст, управитель, бенефіціарій, установник.

Інститут довірчої власності в країнах англо-американського права має багату історію, унаслідок чого на сьогодні
у вказаних країнах сформований чіткий механізм правового регулювання відносин трасту.
Суть трасту в його класичному розумінні зводиться до
передачі засновником трасту, який є власником майна
(settlor), свого майна іншій особі – довірчому власнику (trustee) для управління на користь вказаної засновником особи
чи осіб – бенефіціарів (beneficiary) або для досягнення визначеної засновником трасту спеціальної мети. Таким чином,
відносини трасту включають три суб’єкти: засновника,
трасті й бенефіціара. Проте учасниками трасту можуть бути
і дві особи у тому випадку, коли засновник призначає
бенефіціаром самого себе [1, с. 14].
Особливе місце у відносинах трасту займає довірчий
власник (трасті). Довірчим власником може бути будь-яка
повнолітня, право– та дієздатна особа або корпорація. Трасті виступає в господарському обороті як власник, укладає з
третіми особами будь-які угоди та здійснює інші дії з метою
використання, управління, а також розпорядження майном
трасту, з урахуванням встановлених засновником або передбачених законом обмежень [2, с. 395-396].
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Бенефіціар у відносинах трасту має специфічну роль.
На ньому фокусується «пасивне» право отримання доходів
від майна, переданого у траст. Він також може відчужувати
свої права, заповідати їх. Після досягнення повноліття бенефіціарій може вимагати передачі йому майна трасту, якщо
таке право закріплене за ним актом про встановлення трасту. У такому разі довірча власність припиняє своє існування
[3, с. 13].
Засновник трасту не виконує особливої ролі в схемі
трастових відносин, оскільки після передачі права власності
на майно, що є об’єктом трасту, довірчому власнику засновник уже не втручається в діяльність останнього.
Особливого значення для відносин трасту набуває мета, заради якої і встановлюється траст. Мета встановлення
трасту є ключовим моментом для його існування. Про це
свідчить як той факт, що при встановленні трасту необхідно
вказати мету, заради якої він встановлюється, так і те, що
серед підстав припинення трасту фігурують такі, як досягнення мети, заради якої він створювався, та неможливість
досягнення мети трасту чи набуття нею незаконного характеру. Відсутність мети трасту позбавляє значення цю правову конструкцію [3, с. 25].
При аналізі правового регулювання трасту в країнах
англо-американського права особливу увагу необхідно звернути на його специфіку, що відрізняє цей інститут від
довірчої власності в країнах романо-германської правової
сім’ї. У вказаних країнах історично склалося так, що при
встановленні трасту виникають фігури двох власників – довірчого власника, який розглядається як «власник за загальним правом», і бенефіціар, що є «власником за правом справедливості». При цьому частина правоможностей, а саме
правоможності розпорядження та управління виокремленим
майном, належить одній особі (довірчому власнику), а інша
частина правоможностей – отримання вигод від експлуатації
майна – іншій особі або особам (бенефіціарам).
Специфіка трасту обумовлена історією розвитку англоамериканської системи права. Наслідком існування в країнах англо-американського права поділу на загальне право і
право справедливості є можливість існування «розщепленої»
власності. Якщо в континентальній правовій системі право
власності розглядається як абсолютне і неподільне, що поєд119

нує в собі «тріаду» правоможностей (володіння, користування і розпорядження), то в країнах англо-американського
права принцип у неподільності правоможностей, що входять
до складу права власності, немає [4, с. 34-36].
Наслідком неможливості «розділення» власності в континентальному праві є неможливість «імплантації» у нього
трасту в тому стані, у якому він існує в англо-американському праві. Тому в країнах романо-германської правової
сім’ї інститут довірчої власності набуває специфічних рис.
Так, при впровадженні трасту в правову систему України український законодавець звернувся до інституту довірчої власності в іншому, «континентальному» її розумінні,
коли «розщеплення» власності не відбувається і у відносинах
довірчої власності фігурує лише один юридичний власник –
довірчий, який використовує передане йому майно з
певною метою, після досягнення якої право власності на це
майно переходить до первинного (фактичного) власника –
засновника.
Для українського цивільного законодавства право довірчої власності (траст) є абсолютно новим явищем. Уперше
поняття права довірчої власності з’явилося в українському
цивільному законодавстві після прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
від 19 червня 2003 року, який доповнив ЦК України положеннями про довірчу власність. Проте, незважаючи на закріплення у ч. 2 ст. 316 ЦК України права довірчої власності
як «особливого виду права власності», чіткого легального поняття цієї правової конструкції в Україні не існує.
Спочатку цивільним законодавством України було закріплено поняття права довірчої власності на іпотечні активи. У ч. 1 ст. 26 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні
сертифікати» від 19 червня 2003 року довірча власність визначалась як особлива форма договірних майнових відносин,
яка регулює розпорядження платежами за іпотечними активами, переданими установником у володіння, користування
і розпорядження управителю. Проте згодом це положення
було скасоване Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 15 грудня 2005 року.
Таким чином, легального визначення довірчої власності
в українському законодавстві на сьогодні немає. У доктрині
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право довірчої власності визначається як належне довірчому власнику право власності на визначене майно, обтяжене обов’язком його здійснення з метою і з обмеженнями, встановленими договором управління майном чи законом [5, c. 57].
Сутність відносин довірчої власності зводиться до того, що установник довірчої власності (як правило, власник
майна) передає довірчому власникові на певний термін майно, наділяючи останнього відповідними правоможностями з
володіння, користування й розпорядження вказаним майном, а довірчий власник, зі свого боку, зобов’язується за
плату здійснювати від свого імені ефективне управління
цим майном в інтересах установника або вказаної ним особи (вигодонабувача) (ст. 1029 ЦК України).
При встановленні довірчої власності майно установника не відчужується, лише передається довірчому власникові
з певною метою, а саме – для використання його на користь
установника або вказаного ним вигодонабувача, але не на
користь самого довірчого власника. Тобто ніякої вигоди від
переданого майна довірчий власник не отримує, набуваючи
лише права на винагороду за належне виконання своїх
обов’язків. Водночас довірчий власник виступає в господарському обороті як власник, укладаючи з третіми особами
будь-які правочини і здійснюючи інші акти з використання
майна та управління ним, а також із розпорядження цим
майном із урахуванням встановлених установником або
законом обмежень.
Вказане, на думку науковців, дає підстави вважати
довірчу власність речовим правом, що виникає у довірчого
власника на визначене майно в результаті покладання на
нього зобов’язань добросовісного управління майном довірителя для досягнення певної мети на користь самого довірителя або вказаної установником довірчої власності особи
(вигодонабувача) [5, c. 57].
Характерною рисою права довірчої власності як особливого виду права власності є те, що довірчий власник
здійснює належні йому правоможності на свій розсуд, але з
урахуванням встановлених власником обмежень і лише на
користь самого власника або вказаної ним особи, але не в
своїх інтересах.
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Водночас у відносинах з третіми особами довірчий
власник виступає як власник довіреного майна, тобто володіє правом вимагати усунення втручання всіх третіх осіб у
сферу його господарського панування, а у разі порушення
цих прав може використовувати речово-правові засоби їх
захисту і пред’являти речово-правові позови про витребування майна з чужого незаконного володіння та про усунення перешкод у його використанні. Складається ситуація, за
якої у довірчого власника виникає певне зобов’язання щодо
установника довірчої власності. Основним обов’язком довірчого власника є управління майном у точній відповідності
до положень договору та вказівок установника. При здійсненні своїх обов’язків довірчий власник повинен проявляти
необхідну дбайливість. Довірчий власник також має виконувати свій основний обов’язок передачу бенефіціару всіх
доходів, отриманих від довірчої власності.
На сьогодні навколо довірчої власності розгортаються
жваві дискусії. Питання щодо доцільності існування у континентальній правовій системі довірчої власності є гостро
дискусійним, оскільки часто висловлюються думки, що при
встановленні довірчої власності право власності «розщеплюється», що є неможливим для країн континентального права.
Проте українська модель довірчої власності тим і відрізняється від класичного англо-американського трасту, що в
цьому випадку не виникає «розщепленої власності». При передачі майна довірчому власнику в останнього виникає й
особливе право на нього – право довірчої власності. При
цьому довірчий власник є єдиним суб’єктом речового права
на передане майно, установнику довірчої власності й вигодонабувачеві належать лише зобов’язальні права. Інтереси
установника забезпечуються за допомогою обтяження майна, переданого в довірчу власність, низкою обмежень і
цільовим призначенням [6, c. 18].
Отже, спільним для країн англо-американського права
і для України є мета встановлення трасту – управління
майном в інтересах визначеної особи – та сфери його застосування. Але реалізація цієї ідеї має свої відмінності в країнах англо-американського та континентального права, що є
наслідком специфіки кожної правової системи.
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Анотація. У статті запропоновано авторське бачення питання про сутність юридичної відповідальності, її подвійної правової природи; досліджуються проблеми юридичної відповідальності,
аналізуються праці українських і зарубіжних вчених та пропонуються зміни до законодавства України.
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Проблеми цивільної відповідальності і пов’язаних із
нею аспектів привертають увагу фахівців уже декілька століть. Це стосується не лише цивільної відповідальності, але й
також її специфіки, місця в системі юридичної відповідальності. Однією з особливостей цивільної відповідальності
вважалася можливість відповідальності за чужу вину. У частині 2 статті 61 Конституції України встановлено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Із загального правила, встановленого цією конституційною
нормою, знову-таки немає винятків, які стосуються цивільної відповідальності. Однак ця конституційна норма не
вплинула на подальший розвиток цивілістичної науки. Окремі науковці з цього приводу [2, c. 45; 4, c. 67] стверджують,
що не можливо притягнути до такої відповідальності іншу
особу, окрім тієї, яка безпосередньо вчинила правопорушення. На думку науковців М. М. Агаркова, Б. С. Антимонова,
Г. М. Бєлякова, Д. В. Бобрової, М. І. Брагінського, С. М. Братуся, В. В. Вітрянського, В. П. Грибанова, О. В. Дзери, І. В. Жилінкової, Г. В. Єрьоменко, Р. А. Майданика, М. С. Малеїна,
124

В. А. Покутнього, В. О. Тархова, В. І. Труба, Н. М. Хуторян,
С. І. Шимон, у передбачених законом випадках за невиконання або неналежне виконання зобов’язання однією особою заходи цивільної відповідальності можуть бути застосовані щодо іншої [5, c. 56-58; 7, c. 78; 10; 11; 12; 13; 14]. Причому серед таких прикладів вищезазначені правники виділяють відповідальність батьків (усиновлювачів) за шкоду,
завдану їхніми дітьми, а також відповідальність юридичних
осіб (згідно із ч. 7 ст. 77 Господарського кодексу України у
разі недостатності коштів, що перебувають у розпорядженні
казенного підприємства, держава в особі відповідного органу несе відповідальність за зобов’язаннями цієї організації)
[6, c. 56; 8, c. 67]. Серед інших випадків зазначену відповідальність несе особа, яка перебуває, зокрема, у договірних
відносинах (управитель за договором управління, правоволоділець за договором комерційної концесії).
У Цивільному кодексі України відсутня така норма, що
встановлює принцип відповідальності «за чужі дії» [4, c. 34;
5, c. 89]. Проте у ст. 528, що забезпечує виконання обов’язку
третьою особою, міститься положення про те, що у разі невиконання або неналежного виконання обов’язку боржника
іншою особою цей обов’язок боржник повинен виконати
сам. Така позиція знайшла відображення і в цивіліcтичній
науці, де відповідальність за дії третьої особи розглядається
як випадок відповідальності за невинне виконання зобов’язань [3, c. 67; 6, c. 19]. Деякі правники (Г. Ф. Шершеневич,
І. С. Канзафарова) намагаються пояснити розмежування
відповідальності за свої дії та за чужі дії на прикладі, зокрема, ст. 240 ЦК України, яка передбачає, що представник зобов’язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто [5, c. 45; 9, c. 11]. Причому передача його
повноважень іншій особі можлива лише у випадках, якщо
він уповноважений на те договором або вимушений до цього через обставини з метою охорони інтересів довірителя.
Тому представник, який частково передав свої повноваження іншій особі, має повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй необхідну інформацію про замісника.
Таким чином, невиконання цього обов’язку покладає на
особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії
замісника, як за свої власні.
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Між тим, розглядаючи передбачені чинними законодавством випадки відповідальності одних осіб за інших
(коли одні особи здійснюють нагляд за іншими, коли одні
особи виконують доручення інших, коли правопорушення
скоєно за співучасті, коли конкретне майно «винного» перейшло у спадщину) [2, c. 45; 9, c. 89], можна дійти висновку про те, що вони не порушують принципу індивідуальної
відповідальності у цивільному праві. Адже батьки чи опікуни відповідають за недостатність нагляду, який останні,
відповідно до чинного законодавства, зобов’язані здійснювати стосовно тих осіб, які вчинили протизаконні діяння.
Таким чином, саме ці відповідальні суб’єкти вчиняють зі
своєї вини незаконне «упущення» [8, c. 67; 9, c. 97].
Однак аналіз чинного законодавства та судової практики у цій сфері дозволяє дійти висновку, що індивідуальний характер цивільної відповідальності полягає також у
врахуванні ступеня вини особи (зокрема, майнового стану
та інших індивідуальних ознак суб’єктів відповідальності). Із
вищевказаного випливає, що покладення на будь-яку кількість осіб відповідальності, незалежно від протиправності
їхніх дій та інших індивідуальних ознак, суперечить вказаній конституційній нормі. Водночас подібна ситуація склалася й сьогодні. Ця проблема простежується, зокрема, щодо
певних категорій осіб – роботодавців, батьків тощо. Між
тим, відповідає той, хто не виконав юридичного обов’язку, а
не родичі чи батьки [1, c. 190]. У такому разі вважається, по
суті, що діє принцип не індивідуальної, а колективної юридичної відповідальності. З іншого боку, відповідно до ст. 24
Конституції України, громадяни є рівними перед законом,
мають рівні конституційні права та свободи, а всі привілеї
чи обмеження за будь-яким ознаками заборонено.
Індивідуальний характер відповідальності проявляється й у тому, що розмір відшкодування суд прилаштовує до
особи (до конкретної життєвої ситуації, до здоров’я, до факту наявності дітей). Це правило має законодавче підґрунтя.
Згідно зі ст. 23 ЦК, розмір відшкодування моральної шкоди
визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення
здібностей потерпілого або позбавлення їх можливості реалізації, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. Аналогічний характер має й ст. 551 ЦК, яка
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передбачає можливість зменшення розміру неустойки за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та
за наявності «інших обставин, які мають істотне значення».
У ст.1193 ЦК законодавець передбачив окремі випадки врахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. Суд може зменшити розмір
відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно
від її матеріального становища, за винятком коли шкоди
завдано вчиненням злочину.
Таким чином, можна зробити висновок, що у цивільному праві діє принцип індивідуальної відповідальності,
який має свої, не завжди притаманні іншим галузям права
особливості (залежність від конкретної життєвої ситуації,
зважаючи на істотні обставини справи; можливість суду
прилаштовувати розмір відшкодування до особи за різними
підставами: наявність дітей; матеріальний стан тощо).
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АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ
ЯК ГАРАНТ ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
АЛЬОНА ТКАЧУК
адвокат, кандидат юридичних наук,
викладач кафедри правознавства
Одеського національного економічного університету
Анотація. У статті досліджено структуру, особливості
та деякі принципи організації й функціонування Американської
асоціації юристів. З’ясовано, що однією з основних цілей ААЮ є безпосередня участь у підготовці майбутніх юристів шляхом акредитації шкіл права та затвердження вимог, яким вони повинні відповідати. Обґрунтовано доцільність залучення професійних об’єднань юристів до розробки нормативів юридичної освіти у вищих
навчальних закладах України, а також до контролю за її якістю.
Наголошено на необхідності зміцнення взаємовідносин між США
та Україною у правовій сфері.
Ключові слова: Американська асоціація юристів, нормативи юридичної освіти.

Правова система України повинна відповідати принципам і стандартам міжнародного права. США є гідним
прикладом країни, у якій дійсно дотримуються права та
свободи осіб, а отже, діє принцип верховенства права. Основи принципів поваги до прав людини та рівності перед
законом, незалежно від статі, раси, національної належності, мови, релігійних поглядів тощо, були закладені ще в
Конституції США. І хоча правова система України належить
до романо-германської правової сім’ї, а правова система
США – до англосаксонської системи загального прецедентного права, у якій основним джерелом права є судовий прецедент, вбачається доцільним дослідити перспективи взаємовідносин між обома країнами у правовій сфері.
Україна – унітарна демократична парламентсько-президентська республіка. США – федеративна конституційна
республіка, у складі якої 50 штатів мають досить широку
автоному компетенцію. Кожен із 50 штатів має свою кон129

ституцію, систему органів влади та управління, створює
власне законодавство та власну систему прецедентного права [1]. Така відмінність між країнами суттєво ускладнює обмін досвідом саме у правовому аспекті, але не виключає
можливості запозичення, наприклад, деяких принципів організації та функціонування одного з найбільших об’єднань
юристів у світі – Американської асоціації юристів (далі –
ААЮ).
С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш,
О. В. Петришин, В. Д. Ткаченко, В. Бернхем у своїх роботах
досліджували правову систему США, але залишається ще
багато питань, які потребують уваги науковців.
Мета статті – дослідити структуру та особливості Американської асоціації юристів, а також, враховуючи досвід
ААЮ, обґрунтувати доцільність залучення професійних
об’єднань юристів до підготовки майбутніх фахівців у галузі
права у вищих навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. "American Bar Association"
(ABA) – оригінальна назва асоціації – це національне об’єднання юристів у США, до складу якого входить понад 410
тисяч членів, більшість яких є адвокатами (близько 60%).
Штаб-квартира асоціації розташована в Чикаго, також офіс
ААЮ є у Вашингтоні. Заснована ААЮ 21 серпня 1878 року [2].
Вона об’єднала еліту професійного співтовариства юристів,
обстоювала його цінності, формувала репутацію, визначала
етичні норми і правила поведінки адвокатів, підтримувала
високі професійні стандарти адвокатської діяльності. Була
так званим елітарним клубом.
Слоган Асоціації "Defending Liberty Pursuing Justice" –
Захищати свободу для досягнення справедливості – якнайкраще характеризує цілі, заради яких вона створена [2].
ААЮ вважається найбільш впливовою громадською
організацією юристів в США. Своїми головними цілями організація декларує розробку нормативів юридичної освіти
для профільних вищих навчальних закладів, а також розробку етичних стандартів для юристів різних спеціалізацій [3].
Керівним органом ААЮ є Палата делегатів Асоціації,
виконавчим органом – Правління, керівними посадовими
особами – президент, Голова Палати делегатів, секретар,
скарбничий, виконавчий директор. До компетенції Палати
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делегатів ААЮ входить розв’язання важливих адміністративних питань.
Робочими органами Асоціації є постійні комітети, спеціальні комітети і комісії, секції і відділення, які створюються за різними галузями права. Вони займаються розв’язанням широкого кола питань: від вироблення стандартів професійної етики до розробки важливих законопроектів. ААЮ
виступає з вагомими законодавчими ініціативами в різних
галузях права, її рекомендації сприяють уніфікації законодавства, а також виробленню стандартів адвокатської діяльності і принципів здійснення правосуддя. Нерідко на
висновках Асоціації ґрунтуються рішення президента і сенату США під час призначення федеральних суддів, членів
Верховного Суду США, а також посадових осіб у Міністерстві юстиції США [3].
Щороку відбуваються з’їзди ААЮ, на яких обговорюються загальні питання її діяльності та обираються керівні
посадові особи на наступний рік.
Окрім адвокатів, до складу Асоціації також входять
юристи державних відомств, науковці, студенти, які досліджують право в університетах. Цікаво, що членами ААЮ
можуть бути спеціальні професійні організації юристів, наприклад Спілка суддів, Національна асоціація генеральних
атторнеїв (від англ. attorney – повірений, адвокат), Національна асоціація адвокатів із кримінальних справ, Національна асоціація жінок-адвокатів [3]. Отже, членами ААЮ
можуть бути громадяни США, які мають диплом юриста і
допуск до адвокатської практики у штатах відповідно до
встановлених правил. Юристи з інших країн, не допущені
до практики в США, можуть бути іноземними членами ААЮ.
У деяких штатах членство в Асоціації є обов’язковим [2].
ААЮ виступає організацією, уповноваженою Міністерством освіти США вирішувати питання про офіційне
визнання (акредитацію) шкіл права в США та затверджувати вимоги, яким вони повинні відповідати. Серед цих вимог
– наявність кваліфікованих викладачів, зручних приміщень
для проведення занять, відповідного мінімального бюджету,
мінімуму якісного профільного учбового матеріалу в бібліотеках, відповідних учбових програм. Дипломи юридичних
факультетів, які не є офіційно визнаними ААЮ, надають
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випускнику право претендувати на допуск до адвокатської
практики лише у деяких штатах [3].
Вбачається доцільним запозичити для України досвід
США і залучити професійні об’єднання юристів, зацікавлені
в підготовці висококваліфікованих кадрів, до участі в організації навчального процесу на юридичних факультетах вищих навчальних закладів. Це підвищило б якість навчання,
надало б можливість студентам, які досліджують право,
пройти стажування у професіоналів, заявити про себе та
претендувати на робоче місце. У цілому, такий обмін досвідом професійних об’єднань юристів та науковців сприятиме
їхньому зближенню і плідній співпраці.
Американська асоціація юристів щомісяця випускає
свій журнал – "American Bar Association Journal" (далі – ABA
Journal), який розповсюджується між усіма її членами, а
щотижня – інформаційний бюлетень (ABA Summary). ABA
Journal має свій сайт в Інтернеті [4]. Окрім цього, ААЮ випускає "Law Practice Magazine", "GPSolo Magazine", "Administrative Law Review", "The International Lawyer".
1990 року ААЮ заснувала програму Правової ініціативи для країн Європи (ABA/CEELI), головною метою якої
було сприяння зміцненню принципів верховенства права
шляхом підтримки правових реформ. Для реалізації цього
завдання було відряджено сотні представників та спеціалістів до східноєвропейських країн, проведено велику кількість
семінарів, реалізовано низку освітніх програм, проведено
експертну оцінку великої кількості законопроектів, випущено серії публікацій у багатьох країнах.
ААЮ надає підтримку навчальним закладам, юристампрактикам, науковцям, суспільним організаціям багатьох
європейських країн. Програмою передбачена підтримка
створення постійних програм підвищення кваліфікації
юристів із метою підготовки кваліфікованих бізнес-юристів.
Одним із напрямків проекту є захист прав жінок, попередження насильства у сім’ї. За підтримки Асоціації було відкрито центри з надання юридичної допомоги жінкам, які
постраждали від домашнього насильства.
Активна робота проводиться у сфері вдосконалення
системи юридичної освіти. ААЮ надає підтримку юридичним вузам у формуванні сучасних навчальних курсів та
впровадженні практичних методів навчання. У рамках оз132

начених проектів ABA/CEELI проводить семінари, круглі
столи, заняття з підвищення кваліфікації юристів.
У Київському університеті права працює офіс проекту
ААЮ «Ініціатива з верховенства права» (ABA ROLI), що надає можливість талановитим студентам юридичних факультетів, які досліджують проблеми прав людини, міжнародного, кримінального або цивільного права, пройти стажування
на його базі. «Ініціатива з верховенства права» (ABA ROLI),
яку проводить ААЮ, є некомерційною програмою з чітко
визначеною місією, яка ґрунтується на переконанні, що
сприяння у просуванні верховенства права є найбільш
ефективним довгостроковим засобом протидії найбільш
гострим проблемам, що стоять сьогодні перед світом, у тому
числі таким із них, як бідність, конфлікти, корупція і неповага до прав людини. ААЮ заснувала цю програму 2007 року для консолідації своїх п’яти зарубіжних правових програм, включаючи Центральноєвропейську та Євразійську
Ініціативу з права (ABA / CEELI) [5].
Для подальшого обміну досвідом та плідної співпраці у
правовій сфері слід зміцнювати взаємовідносини між Україною та США. Як вже зазначалося, Україна зобов’язана дотримуватися принципів міжнародного права. Закріплюючи
засади сучасних систем міжнародних відносин і міжнародного права, міжнародні принципи сприяють нормальному
функціонуванню і розвитку цих систем [1, с. 84]. Тому цілком виправданим є запозичення досвіду організації діяльності Американської асоціації юристів США – однієї з найбільших асоціацій юристів у світі – у частині, яка стосується
співпраці юристів-практиків та наукової спільноти з метою
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі
права та забезпечення їх робочими місцями.
Висновки. Ми дослідили структуру, особливості й деякі
принципи організації та функціонування Американської
асоціації юристів. З’ясували, що вона робить вагомий внесок у підвищення якості юридичної освіти. Про значущість
рішень ААЮ щодо акредитації шкіл права у США свідчить
той факт, що випускник юридичного факультету, який
Асоціація не визнала офіційно, має право претендувати на
допуск до адвокатської практики лише у деяких штатах.
Запозичення такого досвіду було б корисним і для України, адже сьогодні на базі багатьох українських вищих
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навчальних закладів неюридичного спрямування відкрито
факультети, які випускають фахівців у галузі права. По-перше, це призводить до надлишку юристів на ринку праці
юристами. По-друге, деякі з таких закладів не здатні забезпечити студентів кваліфікованими викладачами, комфортними аудиторіями, необхідним учбовим та методичним
матеріалом і запропонувати сучасні навчальні програми.
Впровадження на законодавчому рівні акредитації таких
закладів авторитетним професійним об’єднанням юристів
ліквідувало б ті з них, які є неконкурентоспроможними, та
позитивно вплинуло б на якість юридичної освіти в цілому.
В Україні існує багато дієвих асоціацій юристів, які
об’єднують професіоналів високого класу: Асоціація правників України, Національна асоціація адвокатів України, Асоціація адвокатів України та багато інших, які плідно займаються просвітницькою та науковою діяльністю. Однак на
законодавчому рівні їхня участь в організації навчального
процесу, затвердженні вимог до відповідних навчальних
програм тощо не визначена. Отже, ми вважаємо перспективним залучення найбільших професійних об’єднань юристів безпосередньо до організації навчального процесу на
юридичних факультетах вищих навчальних закладів країни,
спираючись на позитивний досвід діяльності ААЮ в США.
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ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРА У США:
ДОСВІД ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ЄВГЕН ШАБЛІН
старший прокурор першого відділу процесуального
керівництва досудовим розслідуванням та підтримання
державного обвинувачення управління нагляду за
додержанням законів Національною поліцією
Департаменту нагляду у кримінальному провадженні
Генеральної прокуратури України,
аспірант кафедри правосуддя
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Анотація. Розглянуто аспекти інституту виборності прокурорів у Сполучених Штатах Америки. Досліджено вплив виборності прокурора на незалежне виконання обов’язків. Проведено
аналіз моделі виборності прокурорів із метою виокремлення найбільш прийнятних для органів Прокуратури України.
Ключові слова: прокуратура, США, гарантії незалежності,
виборність прокурора, прокурорське самоврядування.

Принцип незалежності прокурора є необхідною умовою для створення правової держави, визначальною особливістю реалізації функцій прокуратури у демократичному
суспільстві, основною засадою діяльності органів Прокуратури України та важливим чинником у кримінальному процесі.
Запорукою досягнення мети захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства є формування ефективної та дієвої системи органів прокуратури. Її основу повинні становити прокурори, характер та межі незалежності
яких можуть забезпечити ефективну реалізацію ними власних повноважень, виключити ризики неправомірного втручання та тиску на їхню діяльність. Водночас істотного змісту
принцип незалежності прокурора набуває в умовах підвищення ролі прокурорів, які здійснюють функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
За таких обставин особливо актуальним є осмислення
на теоретичному, правотворчому і правозахисному рівнях
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стандартів незалежності прокурорів, адаптації міжнародноправового досвіду в запровадженні цього принципу, конкретизації та реалізації у законодавстві України стандартів
його застосування.
Мету дослідження становитиме вивчення досвіду запровадження гарантій забезпечення незалежності прокурора у Сполучених Штатах Америки для подальшого використання його в Україні, основою яких є процедура призначення прокурорів.
У цьому аспекті особливий інтерес становлять Сполучені Штати Америки, що мають багату й цікаву історію зародження та еволюції органів публічного обвинувачення.
Вища ланка у прокурорських системах штатів – генеральні прокурори штатів, процедури призначення (обрання)
яких не однакові. У сорока трьох штатах генеральних прокурорів обирає населення; у п’яти штатах їх призначає губернатор; в одному штаті їх обирає парламент штату (штат
Мен); в одному штаті генерального прокурора призначає
Верховний суд штату (штат Теннессі).
Низову ланку прокуратури Сполучених Штатів Америки формують місцеві та муніципальні прокурори, які діють
у межах прокурорських систем відповідних штатів. Місцеві
прокурори (прокурори графств і міст) здійснюють свої повноваження від імені усього штату, де вони діють, однак їх
обирають на посаду громадяни відповідних графств і міст.
Це відображає дію історично сформованої американської
концепції, за якою кожне адміністративно-територіальне утворення, що потерпає від злочинності, наділяється правом
самостійно визначати стратегію кримінально-правової політики, обираючи на свій розсуд місцевого прокурора.
На підставі цього, відповідно до американських традицій демократії, запроваджено модель виборності прокурорів та їхньої відповідальності за результати роботи перед
мешканцями окремих територіальних утворень. Вказане
наділяє прокурорів самостійністю у прийняті процесуальних
рішень та усуває чинники для позапроцесуального впливу з
боку прокурорів вищих за рангом.
У Сполучених Штатах Америки в основу ефективності
роботи прокурора закладено розмежування функцій різних
ланок системи органів прокуратури та відсутності безпосереднього призначення вищим за рангом прокурором проку137

рорів низової ланки, але зі збереженням повноважень щодо
запровадження єдиних стандартів їхньої діяльності.
Слід зазначити, що подібну модель, засновану на розмежуванні повноважень щодо призначення на посади керівників прокуратур, але з урахування історично-правових
традицій, втілено у нормах Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.14, які набувають чинності з 15.04.16.
Положеннями цього законодавчого акту передбачено
створення системи органів прокурорського самоврядування,
на які покладено самостійне колективне розв’язання питань
внутрішньої діяльності прокуратури.
Зокрема, вказано на необхідність обрання Ради прокурорів України, до повноважень якої входить внесення рекомендацій Генеральному прокурору України щодо призначення прокурорів на окремі адміністративні (керівні) посади.
Запропонований підхід удосконалює процедуру відбору керівників регіональних та місцевих прокуратур. Повноваження щодо призначення на вказані посади поділено між
Радою прокурорів України та Генеральним прокурором України.
Важливо вказати на певні позитивні чинники такої
моделі. По-перше, це змінює пріоритети, прокурор стає
менш залежним від позитивного ставлення з боку вищого
керівництва та більше – від обов’язку належного виконання
власних функцій як фактора, що впливатиме на подальше
перебування на посаді. По-друге, зменшуються ризики отримання позапроцесуальних вказівок від керівників вищої
ланки, які усуваються від процедури відбору прокурорів та
втрачають відповідні важелі впливу на них. По-третє, змінюються принципи відносин між Генеральним прокурором
України та керівниками регіональних і місцевих прокуратур. Так, на сьогодні у суспільстві прийнято покладати
відповідальність за погану діяльність окремого прокурора на
особу, яка призначила його на посаду. Це призводить до
зацікавлення таких керівників у нерозголошенні фактів негативних результатів роботи або поведінки підлеглих. Наділення органу прокурорського самоврядування описаними
повноваженнями щодо обрання керівників регіональних та
місцевих прокуратур передбачає також відповідальність за
їхню діяльність. Зазначене створює умови для об’єктивної
оцінки Генеральним прокурором України, позбавляє чин138

ників ефективності виконання функцій підпорядкованими
прокурорами, що заважали відкритому розслідуванню допущених ними порушень.
Незважаючи на те, що вказана процедура призначення прокурорів відрізняється від чинної у Сполучених Штатах
Америки, де прокурор у більшості випадків обирається населенням та несе перед ним відповідальність за свою роботу, запропонована модель створює підґрунтя для зміцнення
незалежної реалізації прокурорами своїх функцій.
Після апробації норм нового Закону України «Про прокуратуру» у практичній діяльності, необхідно буде глибше
проаналізувати досвід Сполучених Штатів Америки щодо
застосування інституту виборності прокурорів із метою його
адаптації у національній правовій системі.
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СЕКЦІЯ 3

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ США
З ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ
ДЛЯ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГАННА АНТОНЮК
кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри міжнародної економіки, туризму та
менеджменту ЗЕД
Львівського національного аграрного університету
ЯРОСЛАВ ПАНЮРА
кандидат технічних наук, доцент,
директор екологічного коледжу
Львівського національного аграрного університету
Анотація. У статті розглянуто досвід функціонування аграрних кластерів у США. Здійснено детальний аналіз інтеграційних зв’язків між суб’єктами ринку молокопереробної галузі у трьох
площинах: вертикальній, горизонтальній, підтримуючій. На основі
виявлених інтеграційних зв’язків сформовано кістяк майбутнього
молочного кластеру та запропоновано першочергові кроки з
метою створення у регіоні.
Ключові слова: кластер, молокопереробна галузь, інтеграційні зв’язки, аграрний сектор.

Чому ми розглядаємо передусім досвід США? Тому що
саме в Гарвардській школі бізнесу Майклом Портером було
сформовано кластерний підхід до розвитку економіки.
Сьогодні понад 60% промислової продукції США виробляється в рамках 300-т кластерів компаній. Доволі інтенсивно
використовується кластерна модель саме в галузі сільського
господарства. В агрокластерах США зайнято 94516 осіб, серед штатів у застосуванні кластерного підходу до розвитку
сільського господарства лідирують Каліфорнія, Флорида, Вашингтон [1].
Окрім М. Портера, вагомий внесок у дослідження використання кластерного підходу здійснили А. Маршал,
К. Дж. Бразіер, С. Гойц, Л. А. Сміт, М. Амес, Дж. Грін, Т. Кел140

сей, В. Вітмер. Оскільки перенести досвід створення і розвитку кластера з однієї країни в іншу не так просто, адже
при цьому потрібно враховувати фактори, які для кожної
місцевості специфічні, і систему чинних формальних і неформальних зв’язків, тому окремі аспекти застосування
кластерного підходу вимагають уточнень і мають бути
адаптовані до конкретної місцевості.
Кластер – це фактично мережа налагоджених інтеграційних зв’язків суб’єктів ринкових відносин, яка забезпечує
їхню ефективну взаємодію. Причому кластер передбачає налагодження інтеграційних зв’язків у трьох площинах:
– вертикальні інтеграційні зв’язки вздовж виробничого
ланцюга «закупівля необхідних ресурсів – виробництво –
реалізація готової продукції, робіт, послуг»;
– горизонтальні інтеграційні зв’язки – зв’язки підприємств між собою (кооперативи, консорціуми, асоціації);
– підтримуючі інтеграційні зв’язки – зв’язки з установами, які покликані сприяти ефективній роботі підприємств
(агенція з розвитку, асоціація виробників у відповідній галузі, органи влади, банки, вищі навчальні заклади та дослідні
установи, установи з сертифікації продукції).
Кластер є, так би мовити, універсальним інструментом,
формою і моделлю, застосування якої у будь-якій галузі економічної діяльності дозволяє підвищити ефективність і надати позитивний імпульс майбутньому економічному розвитку. Особливо необхідним є застосування кластерного підходу в тих випадках, коли деградація галузі чи регіону спричинена розірваністю взаємозв’язків між основними чинними
суб’єктами на ринку. Схожа ситуація спостерігається в
молокопереробній галузі Львівської області.
У Львівській області 96% сирого молока виготовляють
окремі селянські господарства. Вони мало охоплені кооперативним рухом, на сьогоднішні в області діє близько 10 молочних кооперативів. Проте кінцевим їхнім продуктом є охолоджене молоко, яке вони здають на переробні підприємства,
тобто вони не отримують додаткового доходу від створення
доданої вартості шляхом самостійного виробництва молочної
продукції. Отже, вертикальна інтеграція у ланцюгу «виробництво-переробка-збут» фактично не налагоджена.
Проаналізувавши досвід роботи молокозаводів у ЄС,
США, Канаді, ми дійшли висновку, що переважно вони пра141

цюють на кооперативних засадах і виробник сирого молока
фінансово пов’язаний із молокозаводом, отримуючи дивіденди не тільки від виробництва молока, але й від переробки.
В Україні внаслідок приватизаційних процесів молокозавод і виробник молока переважно відокремилися одне від
одного. Окрім того, відокремленими від виробників і переробників є так звані підтримуючі інституції (агенція з розвитку, асоціація виробників у відповідній галузі, органи
влади, банки, вищі навчальні заклади та дослідні установи,
установи із сертифікації продукції), які мали б сприяти розвитку галузі загалом.
Ми здійснили анкетування 16 фермерських господарств у молокопереробній галузі Львівської області. За допомогою програми UCINET 6.594 опрацювали отримані результати і виокремили інтеграційні зв’язки між суб’єктами
молочного ринку в розрізі трьох площин: горизонтальної,
вертикальної і підтримуючої. У попередній статті ми висвітлили результати дослідження, що стосувалися рівня горизонтальної інтеграції молочних фермерських господарств [2],
у цій ширше розглянемо вертикальні і підтримуючі взаємозв’язки досліджуваних суб’єктів.
Як ми вже зазначали у вступі, кластер – це поєднання
суб’єктів за допомогою вертикальних, горизонтальних і підтримуючих зв’язків у певному секторі економіки. Для того,
щоб суб’єкти господарювання молокопереробної галузі могли об’єднатися в кластер, вони повинні відповідати таким
параметрам:
1) бути відносно близько розташованими один до одного;
2) конкурувати один з одним на єдиному ринку;
3) бути готовими до співпраці один з одним для підвищення технічних навичок і забезпечення доступу до ринку;
4) використовувати загальні вхідні ресурси;
5) бути готовими ділитися інформацією і знаннями для
зростання галузі в цілому, що безумовно принесе дивіденди
кожному з учасників.
Під вертикальними інтеграційними зв’язками в молочному секторі ми маємо на увазі зв’язки вздовж виробничого
ланцюга: «закупівля необхідних ресурсів – виробництво – заготівля – переробка – реалізація готової продукції».
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Мережа вертикальних зв’язків у молочному секторі
Львівської області зображена на рисунку 1.

Рис. 1. Мережа вертикальних зв’язків
у молочному секторі Львівської області
Як свідчають дані рисунка 1, 4 з 16 опитаних фермерських господарств не мають вертикальних інтеграційних
зв’язків, тобто, за їхніми словами, вони самі вирощують корми для тварин, не закуповують пестициди, мінеральні добрива, насіння, ветеринарні препарати, останнім часом не
купували техніки чи обладнання (користуються старим або
орендують в інших фермерів), паливно-мастильні матеріали
використовують у невеликій кількості і беруть на заправних
станціях, свою продукцію продають безпосередньо кінцевим споживачам – фізичним особам. Троє з опитаних мають
специфічні вертикальні інтеграційні зв’язки, тобто співпрацюють із постачальниками та споживачами із якими не
співпрацює основна маса фермерських господарств у цьому
секторі. Решта ж опитаних, тобто 56%, як правило, співпрацюють з одними і тими ж постачальниками вхідних ресурсів («Техноторг», ЗАТ «Галнафтохім», МПП «Ерідон»), переробними підприємствами (ВАТ «Самбірський молокозавод») та
збутовими мережами (ОРСП «Шувар»).
Отже, як засвідчили дані дослідження, мережа вертикальних зв’язків ще не до кінця сформована, хоча на ринку
діють великі постачальники ресурсів («Техноторг», ЗАТ «Гал143

нафтохім», МПП «Ерідон»), незаповненою залишається ніша
паливно-мастильних матеріалів та ветеринарних препаратів. Більшість фермерів керується правилом «купуємо там,
де дешевше», тому постійних постачальників, як правило,
не мають.
Що ж стосується переробки, то лише 5 із 16 опитаних
господарств виробляють молочні продукти (сир, сметана,
кефір, йогурт). Троє з опитаних господарств виготовляють
сире молоко, яке збувають на місці фізичним особам. 8 з
опитаних господарств виготовляють охолоджене молоко: із
них 6 здають на переробне підприємство і 2 реалізовують на
роздрібних ринках.
Збут налагоджений таким чином: 6 збувають переробному підприємству, 3 збувають на місці фізичним особам,
5 реалізовують на місцевих роздрібних ринках і в санаторіях, 3 з опитаних продають свою продукцію на оптовому
ринку «Шувар».
Під підтримуючими інтеграційними зв’язками ми розуміємо співпрацю фермерських господарств із такими інституціями: дорадча служба, агенція з розвитку, асоціації
фермерів, органи влади, банки, вищі навчальні заклади та
дослідні установи аграрного спрямування, установи із сертифікації продукції. Мережа підтримуючих інтеграційних
зв’язків у молочному секторі Львівської області представлена на рисунку 2.

Рис. 2. Мережа підтримуючих інтеграційних зв’язків у
молочному секторі Львівської області
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Як видно з рисунка 2, мережа підтримуючих інтеграційних зв’язків у молочному секторі Львівської області фактично сформована. Лише одне з 16 опитаних фермерських
господарств не взаємодіє з підтримуючими інституціями.
Найбільш впливовими інституціями (ті, з якими взаємодіє
найбільша частка молочних фермерських господарств області) є: Львівська аграрна дорадча служба, Департамент
агропромислового розвитку, Львівський національний аграрний університет, банк «Аваль» та «Укрсоцбанк». Слабкою
є співпраця з Асоціацією фермерів – лише 2 господарства з
16 опитаних. Не співпрацюють молочні фермерські господарства області з установами із сертифікації продукції. Що
стосується Департаменту агропромислового розвитку, то
хоча 15 із 16 опитаних фермерських господарств зазначили,
що співпрацюють, проте водночас вказали деяку формальність такої співпраці, що зумовлено передусім невисокою
ефективністю програм розвитку сільського господарства в
регіоні.
Схожа ситуація склалася у співпраці фермерських господарств із вищими навчальними закладами та дослідними
установами аграрного спрямування: загалом вона полягає у
відвідуванні комунікаційних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів), проходженні практики студентами на
фермерських господарствах, проте немає співпраці у сфері
здійснення досліджень на вимогу господарств чи консультування для розв’язання конкретних проблем фермерів.
Ми розглянули молочний агрокластер у розрізі трьох
площин інтеграційних зв’язків (вертикальної, горизонтальної, підтримуючої). Поєднання цих площин і є основою майбутнього молочного агрокластеру. На сьогодні потенційний
агрокластер у молочному секторі Львівської області має
такий вигляд (рис. 3).
Як видно з рисунка 3, основа для створення майбутнього молочного кластера є. Проте на сьогодні існує низка
перепон у цьому секторі, які варто усунути, аби молочний
кластер було остаточно сформовано і він ефективно діяв [3]:
– відсутність нормативно-правового регулювання процесу створення і діяльності кластерів;
– мала обізнаність учасників аграрного ринку із суттю
кластерів і їхнім впливом на розвиток галузі сільського господарства;
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Рис. 3. Агрокластер у молочному секторі Львівської області
– відсутність політики підтримки кластерних ініціатив
у регіоні;
– консерватизм фермерів і їхнє небажання об’єднуватися з іншими учасниками ринку.
Ми припускаємо, що майбутній агрокластер у секторі
молока у Львівській області може бути сформований на основі 9 активних фермерських господарств, постачальників
необхідних ресурсів («Техноторг», ЗАТ «Галнафтохім», МПП
«Ерідон»), переробного підприємства ВАТ «Самбірський молокозавод» та гуртового ринку «Шувар», підтримуючих установ (Львівська аграрна дорадча служба, Департамент агропромислового розвитку, Львівський національний аграрний
університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького,
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН України, банк «Аваль» та «Укрсоцбанк»). Додатково
необхідно налагодити зв’язки з установами із сертифікації,
а також постачальниками ветеринарних препаратів та паливно-мастильних матеріалів.
Таким чином, першочергові кроки зі створення молочного кластера у регіоні передбачають:
– зміцнення горизонтальних інтеграційних зв’язків між
фермерськими господарствами за допомогою комунікацій146

них заходів та ознайомлення фермерів із перевагами, які
вони отримають від участі у кластері;
– формування робочої групи зі створення агрокластера, яка складатиметься з ініціативних фермерів, а також
представників постачальників ресурсів, органів влади, аграрної дорадчої служби, університетів, дослідних установ та
інших необхідних підтримуючих інституцій;
– напрацювання організаційної структури майбутнього
кластера учасниками робочої групи;
– реєстрація кластера у формі громадського об’єднання;
– залучення до співпраці постачальників ветпрепаратів та паливно-мастильних матеріалів (оскільки в ході дослідження виявлено, що така співпраця не налагоджена);
– налагодження ефективної і взаємовигідної співпраці
фермерів із Львівським національним аграрним університетом, Львівським національним університетом ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН України
(оскільки в ході дослідження з’ясовано, що така співпраця
має формальний характер);
– реєстрація торгової марки молочного кластера.
Створення кластера в молокопереробній галузі стане
імпульсом для ефективної роботи усіх ланок. Для цього не
потрібні значні фінансові ресурси, а лише окремі організаційні кроки і добра воля усіх учасників. Із метою заохочення
суб’єктів молокопереробної галузі до створення кластера
варто наголосити на безпосередніх перевагах, які вони отримають від участі в кластері:
– ефективна та координована співпраця з органами
влади;
– економія на масштабі – спільно закуповувати великі
партії необхідних ресурсів;
– спільно замовити дослідження ринків;
– можливість подаватися на гранти для розв’язання
колективних проблем як учасники громадської спілки;
– розбудова спільної логістичної інфраструктури;
– спільна промоція продукції учасників кластера на
внутрішньому і зовнішньому ринку;
– можливість спільно замовити експерта для навчання;
– спільні виїзди з метою стажування;
– налагодження збуту та зменшення витрат на маркетинг для учасників кластера;
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– дотримання високих стандартів виготовленої продукції.
Наші подальші дослідження передбачають аналіз правового аспекту функціонування кластерів в Україні, а також
вивчення діяльності вже чинних у нашій державі кластерів.
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Summary. In the article the experience of agricultural clusters in
the United States is analyzed. The detailed analysis of integration ties
between market players of dairy industry was made in three planes:
vertical, horizontal and supporting ties. Based on the identified integration ties is formed the backbone of the future dairy cluster and proposed
immediate steps for its creation in the region.
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УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ В 2012-2015 РОКАХ
ОЛЕКСАНДР БАБАНІН
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економіст, незалежний експерт
Анотація. Проаналізовано економічні відносини України і
США у галузі торгівлі товарами, інвестицій і технічної допомоги в
період 2012-2015 років. Підкреслено важливість проведення кардинальних реформ в економіці України з метою створення сприятливого інвестиційно-торговельного клімату для поліпшення економічних відносин між Україною і США.
Ключові слова: Україна, Сполучені Штати Америки, зовнішня торгівля товарами і послугами, експорт, інвестиції, технічна допомога.

Розглянуто проблематику залучення технічної допомоги
та інвестицій США до України в 2012-2015 роках, а також
зовнішньої торгівлі товарами і послугами між Україною і Сполученими Штатами протягом зазначеного вище періоду часу.
Торгівля товарами і послугами
За цей період часу в обопільній торгівлі товарами поміж Україною і США не відбулося кардинальних зрушень у її
структурі, але обсяги різко зменшилися. Частка обсягів експортно-імпортних операцій зі США в зовнішньому товарообігові України в 2015 році залишається незначною (табл. 1).
Таблиця 1
Україна: зовнішня торгівля товарами і послугами
зі США (2015 р.)*
Питома вага
Торгівля товарами
Торгівля послугами
Торгівля товарами і
послугами
*

Експорт України
до США
1,30%
5,80%

Імпорт України
до США
3,90%
5,60%

2,40%

3,60%

Джерело: www.ukrstat.gov.ua, власні розрахунки.
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У 2014-2015 роках обсяги експорту послуг українських
підприємств (половину яких становлять послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги) до
США перевищили обсяги експорту товарів (2014 році – 687
проти 668, 2015 році – 654 проти 482 млн дол.).
Технічна допомога
Від початку 2000-х років технічна допомога Україні зі
Сполучених Штатів виділялася в доволі незначних обсягах.
Лише 2014 року обсяги американської офіційної допомоги
було збільшено (табл. 2).
Таблиця 2
Україна: офіційна технічна допомога з боку США
(2005-2016 рр.), млн дол.*
2016
очік.
428 658

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
150

123

98

115

90

118

123

104

102

340

Слід підкреслити важливість надання американської
допомоги для зміцнення енергетичної безпеки України. У вересні 2014 року для розроблення заходів реагування на
надзвичайні ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період
було створено спільну українсько-американсько-канадськоєвропейську робочу групу на чолі із заступником Міністра
енергетики з питань відновлення інфраструктури та енергетики США Вільямом Браяном.
У грудні 2015 року віце-президент США Джо Байден
оголосив, що Білий дім планує виділити приблизно 190 млн
дол. нової допомоги на підтримку масштабної програми реформ в Україні, зокрема для посилення боротьби з корупцією, залучення інвестицій завдяки спрощенню правил і
прозорій приватизації державних підприємств, активізації
економічного зростання через покращення торговельного
потенціалу і доступу до капіталу для малих і середніх підприємств; поліпшення енергетичної безпеки тощо.

Джерело: US Department of State Foreign Operations Assistance Fact Sheets
2011, 2012, 2013, 2014; The White House Fact Sheet: US Assistance to Ukraine, December 7, 2015; Consolidated Appropriation Act, 2016
*
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Наразі, включноз цим оголошенням, із 2014 року Сполучені Штати виділили на заходи безпеки, програмну та технічну допомогу Україні майже 760 млн дол., а також
2 мрд дол. кредитних гарантій. Доходи від кредитних гарантій США допомогли стабілізувати економіку і захистити найвразливіші верстви населення від впливу економічних коригувань.
Водночас екс-міністр фінансів США Лоуренс Саммерс
заявив, що обсяги допомоги від трьох до чотирьох мільярдів
доларів, які можуть запропонувати США та ЄС, є недостатніми. У листі трьох колишніх послів США в Україні «Інвестуючи в майбутнє України» (»Нью-Йорк Таймс», 29.12.15) йдеться
про необхідність виділення для реформ в Україні 10 млрд дол.
у 2016 році.
Інвестиції
Упродовж 2012-2015 років у діловому полі України не
відбулося істотних позитивних зрушень, що й вплинуло на
низький показник Індексу сприйняття корупції "Transparency International" у межах 25-27 балів.
За підсумками 2015 року інвестори США опинилися
лише на дванадцятій позиції в списку найбільших іноземних інвесторів в Україну, хоча з початку 1990-х років вони
були лідерами серед країн-інвесторів.
Американські інвестори надають пріоритет таким галузям української економіки, як сільське господарство,
енергетика, інформаційні технології, аерокосмічна промисловість тощо. Так, 24.02.16 було підписано угоду щодо запланованих 100 млн дол. інвестицій американської компанії
"Cargill" у будівництво зернового терміналу в порту «Південний». Про наміри виділяти до 250 млн дол. на один проект у
галузі сільського господарства заявила американська державна «Корпорація приватних зарубіжних інвестицій»
("Overseas Private Investment Company"), яка вже має портфель зі 179 млн дол., вкладених в економіку України.
Сьогодні 55% потреб України в електроенергії покривається за рахунок атомної енергетики, а на закупівлю ядерного палива за кордоном щороку виділяють 620-640 млн дол.
Наприкінці 2014 року американська компанія "Westinghouse" та ДП НАЕК «Енергоатом» підписали договір про
розширення постачань ядерного палива на АЕС України до
2020 року. Реалізація цієї програми зменшить залежність
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атомної енергетики України від одного постачальника, зміцнить енергетичну безпеку країни та сприятиме інтеграції
України в єдиний європейський енергоринок.
Крім того, велике зацікавлення американських корпорацій викликає програма масштабної приватизації державних підприємств.
Висновки
Із 2014 року почалася фаза активізації економічної
співпраці двох країн:
1. Обсяги офіційної технічної допомоги зі США зросли,
проте обсяги цієї допомоги бажано збільшити в 3-4 рази;
2. Україна отримує суттєву підтримку США в галузі забезпечення енергетичної безпеки;
3. Україна має реальні шанси на одержання значних
обсягів надходжень прямих інвестицій США в агропромисловий та енергетичний сектори;
4. Українські підприємці повинні скористатися перевагами програми Генералізованої системи преференцій для
виходу на ринок США;
5. Приєднання України до Угоди СОТ про державні
закупівлі надає підприємствам України право конкурувати
за поставки продукції за кошти бюджету США.
Із 2016 року набула чинності Угода про асоціацію між
Україною та ЄС. У разі покращення антикорупційного поля
та проведення широкомасштабних реформ Україна могла б
розраховувати на значно більші обсяги американських інвестицій та збільшення експорту товарів і послуг до США.
Olexandr Babanin
UKRAINIAN-AMERICAN ECONOMIC RELATIONS
IN 2012-2015
Summary. The economic relations between Ukraine and the United States of America in trade, investment and technical assistance in
2012-2015 are analyzed. The importance of fundamental reforms in Ukraine’s economy in order to create a favorable investment and trade
climate to improve economic relations between Ukraine and the USA is
emphasized.
Keywords: Ukraine, United States of America, foreign trade in
goods and services, export, investments, technical assistance.
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Анотація. У статті проведено аналіз досвіду використання
положень ризик-менеджменту в США: простежені шляхи впровадження ризик-менеджменту в практику органів фінансового сектору, розглянуті етапи оцінки ризиків і чинних документах, висвітлені можливості застосування ризик-менеджменту на різних
організаційних рівнях, підкреслені переваги управління ризиками.
Змістовно доведена необхідність вдосконалення законодавчої бази
щодо впровадження й застосування ризик-менеджменту, що має
базуватися на досвіді розвинутих країн, в т. ч. й Сполучених Штатів. Обґрунтована доречність побудови системи ризик-менеджменту для українських підприємств, що має бути адаптована до
особливостей економіки країни.
Ключові слова: ризик-менеджмент, законодавство, підприємство, США, Україна, система.

Багато наукових напрацювань в економіці та управлінні запозичені українським бізнесом зі світового досвіду, в
т. ч. і з досвіду США.
Так, використання корпоративної методології ризик-менеджменту в сфері державного управління вже давно стало
практикою в розвинених країнах світу. Ризик-менеджмент
став основою модернізації державного управління в Сполучених Штатах Америки, тому вивчення їхнього досвіду є важливим для його адаптації у вітчизняних реаліях.
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Впровадження ризик-менеджменту в практику органів державної влади США починалося у фінансовому секторі
з рекомендацій Федерального казначейства щодо розпорядження бюджетними коштами. Однак і сьогодні в США
немає національної політики ризик-менеджменту: органи
державної влади керуються «Актом фінансової чесності для
представників федеральних адміністрацій» ("Federal Manager’s Fіnancіal Іntegrіty Act" – FMFІ, 1982) і циркуляром Адміністративно-бюджетного управління США А-123 «Відповідальність керівництва за внутрішній контроль» (OMB Cіrcular A-123, "Management’s Responsіbіlіty for Іnternal Controls").
Обидва документи вимагають від державних органів підтримувати структури внутрішнього контролю для забезпечення ефективних і результативних операцій, відповідності
законам і регуляторним нормам, надійної фінансової звітності. Для удосконалення ризик-менеджменту Головне бюджетно-контрольне управління США 2005 року видало
«Структуру з ризик-менеджменту GAO» ("GAO Rіsk Management Framework") [1]. У «Структурі» зазначається, що окремі
етапи підходу, як, наприклад, оцінка ризиків, не стають самоціллю, а забезпечують повний цикл пов’язаної з ним
діяльності – від стратегічного планування через реалізацію
до моніторингу. Цей процес є динамічним, і нова інформація може бути введена в будь-який момент. Зазначений
документ був призначений як для інформування керівників
і співробітників відомств щодо основних складових системи
ризик-менеджменту, так і для використання його у функції
автономного керівництва. «Структура з ризик-менеджменту» розроблена таким чином, щоб забезпечувати гнучкість і
можливість застосування ризик-менеджменту на різних організаційних рівнях і відповідно до умов діяльності різних
державних органів.
Водночас основним документом, що визначає ставлення до державного ризик-менеджменту в США, став стандарт COSO «Ризик-менеджмент організацій: інтегрована модель» ("Enterprіse Rіsk Management – Іntegrated Framework" –
ERM), що був прийнятий 2004 року і проголосив всебічний
підхід до управління ризиками.
Основні рекомендації для органів державної влади на
різних етапах впровадження ризик-менеджменту ґрунту154

ються на положеннях стандарту СOSO і полягають у виконанні таких завдань:
1. Впровадження ризик-менеджменту: створення термінології і забезпечення її розуміння на всіх рівнях організації; встановлення плану комунікацій та його дотримання;
запобігання недооцінці планування; адаптація стратегії, підходу і методології до специфіки організації; забезпечення
підтримки вищого керівництва для ефективного визначення ризиків та поводження з ними; навчання персоналу.
2. Організація ризик-менеджменту: створення бюро
ризик-менеджменту організації; наявність спеціально призначеного «чемпіона ризику» ("rіsk champіon"), який володіє
відмінними комунікаційними навичками і є представником
керівництва організації.
3. Здійснення програми ризик-менеджменту: розробка
політики; документування процесу й аналізу ризиків для використання у майбутньому; забезпечення специфічних прикладів, які можуть використовуватися в процесі навчання
персоналу; зміна культури організації; залучення менеджерів до розробки аналітичних інструментів і рекомендацій;
встановлення взаємозв’язку навчання і результатів діяльності; пошук різноманітних перспектив розвитку організації.
Головними ризиками державного управління США є
такі: для здоров’я, для безпеки (зокрема транспортної), фінансові, зовнішні, оперативні, модернізації.
Для оцінки поточної практики ризик-менеджменту в
державних органах розроблена «Інструкція самооцінки моделі зрілості ERM», яка орієнтується на п’ять напрямків: основи ризик-менеджменту, виконавче керівництво, інтеграція ERM у культуру державного органу, застосування принципів ERM, ступінь впровадження ERM у стратегічні бізнесоперації державного органу [2].
2007 року в «Федеральному огляді ключових компетенцій ризик-менеджменту» ("Federal Rіsk Management Core
Competency Survey") були визначені знання, навички та ресурси, необхідні для успішного застосування ризик-менеджменту в діяльності органів державної влади та його підтримки. Впровадження міжнародного стандарту ІSO 31000: із
2009 року саме він став основою використання ризик-менеджменту в США. Подібно «Структурам» COSO і GAO, стандарт ІSO 31000 забезпечує цілісний підхід до ризик-менедж155

менту зі схожими термінологією і процесами. Перевагою ІSO
31000 є визначення власників ризиків і необхідність широких знань про ризик – як всередині організації, так і поза
нею, що підвищує відповідальність і посилює комунікацію в
контексті ризик-менеджменту.
На жаль, в українському законодавстві ще немає інформації про економічний ризик та необхідні передумови
для успішного впровадження і підтримки ризик-менеджменту. У результаті уявлення про відповідальність трохи
розмито у випадках настання негативних наслідків, з одного боку, внаслідок обґрунтованого ризику, а з іншого – внаслідок некомпетентності господарського керівника.
У практичній діяльності підприємствам дуже часто доводиться приймати господарські рішення в умовах невизначеності, тобто коли необхідно обирати напрямок дій із кількох можливих варіантів, здійснення яких складно розпланувати. У таких випадках навіть найкращі прогнози не здатні
повністю запобігти невизначеності ринку, що спричиняє виникнення ризику. Найчастіше негативні наслідки від прийняття рішень виникають при спонтанних ризиках. І в таких
випадках доречно говорити про розробку стратегії розвитку, що має будуватися на сценарному підході для підприємств, які перебувають у зоні підвищеного ризику (нові чи
надто старі підприємства) або в зоні ймовірного ризику (підприємства, які вже відомі споживачеві). У такому випадку
має бути сформована внутрішньосистемна або міжсистемна
складова, яка вирізняється наявністю різних варіантів виходу із ситуації ризику та розробленою бізнес-стратегією
[3, с. 38].
Організація ризик-менеджменту на підприємствах передбачає визначення органу управління ризиком, яким може бути фінансовий менеджер, менеджер із ризику або відповідний апарат управління, скажімо, відділ ризикових
вкладень капіталу. У такому випадку головним важелем
стає людський фактор. На практиці найчастіше відбувається створення страхових, резервних фондів, які не завжди
виконують свої функції і часто мають вузьку спеціалізацію.
Хоча за результатами аналізу міжнародного досвіду
побудови системи ризик-менеджменту на підприємствах
США можна зробити висновок, що не існує єдиного рецепту
побудови такої системи, у багатьох розглянутих практичних
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ситуаціях представлена більшість головних елементів системи ризик-менеджменту в межах усього підприємства. Кожне підприємство визначає свій (із урахуванням специфіки)
широкий набір ризиків, яким воно збирається керувати.
У багатьох випадках підприємства проаналізували і кількісно
виміряли ризики, грунтуючись на важливості чинного впливу. Причому деякі з них для аналізу ризику, в основному
фінансового, використовують досить складні методи вимірювань. Найчастіше на підприємствах аналізується взаємозв’язок ризиків і доходів, грошових потоків і прибутку.
Розуміння наслідків реалізації ризику допоможе провести більш цілісний аналіз витрат і можливих результатів
на вітчизняних підприємствах, мінімізувати неприємні наслідки, максимально використовувати наявні можливості і
полегшити розв’язання проблем, що стоять перед фірмою.
Уже зараз можна сказати з упевненістю, що з часом ризикменеджмент на підприємствах стане типовим напрямком
діяльності, але для цього необхідно вдосконалити вітчизняне
законодавство щодо визначення загальних шляхів ризикменеджменту.
Таким чином, можемо зробити висновок, що в США
модернізували державне управління шляхом впровадження
методології ризик-менеджменту, адаптованого до особливостей країни. Причому використання ризик-менеджменту в
діяльності органів державної влади пройшло етапи впровадження, становлення і розвитку: ризик-менеджмент потребує
зміни організаційної культури, є динамічним і повинен постійно переглядатися, щоб відповідати змінам зовнішнього і
внутрішнього середовища діяльності. Перше застосування
інструментів ризик-менеджменту в фінансовій сфері поступово призвело до усвідомлення необхідності переходу до інтегрованого ризик-менеджменту, який передбачає охоплення всіх напрямків організації.
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Summary. The experience of using the provisions of risk management in USA was analyzed in the paper: the paths of implementation
of risk management in the financial sector authorities’ practice were traced; the stages of risk assessment in the existing documents were considered; the possibility of applying risk management at various organizational levels were covered; the benefits of risk management were
accentuated. The necessity to improve the legal framework for the implementation and application of risk management, which should be based
on the experience of developed countries (including the United States),
was proved. The appropriateness of the risk-management system
construction for Ukrainian enterprises was grounded. This system
should be adapted to the peculiarities of the country’s economy.
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Анотація. Тези присвячені дослідженню проблеми залучення
ПІІ зі США. Проаналізовано тенденції надходження іноземного капіталу зі США в Україну, запропоновано галузі для перспективного
залучення ПІІ.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, енергетична галузь, IT-сектор.

Сполучені Штати, демонструючи політичну підтримку
Україні в ході конфлікту із Російською Федерацією, також
відіграють вагому роль в економічному житті країни. Аналізуючи надходження прямих іноземних інвестицій в Україну
зі США, варто зазначити падіння частки у загальній структурі ПІІ (рис. 1). Таку ситуацію можна пояснити посиленням
корупційних схем та ухилянням від сплати податків, що зумовило зростанням ролі Кіпру як головного інвестора України.
Варто зазначити, що в грошовому аспекті обсяги ПІІ
зростали, незважаючи на зменшення частки. Спостерігалася активізація інвестиційного процесу після Помаранчевої
революції 2004 р., що була викликана активною підтримкою США політичних змін в Україні. У 2007 р. відбулося
різке збільшення інвестиційного потоку, найбільше за весь
період інвестування – 444 млн дол. США. Така ситуація
пояснюється значним зростанням світової економіки.
У 2008 р. у США розпочалася іпотечна криза, яка переросла
у світову фінансову кризу. Такий стан справ спричинив різкий відтік капіталу на рівні 53 млн дол. США. Однак протягом наступних років ситуація стабілізувалася, про що свідчить позитивна динаміка надходження інвестицій в Україну
зі США. Деяке падіння інвестиційних надходжень у 2010 р.
зумовлене політичною ситуацією в Україні, зокрема президентством В. Ф. Януковича. У 2013-2014 рр. відтік інвести159

цій був зумовлений військовими діями та політичною нестабільністю.
Збільшення частки надходження інвестицій зі США, а
не з офшорних юрисдикцій, слугуватиме позитивним сигналом покращення інвестиційного клімату та проведення реформ.
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Динаміка потоків ПІІ зі США

Частка ПІІ зі США в загальній структурі інвестицій

Рис. 1. Динаміка потоків ПІІ зі США в Україну, млн дол. США
(ліва шкала) та частка ПІІ зі США в загальній структурі
(права шкала).*

Якщо розглядати галузеву структуру залучення ПІІ, то
найбільше інвестицій спрямовано у фінансову та страхову
діяльність – 18,2% загального обсягу інвестицій зі США. Загалом це відображає загальнодержавну тенденцію у надходженні ПІІ, де передовими є фінансове посередництво, операції з нерухомим майном, торгівля та металургійне виробництво. Другу позицію займає торгівля – 16,3%. Переробна
промисловість посіла третю позицію – 16,2%. Проте варто
зазначити, що у четвірку галузей для залучення ПІІ потрапила наукова, професійна та технічна діяльність – 14,1% [3].
Такі результати можна пояснити зацікавленням США в
українському ІТ-секторі. В Україні функціонує значна кількість ІТ-компаній («СофтСерв», «Телекс», «Логіка», «Глобал Лоджік» та ін.), які займаються офшорним програмуванням та
наданням консультаційних послуг переважно закордонним
партнерам.
*

Складено за [1, 2].
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На нашу думку, доцільним видається проаналізувати
вплив надходження прямих іноземних інвестицій зі США на
основні макроекономічні показники України. Для дослідження
було вибрано: ПІІ зі США кумулятивним підсумком у відсотках
від ВВП України (1995-2014 рр.), темпи росту ВВП України у
відсотках (1995-2014 рр.). Регресійний аналіз проводився методом точкової діаграми, що дозволяє встановити залежність
між двома показниками. Вивчався вплив залучення інвестицій зі США (незалежна змінна) на темпи росту ВВП (залежна
змінна). Як видно з рис. 2., існує прямопропорційний вплив
притоку інвестицій на темпи росту ВВП, однак низький коефіцієнт достовірності апроксимації не дозволяє стверджувати
про статистичну значущість цієї моделі (1).
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Рис. 2. Вплив прямих іноземних інвестицій зі США
на темпи росту ВВП України*

GDP  6.5  19.1* FDI
R 2  0.3 ,
де GDP – темпи росту ВВП України у %,
FDI – кумулятивний притік прямих іноземних інвестицій зі США у % від ВВП України,
R2 – коефіцієнт достовірності апроксимації.
Низький коефіцієнт достовірності апроксимації пояснюється тим, що темпи росту ВВП залежать не лише від ін*

Складено автором
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вестицій зі США, а й від багатьох інших параметрів (економічної політики держави, обмінного курсу, попиту на світових ринках тощо). Окрім того, обсяг американських інвестицій в українську економіку є незначним.
Щодо можливостей залучення інвестицій зі США для посилення позитивного впливу на економіку приймаючої країни,
то Україна може зацікавити іноземних інвесторів в енергетичному секторі, оскільки існують незайняті ніші. Так,
інвестори зі США вклали близько 20 млн дол. в українські
проекти виробництва електроенергії з біогазу полігонів твердих побутових відходів. Це сприятиме розв’язанню гострих
екологічних проблем на звалищах, оскільки сьогодні природний газ, що утворюється в процесі бродіння на звалищах,
просто спалюється. Українська компанія ТОВ «ЛНК», зусиллями якої вдалося залучити американський капітал, одержала
ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики
на виробництво електроенергії з біогазу у квітні 2011 року.
Саме ЛНК разом з Інститутом газу НАНУ, який проектує
системи дегазації, транспортування й утилізації біогазу,
впроваджуватиме майбутні проекти в регіонах України [4].
Станом на 2015 рік функціонує 2 біогазові електростанції: в
с. Підгірцях Обухівського району Київської області (полігон № 5)
та м. Борисполі Київської області. Потужності однієї такої
електростанції вистачає для обслуговування котеджного
містечка. У перспективі планують побудувати такі електростанції у Броварах, Білій Церкві та Миколаєві.
Ще однією можливістю для залучення іноземних інвесторів в українську енергетику може стати будівництво заводу
з виробництва палива для атомних електростанцій. Попри
значну залежність України від постачання російського газу
існує ще й залежність від російського ядерного палива. У 2010
р. український Державний концерн «Ядерне паливо» та
російський ВАТ «ТВЕЛ» підписали угоду про створення спільного підприємства для будівництва заводу з виробництва
ядерного палива в Україні. Українська сторона отримала контрольний пакет у спільному підприємстві – 50% плюс 1 акція,
решту акцій отримала російська сторона [5]. Це дозволить
закріпити монопольну залежність України від Росії у сфері
постачання ядерного палива на невизначений термін, оскільки спільне підприємство не стає власником наданих технологій, а лише отримує дозвіл на їхнє використання.
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Виходом із цієї ситуації є активізація співпраці з американською ТНК "Westinghouse". Хоча із цією компанією
підписаний контракт на поставки ядерного палива, однак
робота в напрямку ліцензування була призупинена завдяки
потужному російському лобі у цій сфері. Проте восени 2015 р.
ситуація змінилася. Було розглянуто спільно з "Westinghouse"
комплексну програму модернізації парку українських реакторів, спрямовану на підвищення ефективності та безпеки
їхньої роботи.
Отже, від активізації залучення ПІІ зі США, окрім економічного ефекту, можна очікувати позитивного іміджевого
впливу на інвестиційний клімат України, а також розвитку
стратегічно важливих галузей.
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Анотація. Розглянуто можливості поведінкового аналізу в
контексті покращення взаємодій на ринку праці та ефективного
здійснення зайнятості з урахуванням аспекту міжнародної співпраці. Такий підхід дає можливість розкрити мотиваційну складову зайнятості, виходячи з неоднорідності трудового ресурсу та
його потенційних джерел, закладених у підсистемах відтворення
робочої сили, реалізувати вимоги людського розвитку при запровадженні політики зайнятості шляхом створення умов для реалізації інтересів учасників ринку праці.
Ключові слова: зайнятість, ринок праці, політика зайнятості, поведінкова економіка.

Вплив на зайнятість визначається стратегічними пріоритетами та напрямками соціально-економічного розвитку з
урахуванням інтересів економічних агентів. Нова соціальна
політика та сучасні підходи до зайнятості з урахуванням
світового досвіду відкриють можливості розробки та реалізації соціальної моделі нашої держави. В Україні за умов
неефективної політики зайнятості сформована модель, для
якої притаманні високий рівень тіньової зайнятості (40%
зайнятих), низька здатність створення робочих місць, низька продуктивність праці, поширення численних вразливих
груп населення на ринку праці, у тому числі внутрішніх
переселенців, демобілізованих учасників АТО, інвалідів, молоді та інших. За цих умов економіка потребує (з урахуванням міжнародного досвіду) розробки навчальних та професійних стандартів відповідно до міжнародних норм, розвитку інститутів соціально-трудових відносин – професійних
асоціацій, спілок і співтовариств, що сприяло б підвищенню
цінності праці.
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Перспективами міжнародного співробітництва в галузі
політики зайнятості між Україною та США виступають
об’єднання зусиль, обмін інформацією та досвідом у таких
сферах, як імплементація заходів для проведення активної
політики на ринку праці, аналіз і прогнозування ринку праці, сервісні послуги для працівників та роботодавців.
Цікавою також може стати взаємодія у сфері надання
інформації за професіями та професійної орієнтації, у сфері
технологій менеджменту, системи управління персоналом.
Крім того, Україна і США можуть координувати пропозицію
і попит на ринку праці у сфері дистанційної роботи,
використання робочої сили на основі аутсорсингу.
У розв’язанні проблем сфери зайнятості є два принципово різні підходи: на основі потреб виробництва і в інтересах власників трудових ресурсів – забезпечення умов для
розвитку людського потенціалу. Розуміння природи системи
засвідчує, що регулювання зайнятості може здійнюватися
тільки відповідно до стану всієї економіки, яка виступає тут
зовнішнім середовищем. Таким чином, вплив на зайнятість
визначається стратегічними пріоритетами і напрямами
соціально-економічного розвитку з урахуванням інтересів
учасників економіки. Але здається, що економісти, які
досліджують зайнятість, недооцінюють те, що люди вважають зайнятість для себе набагато більшим, ніж просто економічною угодою, адже вона пов’язана з їхніми поведінковими установами, важлива для самореалізації, соціальних
потреб, що й пов’язує проблематику зайнятості з американcькою теорією біхевіоризму.
Методологічна основа для розвитку теорії біхевіоризму закладена в працях американських дослідників –
Дж. Катони, С. Леонарда, С. Санштейна, P. Taллера [2]. За
принципами поведінкової економіки, розробленими Дж. Катоною, психологічні змінні – мотиви, настанови, очікування
– мають розглядатися як посередники між об’єктивними
умовами, у які потрапляють економічні агенти, та остаточними рішеннями, які вони за цих умов приймають [1]. Питання про політику в галузі зайнятості у зв’язку з методологією біхевіоризму розкривається в роботах Л. Бабкок,
В. Конгдона, Г. Ловенштейна [3], Г. Чарнеса [4], Е. Фейра [5]
та ін.
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Включення інтересів суб’єктів економіки, яке обґрунтовує теорія поведінкової економіки, вирішує завдання
впровадження інноваційної моделі розвитку зайнятості та
створення реальних передумов для активізації інтелектуальної складової зайнятості й потребує спільних зусиль держави та суб’єктів господарювання в рамках напрямів державної політики.
Наявність відносно ізольованих напрямів вимагає їхнього взаємоузгодження, у функції принципової основи
пропонується синхронізація вказаних напрямів у рамках
єдиної державної політики (рис. 1).
У межах єдиної концепції розвитку зайнятості повинні
формуватися взаємопов’язані частини, відповідні підсистемам відносин зайнятості, що мають специфічні характеристики. Відповідно, у запропонованому нами варіанті концепція включає чотири основні напрями, де групуються споріднені проблеми: формування трудового ресурсу; включення
трудового ресурсу в продуктивну комбінацію; застосування;
реалізація зацікавлень працівника [6].
Поведінковий підхід до пояснення функціонування організацій та ринків праці надає переваги для розуміння
процесів зайнятості з погляду визначення таких бар’єрів для
ринку праці та функціонування політики зайнятості, як упередженість і помилки у визначенні очікувань щодо заробітної плати, зволікання з пошуком роботи, які діють у загальному контексті поведінки на ринку праці [3].
Блок створення сприятливих умов для реалізації пріоритетних напрямів економічної політики зміцнення інтелектуальних компонентів включає: наявність можливостей для
вільної творчої праці; попит економічних суб’єктів на інновації в сфері праці; наявність у суспільстві комплексної підтримки фундаментальних і прикладних інновацій [6].
Включення поведінкових тенденцій у концепції ринку
праці змінить наше розуміння як нових та чинних проблем,
так і можливостей і заходів політики зайнятості, доступних
для політиків відносно страхування з безробіття, регулювання з безробіття, допомоги у пошуках роботи, перепідготовки та перекваліфікації.
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Визначення цілей формування і
реалізації державної економічної
політики
Аналіз і прогноз факторів
зовнішнього середовища
Стримувальні
Сприятливі

Аналіз і прoгнoз пoтенціалу
відтвoрення інтелектуальнoї
складoвoї для пoдальшoї
реалізації

Обґрунтування цілей і завдань економічної політики для реалізації можливості та усунення
обмежень інтелектуальної складової зайнятості

Обґрунтування принципів державної
економічної політики у сфері посилення
інтелектуальної складової зайнятості

Розробка й обґрунтування напрямів державної
економічної політики, спрямованої на відтворення інтелектуальної складової зайнятості

Блок створення сприятливих умов
для реалізації пріоритетних напрямів
економічної політики з метою
підсилення інтелектуальної складової
- наявність можливостей для вільної
креативної творчості;
- затребуваність інновацій
економічними суб’єктами;
- наявність комплексної підтримки
фундаментальних та прикладних
інновацій

Страхування з
безробіття
Регулювання
заробітної плати

Допомога у пошуках
роботи
Перепідготовка та
перекваліфікація

Рис.1. Формування та реалізація економічної політики
розвитку зайнятості
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METHODOLOGY OF BEHAVIORAL ECONOMICS
IN COOPERATION ON THE LABOUR MARKET
Summary. The possibilities of behavioral analysis in the context
of improving labor market interactions and effective implementation of
employment, taking into account the aspect of international cooperation
in the labor market are discussed. This approach makes it possible to
uncover the motivational component of employment based on the heterogeneity of labor resource and its potential sources laid down in sub
reproduction of the labor force to implement the requirements of human
development in the implementation of employment policy by creating
conditions for realization of the interests of pfrticipants of the labor
market.
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ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»
Анотація. На основі зіставлення природного багатства
США та України сформульовано пропозиції щодо активізації
участі національного господарства України у світовій економіці в
аграрному, лісовому та інших секторах світової економіки.
Ключові слова: природне багатство, США, Україна.

Природне багатство є складовою національного багатства як природний капітал, що може бути безпосередньо використаний як матеріально-енергетичний ресурс розвитку
національного господарства. З-поміж усіх складових національного багатства воно є найбільш серед складових інтегроване в просторову економіку, оскільки формує природногосподарський простір економічної діяльності. Згідно з
методологічними принципами побудови системи національних рахунків (СНР), природне багатство – це накопичений у
державі матеріально-енергетичний ресурс (актив) природного походження, що несе в собі актуальний потенціал безпосереднього використання у виробництві в системі національної економіки. Природний капітал – економічна категорія, що характеризує формування потоку вартостей
компонентами природного середовища, які мають актуальну або потенційну ринкову цінність у якості товарів і послуг.
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Проте не всі природні ресурси є багатством, а лише ті, які є
капіталом, тобто є актуальним на той чи інший момент джерелом отримання прямого або прихованого прибутку.
У 2015 році в Державній установі «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України»
вартість природного багатства України в цілому з урахуванням екосистемного капіталу визначено орієнтовно в розмірі
1, 06 трлн грн. [1, c. 36]. При цьому поресурсна структура
природного багатства у підсумку є такою: водний капітал
становить 6,43% від загальної вартості (67 979,9 млн грн);
земельний – відповідно 44,68 (473 181,3); лісовий – 7,98 (84
457,1); мінеральний – 24,83% (262 970,0 млн грн). Екосистемна складова природного багатства становить 16,08% від
його підсумкової вартості, або 70 342,4 млн грн). При цьому
земельний капітал є головним ресурсом, мінеральний відіграє провідну роль у формуванні виробничого потенціалу
держави, водні та лісові ресурси мають важливе структуроформуюче і допоміжне значення для національного господарства, екосистемний ресурс, який включає, на нашу
думку, природно-рекреаційну складову, екологічні послуги,
відновлювану ренту, біологічні фауністичні та флористичні
ресурси, повітряний, кліматичний ресурс та інші невраховані корисні екосистемні ефекти, виконує важливу функцію
капіталізатора природного багатства в системі національного господарства України. У структурі національного багатства України природний капітал становить приблизно
третину. Проте у світі та, зокрема, у Сполучених Штатах
Америки спостерігається інша картина в структурно-вартісних ознаках національного та природного багатства.
Так, показники національного багатства для країн світу суттєво диференціюються, що залежить насамперед від
його структури – елементів, які формують багатство. За розрахунками дослідників з’ясовано: що багатшими є держави,
то вища частка вироблених матеріальних і нематеріальних
активів щодо обсягів природних ресурсів. У найбагатших
країнах, таких як США, за оцінками фахівців Світового банку, частка природного капіталу в національному багатстві
на початку XXI ст. становила лише 2%, питома вага фізичного капіталу – менше ніж 20%, а нематеріального – 80%.
Хоча, на нашу думку, загальний тренд не формує
пріоритетність тієї чи іншої складової багатства. Наприклад,
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питома вага природного капіталу в структурі національного
багатства Канади становить 10,7%, Росії – 44,5%, Норвегії –
11,6%, Китаю – 23,7% від усього національного багатства
держави. У контексті постіндустріальних трансформацій та
переходу до нової моделі сталого розвитку можливі певні
варіації місця і значення природного капіталу як у структурі
національного багатства країни, так і його ролі для
подальшого розвитку держави загалом. Кожна країна,
розвиваючись відповідно до наявних внутрішніх факторів,
використовує їхній потенціал і можливості для прискорення
розвитку, і не обов’язковою є локалізація цих факторів виключно у площині нематеріального капіталу. Досвід найрозвиненіших країн світу (США, Норвегії, Швеції тощо) є цьому
підтвердженням. Там роль природного капіталу не знівельована, навпаки – є основою для розвитку інших видів капіталів, зокрема виробничого, людського і фінансового.
За даними Всесвітнього банку й Програми розвитку
ООН, у структурі національного багатства світу в цілому
природні ресурси становлять 20%, накопичені матеріальні
блага – 16%, а людський капітал – 64% [150]. Сукупний показник світового багатства у 2012 році становив 223 трлн
доларів США [151], а отже, природне багатство світу може
бути оцінене приблизно у 44,6 трлн дол. США. Україна належить до середньозабезпечених природними ресурсами держав, проте з відносно зниженими показниками природного
багатства за рахунок низького рівня капіталізації природних ресурсів.
Загалом методологічно вартість природних ресурсів і
природного багатства – це різні показники, оскільки багатство оцінюється як, по-перше, актуальний і доступний природний актив, по-друге, із обов’язковим урахуванням витрат на ресурсокористування, по-третє, як капіталізований
ресурс. Отже, вартість природних ресурсів, особливо мінерально-сировинних, оцінена, наприклад, за валовою продуктивністю, може значно перевищувати вартість природного багатства. Наприклад, сімка найбагатших за природними ресурсами країн світу є такою: Росія – загальна
вартість природних ресурсів 75,7 трлн дол. США, Сполучені
Штати Америки – 45, Саудівська Аравія – 34,4, Канада –
33,2, Іран – 27, Китай – 23, Бразилія – 21,8 трлн дол. США.
Зважаючи на такі показники, вартість природних ресурсів
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США за валовою продуктивністю перевищує світову в цілому, хоча власне природне багатство цієї країни, виміряне
у відповідних категоріях, не перевищувало за основними мінімальними оцінками 2,5 трлн дол. США 2012 року. Наведені цифри суттєво відрізняються від показників вартості
природних ресурсів України загалом. Порівняння орієнтовної вартості цього ресурсу в доларовому еквіваленті виявило, що цей показник в Україні приблизно у 20 разів менший, ніж у США. При цьому площа США лише в 16 разів
більша, ніж нашої держави, а отже, питома концентрація
вартості природного багатства в США на одиницю площі є
вищою. Світове природне багатство постійно зростає. Так,
на початок 2000-х років воно становило 4011 дол. США на
душу населення і дорівнювало 28,1 трлн дол. США, а за станом на 2012 рік збільшилося на 16,5 трлн дол. й сягнуло
6352 дол. США на душу населення за рахунок подорожчання природних ресурсів, особливо водних та енергоносіїв,
приросту розвіданих запасів корисних копалин у США, Бразилії, Австралії, країнах Африканського континенту, подальшої капіталізації природних ресурсів тощо. В Україні на
2012 рік показник забезпеченості природним багатством на
душу населення становив 2922 тис. дол. США (за курсом
8,0 грн за 1 долар США), що у 2,17 разва менше від світового. Вартість природного багатства України становить
1,064 трл грн, або 133 млрд дол. США, або 0,29% від світової
вартості. При цьому Україна займає 0,41% суші планети.
Територіальна концентрація природного багатства в Україні
оцінюється в 220,5 тис. дол США на 1 км2, у світі – 299,4
тис. дол. США на 1 км2.
Отже, наведені дані свідчать, що вартість та територіальна концентрація природного багатства України, забезпеченість ним населення країни порівняно із загальносвітовими показниками виявляють зіставні, проте певним чином
занижені значення. Зазначене обумовлене, крім географічних факторів, низьким рівнем капіталізації природних активів нашої держави, диспропорціями в купівельній спроможності долара США й гривні.
Щодо перспектив використання природного багатства
України, можна зробити висновок: найбагатша складова
природного багатства – земельні ресурси; мінерально-сировинний потенціал країни є провідним фактором для форму172

вання структури національної економіки; у багатьох областях провідними ресурсами є лісові; майже у кожному регіоні
наявні ключові складові природного багатства, що є потужними факторами конкурентоспроможності регіональної економіки і на основі яких необхідно формувати територіальні
природно-господарські комплекси відповідного профільного
спрямування, серед яких провідними мають стати агропромислові, рекреаційні та мінерально-сировинні кластери. За
рахунок цього можна сформувати високоефективну спеціалізацію в системі світового господарства.
У другій чверті ХХІ століття нашу країну необхідно вивести на нові позиції у системі світової економіки, докорінно змістивши акценти в управлінні національним господарством на стимулювання інноваційного розвитку «верхніх
поверхів» галузей, що використовують природні активи –
передусім аграрного сектору з промисловим вирощуванням
птиці та худоби на власній високотехнологічній кормовій
базі, біоенергетичним рослинництвом, високопродуктивним
зерновим виробництвом тощо. Також має стати національним пріоритетом розвиток інноваційних виробництв лісового сектору з повним циклом вирощування деревини і безвідходним виробництвом продукції деревообробних галузей,
виробництво високотехнологічних конструкційних матеріалів, у т. ч. – металургійної, будівельної та хімічної продукції
на основі інтенсивного залучення у виробничий цикл та
глибокої переробки корисних копалин, зокрема з техногенних родовищ зі складу відходів. Високоперспективним є
вихід на світовий ринок водного капіталу національних
утримувачів та користувачів водних активів, залучення в
господарський обіг екосистемного капіталу з розвитком рекреаційної галузі.
У цих процесах для нашої країни показовим є досвід
США у використанні природних активів. Так, передусім для
України в США взірцем є високопродуктивний і високотехнологічний аграрний сектор (що включає і лісову галузь). Розвиваючи аграрну сферу, завдяки наявному земельному багатству, Україна (45% від вартості всього природного
багатства країни) може бути дуже корисна світовому господарству у питаннях продовольчої безпеки. Перспективи підвищення ефективності використання сільськогосподарських
земель пов’язані зі зростанням попиту на продукти харчу173

вання. У перспективі до 2050 року їх споживання, за оцінками експертів, зросте на 70%. Це означає, що треба буде
вирощувати близько на 1 млрд тонн злакових більше, ніж
сьогодні. І цей виклик адресований саме Україні, адже наша
держава на третьому місці у світі за їхнім експортом, земля
України є високопродуктивним відновлюваним ресурсом, а
отже, закладає потужний фактор сталості у систему розвитку національного господарства. Уже сьогодні від поставок з
України безпосередньо залежать деякі регіони світу, особливо Близький Схід, окремі країни Тихоокеанського регіону
тощо. На перспективу, враховуючи тенденції росту населення, потужними ринками для України можуть стати африканські країни. Це робить інвестиції в аграрний сектор нашої країни питанням глобальної продовольчої безпеки. Тут в
України є ключові переваги як щодо забезпечення обсягів
сільськогосподарського виробництва, так і здатності впливати на світові тенденції споживання продуктів харчування, гарантувати продовольчу безпеку євроазіатського регіону, країн африканського континенту та значним чином і
світового господарства загалом.
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Світова економічна криза, яка проявилася на початку
ХХІ століття, була відчутна у кожному сегменті соціальноекономічного життя як України, так і США. Саме малий бізнес
виявився найбільш чутливим до світової кризи, що пов’язано з процесом кредитування та падінням попиту на пропоновану ним продукцію і послуги. За даними ОЕСР – Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD –
Organisation for Economic Cooperation and Development), було
зроблено висновок, що світова економічна криза суттєво погіршила фінансовий стан малого бізнесу, і як наслідок, кількість підприємств-банкрутів у США зросла майже удвічі (з
20 тис. у 2006 році до 44 тис. у 2008 році), тоді як в Україні
– у 7,5 разів. Такий сценарій розвитку малого бізнесу був закономірним, оскільки в умовах перспективної невпевненості підприємці скоротили розміри як власних капіталовкладень, так і кредитних [1].
Водночас деформація споживчого ринку як у США,
так і в Україні через скорочення обсягів продажу посилила
процес погіршення становища малого бізнесу, чим додатково скоротила можливості доступу до кредитування. Суттєвими були й інші обставини, а саме: збільшення клієнтівбанкрутів; зростання складських запасів; нестача обігових
коштів; скорочення ліквідності.
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Представники малого бізнесу обох країн для запобігання можливого банкрутства приймали необхідні, на їхню
думку, рішення. Зокрема, найбільш поширеним було зниження собівартості виробництва; припинення або повне
усунення інвестиційних проектів; пошук варіантів добровільного злиття/поглинання бізнесу; перегляд використання
фінансових важелів (скорочення виплат дивідендів, продаж
непрофільних активів тощо). У процесі пошуку додаткових
джерел фінансування в умовах світової економічної кризи
малі підприємства не збільшували балансової заборгованості
у процесі збільшення клієнтських неплатежів та скорочення
продажів [2].
Необхідно підкреслити, що під впливом кризи потреба
малого бізнесу в отриманні кредиту різко скоротилася через
нечітку перспективу його повернення, нестача оборотних
засобів та платежів зросла, тоді як імовірність банкрутства
й неплатоспроможності різко зросла в обох країнах. Щодо
потреб малого бізнесу в кредитах позиція неоднозначна.
Зокрема, потреба в короткострокових кредитах зросла, а в
основних та довготермінових значно скоротилася. Така ситуація була викликана невизначеністю терміну та стану розвитку світової економічної кризи і, відповідно, збільшенням
заборгованості перед кредитною установою. З іншого боку,
ця ситуація вплинула і на процес кредитної політики з боку
фінансових установ, особливо в Україні, у напрямі полегшення доступу до фінансових ресурсів малому бізнесу.
В умовах світової економічної кризи важливим для
представників малого бізнесу стало застосування комплексних екстрених заходів впливу з боку держави та антикризових програм, наприклад, у США у напрямі їх підтримки.
Так, у напрямі роботи представників малого бізнесу з фінансовими установами було реструктуризовано кредитні
борги, розширено гарантії щодо повернення чинних кредитів, надано допомогу у напрямі реалізації діючих інноваційних та інвестиційних проектів, надано експортні кредити,
відтермінування щодо податкових платежів тощо. Така допомога реалізовувалася шляхом надання пільгових кредитів,
інвестиційних грантів, кредитних гарантій і ін.
Саме такий комплексний підхід США до розв’язання
проблем малого бізнесу в умовах світової економічної кризи
та прийняття антикризових програм сприяло підйому діло176

вої активності шляхом стимулювання розвитку ринкової інфраструктури, розширення споживчого ринку, підвищення
рівня кредитоспроможності банків, посилення контролю
над банками, які реалізують кредитні операції із залученням
держаних коштів, підтримки соціальної безпеки рівня зайнятості, зменшення податку на заробітну плату, реалізації
тимчасових програм підтримки безробітних, перепідготовки
фахівців тощо.
Для відновлення ділової активності малого бізнесу на
більш високому рівні після завершення кризи, уряд США
вжив низку заходів для зміцнення їхнього фінансового становища і збільшення виробничих можливостей. Наприклад,
надання державної підтримки у розмірі 1 млрд дол. США на
підставі Закону «Про боротьбу з кризою» для потреб малого
бізнесу, унаслідок чого зароджується індустрія альтернативної енергії.
Прийняття Закону «Про відновлення економіки та
реінвестиції» був тим базисом у США, який розкривав державну стратегію відновлення економіки, а також передбачав стабілізацію соціально-економічних наслідків кризи, зокрема й малого бізнесу. Водночас у межах плану відродження і реінвестицій, запропонованого Бараком Обамою, передбачено стабілізацію малого бізнесу шляхом реструктуризації позик та надано певні рекомендації, а саме:
– у розділі покращення фінансових потоків прискорити амортизацію; факторинг для дебіторської заборгованості;
збільшити ліквідність малого бізнесу шляхом надання кредитів та державних гарантій; реалізовувати державні замовлення для малого бізнесу, спрямованого на розвиток НТП
(у галузі екології, переробки відходів та ін.);
– у розділі розповсюдження інформаційної підтримки
малого бізнесу: покращення взаємодії з провайдерами бізнес-послуг та асоціаціями підприємців; доведення інформації щодо особливостей фінансування малого бізнесу фінансовими інститутами; публікація інформації про структуру
кредитів для малого бізнесу;
– у розділі підтримки інвестиційної активності: залучення приватного капіталу у венчурні інвестиційні фонди;
розширення взаємодії з міжнародними організаціями; надання консультацій у сфері фінансів.
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Отже, аналізуючи лише частину вжитих заходів для
розвитку економіки США загалом та малого бізнесу зокрема,
можна вважати, що керівництво держави приймало максимально виважені рішення в умовах світової економічної
кризи та розуміло можливі наслідки прийнятих рішень щодо
стабілізації економіки, регулювання ринку праці та реформування, тоді як в Україні рішення, прийняті урядом, не
мали глибоких позитивних наслідків. Вагомим залишається
ріст боргу на федеральному і місцевому рівнях, які мають
негативний вплив на подолання перешкод у соціально-економічному розвитку, а також у розвитку малого бізнесу, де
задіяно 99,7% усіх працюючих [3], тоді як в Україні зайнято
94,3% [4].
Наслідки світової економічної кризи для малого бізнесу
в Україні були ще більш відчутні. Україна була визнана як
одна з трьох країн, становище якої внаслідок кризи було
найбільш ризикованим. Виникли три основні проблеми в
економіці країни: спад виробництва в усіх галузях промисловості; масове безробіття; зменшення наповнення Державного бюджету. Водночас продуктивність праці знизилася
вдесятеро, а дефективність зросла.
Для подолання наслідків світової економічної кризи
виникла необхідність застосування таких методів, які були
апробовані на практиці і дали максимально можливий
ефект. Такий сконцентрований досвід став основою фундаментальної концепції загального управління на основі якості
TQM (Total Quality Management) та широко застосовується у
США. Саме концепція TQM була рекомендована для ліквідації наслідків світової кризи в Україні завдяки рішенням, а
саме: орієнтації на результат; прийнятті управлінських рішень на основі фактів та процесів; запровадженні інновацій; відповідальності перед суспільством; розвитку партнерства.
Саме партнерська підтримка країнами-лідерами малого бізнесу в Україні, а саме США, є одним із найбільш важливих важелів у процесі подолання світової кризи. Наприклад, надання урядом США донорського фінансування в
рамках консультаційної підтримки малого бізнесу щодо просування програми експорту для тих підприємців, які вже
експортують свою продукцію і хочуть розширити ринок, а
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також для тих, які ще не експортують, але мають у своєму
арсеналі потенціал і потребують допомоги.
Важливими кроками у співпраці між двома країнами
були й залишаються питання прямих іноземних інвестицій,
залучених в економіку України. Сьогодні на території України працює понад 1500 підприємств з американським капіталом. Необхідно зазначити, що взаємна торгівля між США
та Україною, яка напередодні виникнення світової кризи
мала тенденцію до зростання, нині перебуває у фазі «нестабільності».
Особливо відчутною є співпраця США з Україною в
плані реалізації міжнародної технічної допомоги шляхом
реалізації крауд-технологій (краудсорсинг, краудфандинг,
краудінвестинг, краудлендинг (Р2Р, Р2В), краудконсалтинг).
На нашу думку, для розв’язання вищеперелічених
проблем та прискорення процесу подолання наслідків світової економічної кризи, необхідно: приділити увагу прискоренню адаптації української системи стандартизації і сертифікації до міжнародних норм, зокрема з урахуванням вимог чинної системи в США; забезпечити сприятливий режим митного контролю для імпорту високотехнологічного
обладнання зі США; посилити фінансову дисципліну між діловими партнерами малого бізнесу, у тому числі забезпечити
захист торговельних інтересів; переглянути можливості державних і громадських фондів щодо надання допомоги у
залучені приватного капіталу у венчурні інвестиційні фонди
з різних джерел; залучити представників малого бізнесу до
прийняття рішень між країнами, розробки реформ тощо;
прискорити процес прийняття «екстраординарних» рішень
(наприклад, створення національної спостережної системи
на базі залучення фінансових потоків у малий бізнес та
їхньої реалізації).
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Анотація. Методичні особливості оцінки продуктивності
праці в США та Україні були розкриті. Зроблено порівняння рівня
продуктивності в сільському господарстві в США та Україні. Показано, що, незважаючи на зростання продуктивності праці у 20082013 рр. на 58% в українських сільськогосподарських підприємствах та на 9% у фермах США, рівень продуктивності праці в українських сільськогосподарських підприємствах залишається нижчим, порівняно з американськими фермами.
Ключові слова: продуктивність праці, сільське господарство, сільськогосподарське підприємство, ферма, валова продукція,
ринкова вартість продукції.

Рівень продуктивності праці є важливим критерієм соціально-економічного прогресу суспільства. Підвищення
продуктивності праці створює умови для скорочення витрат
праці на виробництво продукції, зменшення її вартості та
цін, збільшення обсягів виробництва і зростання добробуту
націй.
Зростання продуктивності праці у сільському господарстві США перетворило цю галузь на таку, яка не лише надійно
забезпечує продовольчу безпеку країни, а й робить вагомий
внесок у подолання світової проблеми голоду. Фахівці служби
економічних досліджень Міністерства сільського господарства
США зазначають, що, незважаючи на збільшення населення
країни більше ніж удвічі за останні 60 років, у сільському
господарстві використовується на 25% менше сільськогосподарських угідь та на 78% праці. За 1948-2011 рр. продуктивність праці зросла майже у 16 разів [1].
Індекс валової продукції у постійних цінах 2010 р.
сільськогосподарських підприємств в Україні у 2013 р. ста181

новив 134,1%, у 2014 р. – 139,5% порівняно з 2008 р. [2].
Внаслідок активізації інвестування підвищилося фондооснащення сільськогосподарських підприємств у 2013 р. порівняно з 2008 р. у 1,6 раза, фондоозброєння працівників –
у 2,1. Ці процеси призвели і до підвищення продуктивності
праці.
Аналізу продуктивності праці в сільському господарстві в Україні були присвячені дослідження В. Андрійчука,
В. Дієсперова та інших [3; 4], останні дослідження оцінки
продуктивності праці в сільському господарстві США знайшли висвітлення в публікаціях Sun Ling Wang, Paul Heisey,
David Schimmelpfennig, Eldon Ball, Richard Nehring, Roberto
Mosheim [1; 5].
Метою нашого дослідження стало уточнення методичних особливостей статистичної оцінки продуктивності праці
в США та Україні та зіставлення її рівня в цих країнах.
Визначення показника продуктивності праці як обсягу
виробництва продукції на одиницю витрат праці є загальним для економістів усіх країн. Але зіставлення рівня продуктивності потребує зіставлення обсягів виробництва та
витрат праці. Стосовно оцінки обсягів виробництва маємо
враховувати, по-перше, що на її результати впливає різниця
в організаційній структурі сільського господарства країн.
Так, в Україні у 2012–2014 рр. на сільськогосподарських підприємствах вироблялося 52,0–56,4% продукції, решта продукції вироблялася в господарствах населення, але їхня продукція враховується статистичною службою не в повному
обсязі. У Сполучених Штатах виробництво товарної сільськогосподарської продукції здійснюють 2,1 млн ферм.
По-друге, обсяги виробництва у сільському господарстві оцінюють насамперед за вартісним обсягом валової
продукції. Прибуток від реалізованої продукції, як правило,
є меншим. Для порівняння вартісних обсягів валової продукції в динаміці їх переводять у ціни базисного року. В Україні такий перерахунок здійснюють за цінами 2010 р. Стосовно обсягів виробництва сільськогосподарської продукції у
США, ми натрапили на дані перерахунку в ціни 2005 р. Так,
загальний обсяг виробництва продукції у цінах 2005 р. в США
становив у 2012 р. 262,4 млрд дол., у 2013 р. – 283,4 млрд дол.
[6]. Порівняння результатів виробництва за постійними
цінами між країнами потребує не лише перерахунку за
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курсом валюти, а й за співвідношенням постійних цін, тому
не є зручним. Отже, таке порівняння може здійснюватися
за валовою продукцією у поточних цінах, що перерахована
в одну валюту.
По-третє, результати порівняння продуктивності матимуть вплив на вибір обмінного курсу.
У статистичних збірниках та оглядах наводяться дані
щодо індексів обсягів виробництва та витрат праці, продуктивності праці. Індекс продуктивності праці у 2013 р. в
США порівняно з 2005 р. склав 1,195, отже, продуктивність
праці у сільському господарстві в США за цей період зросла
на 19,5%. У 2012 р. порівняно з 2008 р. рівень продуктивності праці був вищим на 2,1%, у 2013 році – на 9,2% [5].
Порівняно з 2005 роком, продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в Україні була вищою у
2013 році у 2,8 раза, у 2014 році – у 3,1 раза. Порівняно з
2008 роком, у 2012 році продуктивність праці була вищою
на 25,4%, у 2013 році – на 58%, у 2014 р. – на 78,8% [2].
Отже, зростання продуктивності праці в сільському господарстві України у 2008–2013 рр. було більш значним, ніж у
сільському господарстві США. Та наведені індекси є інформативними для оцінки продуктивності в динаміці, а не для порівняння досягнутого рівня продуктивності в різних країнах.
На основі даних Національної служби сільськогосподарської статистики (NASS) США ми розрахували обсяги
вартості виробленої продукції та ринкової вартості реалізованої продукції на одного працівника в сільському господарстві США у 2012 році (табл.1). У розрахунку кількості
працівників були враховані дані сільськогосподарського перепису 2012 року, згідно з якими кількість працівників ферм,
праця яких оплачувалася, становила 2,7 млн осіб, а кількість
тих, праця яких не оплачувалася, – 2,1 млн осіб; відпрацювало більше 150 днів на рік 36,5% працівників [6, с. 300].
Отже, за 2012 рік у сільському господарстві США було
вироблено на одного зайнятого 135,6 тис. дол. продукції,
ринкова вартість реалізованої продукції на одного працівника склала 120,5 тис. дол. США.
Але в аналізі даних має враховуватися той факт, що
кількість зайнятих за офіційними даними, з одного боку, не
включає всіх зайнятих, а також не всі зайняті відпрацювали
повністю рік.
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Таблиця 1
Вартість виробленої та реалізованої продукції
і продуктивність праці в сільському господарстві США*
Показники
Вартість виробленої продукції, млрд дол.
Кількість працівників без урахування повноти зайнятості, осіб
Кількість працівників з урахуванням повноти зайнятості та її оплати, осіб
Вартість виробленої продукції на одного працівника
(без урахуванням повноти зайнятості та її оплати), дол.
Вартість виробленої продукції на одного працівника
(з урахуванням повноти зайнятості та її оплати), дол.
Ринкова вартість реалізованої сільськогосподарської
продукції, млрд. дол.
Ринкова вартість реалізованої продукції на одного
працівника (з урахуванням повноти зайнятості) у
сільському господарстві, дол.

2012 р.
444,3
4798428
3275623
92593
135638
394,6
120465

У табл. 2 наводяться статистичні дані Державної служби статистики України, які ми використали для визначення
випуску продукції на одного зайнятого у сільському господарстві в Україні.
За нашими розрахунками, випуск продукції на одного
зайнятого у сільському господарстві в Україні був меншим у
8,6 раза від рівня продуктивності праці в американських
фермах. Однак таке порівняння здійснюється без урахування
повноти зайнятості. Вважаємо, що порівняння досягнутого
рівня продуктивності праці має здійснюватися між фермерським сектором США та сільськогосподарськими підприємствами України, оскільки саме ці організаційні форми є
товарними, механізованими та автоматизованими господарствами. Порівняння вартості виробленої продукції у сільському господарстві США 2012 р. (135,6 тис. дол.) із вартістю випуску продукції у сільськогосподарських підприємствах в Україні 2013 р. (35,9 тис. дол.) засвідчує, що рівень останньої залишається нижчим у 3,8 рази.

Джерело: розраховано за даними Національної служби сільськогосподарської статистики США [6, 7]
*
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Таблиця 2
Випуск продукції на одного зайнятого у сільському
господарстві України у 2012–2014 рр.*
Показники
Випуск продукції у фактичних
цінах у сільському господдарстві, млн. грн
Випуск продукції у фактичних
цінах у с.-г. підприємствах,
млн. грн.
Зайняті в сільському господарстві, тис. осіб
Кількість працівників с.-г. підприємств, тис. осіб
Випуск продукції на одного
зайнятого в сільському господарстві, грн.
Випуск продукції на одного працівника с.-г. підприємств, грн.
Обмінний курс, грн./дол. США
Випуск продукції на одного
зайнятого в сільському господарстві, дол. США.
Випуск продукції на одного
працівника с.-г. підприємств,
дол. США

2012 р.

2013 р.

2014 р.

261835

307054

136148

166961

209577

3496,0

3577,5

3091,4

623,9

582,2

526,7

74895

85829

120250

218221

286776

397906

7,991

7,993

11,887

9372

10738

10116

27308

35878

33175

371742

ч

Порівняння чистого доходу (виручки від реалізації
продукції) на одного зайнятого в українських сільськогосподарських підприємствах із ринковою вартістю реалізованої продукції на американських фермах засвідчує різницю в
продуктивності праці, визначеної на основі цих показників,
у 3,6 раза.
Сценарний аналіз американських фахівців Служби
економічних досліджень Міністерства сільського господарства США підтвердив, що суспільні витрати на дослідження
та розвиток здійснюють помітний позитивний вплив у довгостроковому періоді на рівень зростання факторної про*

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2]
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дуктивності [1]. Одним із чинників реалізації цього ефекту в
Україні стала підтримка США освітніх та наукових програм.
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Viktoriya Oneginа
COMPARISON OF LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE
OF THE USA AND UKRAINE: METHODOLOGICAL ASPECTS
Summary. The methodological peculiarities of measuring of
labor productivity in the USA and Ukraine have been revealed. The
comparison of labor productivity level in agriculture in the US and
Ukraine has been done. There was showed, in spite of labor productivity growth by 58% in Ukrainian agricultural enterprises in 2008-2013
and labor productivity growth by 9% in the US farms the labor productivity in Ukrainian agricultural enterprises still be less in compare
with American farms.
Keywords: labor productivity, agriculture, agricultural enterprises, farm, total output, market value of product.
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РОЛЬ USAID У РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
ЄВГЕНІЯ ПОЛІЩУК
докторант кафедри інвестиційної діяльності
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Анотація. Розглянуто завдання USAID та їхній зв’язок із
завданнями реформи фінансового сектору України до 2020 року.
Визначено вплив FINREP ІІ на фінансовий сектор та на його інституційне середовище. Зазначено зростання фінансової грамотності
населення через реалізацію завдань FINREP ІІ.
Ключові слова: фінансовий сектор, фінансова грамотність,
інституційне середовище фінансового сектору.

Нині Україна переживає добу реформ різних галузей,
зокрема фінансового сектору. Зміни, які сьогодні провадить
уряд, передбачають створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток завдяки
ефективному перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища, згідно зі стандартами ЄС. Це є і
метою Комплексної програми розвитку фінансового сектору
України до 2020 року.
USAID також долучилася до цього процесу: тривають
переговори з Верховною Радою України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Тому завдання
реформи тісно переплітаються із завданнями USAID. Вони
передбачені програмою FINREP ІІ (Програма розвитку фінансового сектору) в Україні і полягають у:
1. Розвитку фінансового сектору України шляхом вдосконалення загальної стратегії його розвитку, моніторингу,
підвищення рівня стабільності, прозорості та стійкості;
2. Посиленні застосування міжнародних стандартів та
принципів, у тому числі корпоративного управління, публіч187

ного розкриття інформації, захисту прав споживачів та
ринкового нагляду;
3. Реформуванні системи гарантування вкладів в Україні
(узгоджуючи цей напрямок зі Світовим банком);
4. Наданні допомоги щодо запровадження Рівня II пенсійної системи Міністерству соціальної політики, Пенсійному
фонду України, Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим
відповідним установам (за умови схвалення USAID);
5. Вдосконаленні нормативно-правового середовища,
необхідного для покращення торгівлі на товарних біржах та
ринку деривативів;
6. Започаткуванні сучасної товарної біржі в Україні та
розробці нових фінансових інструментів і управління ризиками;
7. Наданні допомоги уряду України у розробці та впровадженні Національної стратегії підвищення фінансової грамотності;
8. Поширенні та вдосконаленні програм фінансової грамотності в навчальних закладах, а також підвищенні фінансової грамотності шляхом застосування неформальних методів через телебачення та Інтернет [1].
Виконання завдань USAID ми пов’язуємо із подальшим
зростанням фінансового ринку України, а також поліпшення її інвестиційного клімату. Надзвичайно важливою є оцінка впливу програми FINREP ІІ на фінансовий сектор та на
його інституційне середовище. Пропонуємо розглядати це в
межах рейтингових оцінок міжнародних організацій: Heritage Foundation [2] та Doing Business [3] (рис. 1).
Як свідчать дані рис. 1., із 2012 року спостерігається
зростання значень таких показників, як індекси захисту
прав власності, фіскальної свободи, свободи торгівлі (у нашому випадку розглядаємо торгівлю фінансових послуг також), витрат уряду, монетарної свободи, свободи бізнесу.
Утім, є показники інституційного середовища, які демонструють несприятливу тенденцію, серед яких – індекс свободи
від корупції. Варто зауважити, що показники свободи інвестування та фінансової свободи лишаються без змін.
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Рис. 1. Розвиток інституцій фінансового ринку
з 2002 по 2014 рр.*

Тобто зміни, які відбуваються із впровадженням нових
законів, правил, до розробки яких були залучені фахівці
програми FINREP ІІ, загалом мають позитивний вплив.
Окремо варто зазначити роботу FINREP ІІ у розвитку
фінансової грамотності населення. Вищі навчальні заклади
стали партнерами у реалізації програми, що охопила також і
українську молодь. Так, у школах України було впроваджено
курс «Фінансова грамотність». Окрім викладання, програмою було передбачено видавництво навчально-методичної
літератури, що є важливим у формуванні фінансово грамотної нації.
В Україні показник індексу фінансової грамотності не
вираховується, проте можна визначити кореляційну залежність між показником розвитку людського потенціалу та інвестиційним потенціалом небанківських фінансових установ. Узявши дані за останні 20 років, маємо таку ситуацію
(рис. 2):
Значення коефіцієнта кореляції є досить високим, що
підтверджує наше припущення стосовно прямого зв’язку
між інвестиційним потенціалом небанківських фінансових установ та індексом розвитку людського потенціалу.
Складено автором самостійно на основі даних "Heritage Foundation" [3] та
"Doing Business" [4].
*
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Рис. 2. Кореляційний зв’язок між показниками індексу розвитку
людського потенціалу та інвестиційним потенціалом
небанківських фінансових установ*

Іншими словами, при зростанні доходів населення
обсяги надходжень до небанківських фінансових установ
також зростають, при зростанні грамотності населення
передбачається також збільшення надходжень.
Отже, безумовно вплив діяльності USAID на формування інституційного середовища фінансового сектору відчутний. USAID допомагає формувати його таким, який відповідає вимогам сучасного світу. Водночас робить фінансовий
сектор відкритим для іноземних інвесторів, а також відкриває нові можливості українським фінансовим установам у
разі виходу на міжнародний фінансовий ринок.
Тому вважаємо за необхідне продовжувати роботу
програми FINREP ІІІ, яка передбачала б такі напрямки роботи: фінансове просвітництво не лише в школах та університетах, але й у технікумах неекономічного спрямування,
професійних технічних училищах тощо, а також у ході розробки новітніх фінансових інфраструктурних інструментів,
становленні саморегулюючих організацій.
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Побудовано автором самостійно на основі даних [4].
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USAID ROLE IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL
SECTOR IN UKRAINE
Summary. The challenges of USAID and its relationship with the
objectives of the reform of the financial sector in Ukraine until 2020 are
regarded. The influence of FINREP II on the financial sector and on its
institutional environment is determined. The increase of financial
literacy through implementation of tasks of FINREP II is marked.
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ВПЛИВ МОДЕЛІ W
(THE WIDELY-HELD CORPORATION MODEL)
НА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ УКРАЇНИ
ОКСАНА СВАТЮК
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Львівського державного університету внутрішніх справ
Анотація. Визначено переваги моделі W та необхідність
зміни української моделі корпоративного управління. Обґрунтовано напрями взаємовідносин між Україною та США в економічній
сфері. Окрему увагу приділено обґрунтуванню чинників, що обумовлюють розвиток корпоративного управління в Україні.
Ключові слова: корпоративне управління, акціонер, англоамериканська модель, українська модель, корпоративний контроль, венчурний капітал.

Постановка проблеми. Корпорації США активно розвиваються. Країна орієнтується на ресурсо- та енергозберігаючі технологічні уклади, соціально-політичну стабільність,
збалансоване природокористування, формування системи
кваліфікованого персоналу, розвиток інституціонального та
фінансового забезпечення стійкої економіки з мінімізованою кризовою складовою. США є країною з передовою економікою в світі, а за прогнозами фахівців залишатиметься у
трійці лідерів до 2050 р. Країна посідає 2-ге місце після
Китаю з прогнозованим через 35 років ВВП, розмір якого
становитиме 25 трлн дол.
Метою дослідження є розкриття основних елементів
моделі W (the widely-held corporation model) та характерних
для неї способів і напрямів застосування в управлінні корпораціями України.
Стан дослідження. Розвиток світового досвіду корпоративного управління висвітлено науковцями Т. Антошко,
В. Євтушевським, Д. Задихайлом. Питання еволюції, переваг та недоліків української моделі КУ описано в працях
Н. Васюткіної, М. Іоргачова, В. Кублікова.
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Виклад основних положень. Вивчення моделей менеджменту характеризується все більшим обсягом інформації, що змінює погляди на існуючі класифікації. Розрізняють
такі управлінські системи: моделі корпоративного управління (КУ) за ступенем концентрації власності (інсайдерська,
аутсайдерська) [1, с. 213]; моделі за ознакою функціонального призначення наглядової ради (англосаксонська,
континентальна) [2, с. 3]; моделі за ознакою структури наглядових та виконавчих органів КУ (унітарна модель, модель подвійних рад) [3, с. 34]. У США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії переважає аутсайдерська
система КУ. Інсайдерські системи управління характеризуються тим, що власність сконцентрована в руках кількох
осіб, які володіють великими частками корпоративного майна. Аутсайдерські системи управління мають широку акціонерну власність, яка є досить розпорошеною. Прийняття рішень у них залежить від менеджерів (США, Англія) [4, с. 35;
6, с .41]. Аналізуючи КУ в Україні, зрозуміло, що тут сформувалась змішана модель КУ із суттєвими аутсайдерськими
рисами. Аутсайдерський характер системи КУ в Україні
пов’язаний із великою кількістю дрібних власників корпоративних цінних паперів, які намагаються реалізувати свої
права. Інші дослідження [2, 4, 5] за ознаками структури
власності та контролю інтересів виділяють дві базові моделі:
модель W (the widely-held corporation model) та модель B (the
blockholder model) в табл. 1.
На наш погляд, англосаксонська модель є більш демократичною, що дозволяє швидше і динамічніше розвиватися в умовах вільного, відкритого суспільства, дає більше
можливостей для конкурентного розвитку, водночас вона
вимагає більш високого рівня економічної демократії, більшої відкритості суспільства, більш тонких механізмів руху
власності. Основними недоліками зазначеної моделі є:
наявність конфлікту інтересів інвесторів (які прагнуть
високих прибутків) з керівництвом корпорації (яке орієнтується на короткотермінові цілі з метою зацікавлення
інвесторів); потреба відповідальності інтересів менеджерів
(груп, що де-факто мають значну владу) інтересом акціонерів (де-юре) [6, с. 57].
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика базових моделей
корпоративного управління*
Ознаки
Географія
поширення
Власність

Модель W (the widelyheld corporation model)
Англосаксонські країни
Розпорошена (із широким
володінням акціями)

Контролюється професіональними менеджерами з
Контроль над
лояльною до них Радою дикорпорацією
ректорів і пасивною масою
дрібних акціонерів.
Захист інтересів незначної
кількості акціонерів та
Корпоративні
особистих політичних,
інтереси
економічних і соціальних
інтересів генеральних
директорів.
Акціонери та найманий
Сторони
менеджмент (некомпетентконфлікту
ність, опортуністська
поведінка)
Ризик експропріації
Ризик
багатства інвесторів від
найманих менеджерів

Модель B
(the blockholder model)
Майже весь інший світ
Концентрована (з домінуючими власниками
блокхолдерами)
Контролюється великими
власниками, які мають
можливість на свій розсуд
формувати раду директорів, призначати й змінювати вищих менеджерів
Захист інтересів олігархічних сімейних династій,
які оберігають зосереджену в них владу, часом із
великими збитками для
економіки своїх країн
Блокхолдери та всі інші
акціонери (через некомпетентність, опортуністичне поводження)
Ризик експропріації багатства інвесторів з боку
домінуючих власників

Важливим для закріплення вітчизняних корпорацій на
міжнародній арені є розвиток стосунків із країнами, які мають особливе значення для її економічного розвитку. Політика США суттєвим чином впливає на розвиток міжнародних
подій. США надали у грудні 2013 р. революційному уряду
України всебічну допомогу після перемоги Революції гідності. Колишнього президента В. Януковича було внесено у
санкційні списки. Президент Барак Обама 18 грудня 2014 р.
підписав «Закон про підтримку свободи України». США постійно демонструють свою зацікавленість у стосунках з нашою державою після проголошення Україною незалежності
або початку військової агресії з боку Росії. Зважаючи на
*

Джерело: систематизовано на підставі опрацювання [2, 4, 5].
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політичну й економічну доцільність, Україна підтримує двосторонні відносини з латиноамериканськими державами,
які відіграють помітну роль у регіональній та світовій політиці і з якими Україна може взаємовигідно та ефективно
співпрацювати. Доцільно поступово розвивати відносини з
державами Латинської Америки, що допоможе диверсифікувати міжнародні зв’язки України та сприятиме утвердженню економічної незалежності, зміцненню її позиції в
світі в контексті пошуку нових економічних партнерів та
ринків.
Зовнішню політику корпорацій України треба будувати з огляду на геополітичне становище держави, історичний
досвід, культурні традиції, багаті природні ресурси, потужний економічний, науково-технічний та інтелектуальний
потенціал [6, с. 42]. За останні роки Міжнародний валютний
фонд і Світовий банк дали новий поштовх розвитку світової
торгівлі шляхом розширення потоків капіталу на міжнародному рівні. Розвиток нових інформаційних технологій посилював залежність різних фінансових ринків від економічного та фінансового впливу США [7]. Сформувався глобальний так званий інтегрований фінансовий ринок, усередині
якого постійно відбувалося взаємне перетікання капіталів,
короткострокові вкладення трансформувалися в середньострокові й довгострокові кредити, емісія цінних паперів замінювалася позиками. Спостерігалася тенденція різкого
спекулятивного розширення ринку цінних паперів із залученням великої кількості вкладників. Неконтрольоване
транскордонне переміщення величезної маси капіталу відбувалося у вигляді короткострокових портфельних інвестицій,
і його концентрація у сфері фінансових спекуляцій спричинила нестабільність у світі.
Застосування державно-приватного партнерства в
США триває 200 років та показує взаємне доповнення
інтересів держави й корпорацій там, де вони не в змозі
діяти самостійно або незалежно одне від одного. У США
кооперація влади та представників приватного бізнесу
особливо поширена на муніципальному рівні. За даними
Національної ради з державно-приватного партнерства
США (англ. National Councilfor Public-Private Partnership), із
65
базових
видів
діяльності
муніципальної
влади
(водопровід, каналізація, вивіз сміття, освіта, експлуатація
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паркомісць)
середнє
місто
користується
послугами
комерційних фірм при виконанні 23-х видів зазначеної
діяльності [8]. Це дозволяє місцевій владі економити 20-50%
бюджетних коштів [9]. Водночас роль сфери послуг в
економіці України ще недостатньо висока – у ВВП
розвинутих країн її частка перевищує 65%, а в США досягла
77% [10, с. 75].
Важливими елементами у менеджменті США є корпоративна соціальна та екологічна відповідальність (КС/ЕВ),
різні форми партнерства держави, громадян і бізнесу в
сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення компонентів довкілля та в економному використанні природних ресурсів і джерел енергії. КС/ЕВ є концепцією бізнесу, яка через системний, комплексний і синергетичний ефекти забезпечує підтримку бізнесу з різних сторін
– споживача, місцевої та держаної влади, дочірніх і споріднених бізнес-структур, ба навіть конкурентів. В Україні ця
практика поволі поширюється за допомогою добровільного
прийняття корпорацією взаємовигідних для багатьох сторін
зобов’язань соціального та екологічного характеру.
У США функціонують клірингові корпорації та депозитарії. Перші порівнюють операції учасників і готують інструкції для автоматизованого розрахунку цих операцій, а також часто виступають у ролі посередників під час здійснення розрахунків. Другі зберігають цінні папери своїх клієнтів
і ведуть звітність у спеціальних книгах. На Німецькій біржі
система клірингу термінових контрактів вимагає від учасників операцій вкладення значних грошових коштів як застави при здійсненні операцій. Розмір застави залежить від
обсягу контракту і щоразу коригується залежно від динаміки курсів [11].
Перспективним є розвиток венчурного бізнесу в США,
який зумовлений ефективною інноваційною системою країни. На США припадає 65% всіх угод із корпоративного венчурного інвестування у світі, тоді як на країни ЄС – 15%
глобальних венчурних інвестицій. Середнє американське
місто працює з приватними партнерами в межах 23 із 65
основних муніципальних послуг, а використання партнерських контрактів із корпораціями збільшується. У США корпорації можуть використовувати такі пільги, як: зниження
ставки оподаткування на доходи від операцій із цінними
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паперами (унаслідок чого збільшується обсяг коштів, що
інвестуються в інноваційні проекти); пільгове оподаткування (до 20%); пільговий режим амортизації: інвестиційне
податкове кредитування. США стали провідною країною у
розробці та впровадженні інновацій завдяки високій підприємницькій культурі інвестування, державній підтримці
розвитку потужної інвестиційної інфраструктури та здійсненню фундаментальних наукових досліджень, що за умови
комерційної реалізації ідей забезпечує їм міжнародну конкурентоспроможність [12].
Корпоративний венчурний капітал США сьогодні може
стати підґрунтям зміцнення інноваційної системи України,
а венчурний бізнес є ефективним напрямом фінансування
інновацій та науково-технічного прогресу.
У США, де частка дрібних підприємств становить
лише 5% у сукупних приватних витратах на НДДКР, на ці
фірми припадає до 50% науково-технічних винаходів [12,
с. 149], близько 20% науково-технічних новинок, успішно
впроваджених на ринку великим бізнесом, запозичені у невеликих підприємств [13, с. 175].
Найбільш активна корпоративна венчурна діяльність у
Європі зафіксована у Великобританії, частка якої у сукупних європейських інвестиціях становить 4%, та у Німеччині
– 4%. Ключовим гравцем сектору корпоративного венчурного бізнесу сьогодні є країни Азії. Основними учасниками в
Азійському регіоні виступають Китай (на який припадає 4%
глобального обсягу інвестицій), Японія та Індія з 4% та 3%
відповідно [14].
За 2014 р. у світі уклали 1068 угод щодо корпоративного венчурного інвестування, а обсяг глобальних інвестицій
корпоративного венчурного капіталу становив 19 млрд дол.
США. Загалом сектор венчурного капіталу у глобальному
масштабі 2014 р. був оцінений на 48,5 млрд дол. США, а
загальна кількість угод із венчурного інвестування у світі
становила 5753 угод, із яких 20% припадає саме на корпоративні венчурні інвестиції, що складають 40% від сукупної
вартості угод. У 2014 р. корпоративними венчурними інвесторами було здійснено 98 угод виходу з бізнесу загальною
вартістю 9,8 млрд дол. США. Зокрема, кількість виходів з
бізнесу є досить динамічним показником, що характеризується високим рівнем варіативності. У 2013 р. ця кількість
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становила 247 виходів із бізнесу вартістю 36,2 млрд дол.
США, водночас вартість виходу на ринок ІРО корпорації
Facebook склала левову частку вартості всіх операцій виходу
з бізнесу [15].
Основними тенденціями світової індустрії корпоративного венчурного капіталу сьогодні є: лідерство США за обсягами венчурного фінансування у світі [16]; привабливість
для венчурного інвестування таких галузей, як програмне
забезпечення, біотехнології, наука про життя, чисті технології, медіа; зменшення середнього проміжку часу від початкових інвестицій у стартап-корпорацію до її виходу на ринок
ІРО [15]; зростання обсягів венчурних інвестицій в Азії [16];
домінування у Китаї та Індії такого механізму виходу з
бізнесу як розміщення акцій корпорації на ринку IPO, а у
країнах Західної Європи та США – злиття та поглинання
[17]; загострення конкуренції між корпоративними венчурними капіталістами; циклічність динаміки венчурних інвестицій; ренесанс венчурного фінансування; вихід корпоративного венчурного капіталу на ринки, що розвиваються.
На початку 2015 р. кількість користувачів інтернетсайтом Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку в Україні становила майже 13 млн осіб, що вдвічі
більше, ніж у 2010 р. [11]. У сучасному світі інтернет-ресурси
мають величезне значення. Тому ми пропонуємо удосконалити роботу інтернет-сайту НКЦПФР, яка володіє усією інформацією щодо діяльності учасників цього ринку. Це напрям
для підкорення всесвітнього інтернет-простору, всесвітнього
доступу, систематизації, організації, контролю робочого процесу.
Побудова Центрального депозитарію в Україні має базуватися на принципах прозорості, незалежності, некомерційного характеру діяльності, державної підтримки, використання міжнародних стандартів та рекомендацій, запровадження доступних та рівних умов і тарифів для усіх
користувачів, мінімізація витрат. Особливе місце в економічній інтеграції займає інтернаціоналізація капіталу. Капітал має інтернаціональний характер, не знає кордонів, переміщується у ті країни, де його обіг дає найбільший прибуток. Найяскравішими прикладами є повоєнні Німеччина та
Японія, сучасні Сінгапур, Аргентина, Південна Корея, Чилі.
Сьогодні існують два положення НКЦПФР про обіг в Україні
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цінних паперів іноземних емітентів та про обіг українських
цінних паперів на зарубіжних фондових ринках. Однак досі
жодного іноземного цінного паперу в обігу на території України немає [7].
Неминучий характер інтеграційних процесів в американській економіці все частіше супроводжується порушенням питання про необхідність усунення перешкод до більш
тісного контакту промислових і фінансових секторів, підвищення ролі великих фінансових установ у КУ і подальшого
формування конгломератів із банків і промислових корпорацій.
Сьогодні проблеми функціонування української моделі
КУ проявляються у відсутності чітко сформованої стратегії
держави щодо процесу спаду розвитку корпоративного сектору, а для їх розв’язання необхідні реальна державна підтримка суб’єктів діяльності, чіткі встановлення єдиних і
прозорих «правил гри» для всіх учасників корпоративних
відносин. Проблемами функціонування акціонерних товариств є спекуляції акціями, фінансові зловживання, безвідповідальність тощо. Проблеми загальноекономічного характеру безпосередньо пов’язані з політичною, виробничою, інвестиційною та фінансовою кризою в країні (загроза національній безпеці держави, недосконалість і нестабільність податкової системи; неефективність системи тарифного регулювання і митниці; відсутність захисту вітчизняних виробників, загроза монополізації ринку внаслідок існування обмеженого числа олігархічних фінансово-промислових груп; необхідність реорганізації фінансово-кредитної системи тощо).
Проблеми організаційно-управлінського характеру передусім визначаються неадекватністю організаційної структури;
низькою якістю КУ; відсутністю національної корпоративної
культури, корпоративної етики та соціальної відповідальності; корумпованістю та боротьбою за корпоративний
контроль різних учасників корпоративних відносин; низькою кваліфікацією управлінських кадрів [5, 18].
Незважаючи на удосконалення нормативно-правової
бази у 2008-2015 рр. у сфері формування та функціонування корпоративного сектору, вона досі залишається доволі
суперечливою та недосконалою. Зокрема, усунення наглядової функції прокуратури в 2014 р. може призвести до роз199

ширення тіньової економіки та корупції як у сферах КУ, так
і в економіці України загалом.
Висновки. Із проведеного нами дослідження можна
зробити висновок, що в українській моделі КУ формально
представлено елементи різних світових моделей із переважанням ознак моделі W (the widely-held corporation model).
За умови існування низьколіквідного ринку цінних паперів
та нерозвиненої фондової інфраструктури розпорошеність
акціонерного капіталу є стримувальним чинником для реалізації прав акціонерів. Простежуються тенденції концентрації власності, становлення елементів інсайдерського контролю, впровадження схем перехресного володіння акціями
та формування складних корпоративних структур різного
типу.
Практика КУ прямо впливає на залучення зовнішніх
інвестицій в економіку України. Неминучим є запровадження інтеграційних процесів, які в американській економіці
супроводжуються питаннями про необхідність усунення
бар’єрів, тісного контакту промислових і фінансових секторів, підвищення ролі великих фінансових установ у корпоративному управлінні і подальшого формування конгломератів із банків та промислових корпорацій. Формування політики дешевих кредитів сприятиме розвитку акціонерної
форми власності та ефективнішому функціонуванню суб’єктів господарювання.
Чинники, що зумовлюють напрями розвитку корпорацій в Україні: удосконалення внутрішньокорпоративної
системи управління в нестабільних умовах; формалізація та
затвердження стосунків між власниками статутного капіталу, менеджерами та місцевою владою; запровадження фінансового, акціонерного та управлінського контролю; недосконалість банківської системи та її неспроможність виступати вагомими акціонерами, а отже – здійснювати
контроль за КУ; вирішальна роль у розвитку залучення інвесторів; впровадження корпоративної венчурної діяльності; постійне удосконалення законодавчої бази щодо управління АТ, фондовим ринком та розв’язання конфліктів; вагомість держави як акціонера; використання сучасного досвіду менеджменту; підвищення рівня доходів як менеджерів
так і акціонерів тощо.
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СТРАТЕГІЧНА ГНУЧКІСТЬ ЛІДЕРІВ
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Анотація. Розглянуто кореляцію термінів «гнучкість» і «лідер»; розкрито ролі лідера та показано, що лідери можуть бути
гнучкими; запропоновано визначення категорії «стратегічна гнучкість лідера» та наведено якості, що формують стратегічну гнучкість лідерів американських компаній.
Ключові слова: гнучкість, лідер, ролі лідера, якості лідера,
стратегічна гнучкість лідера.

Актуальність дослідження досвіду забезпечення стратегічної гнучкості лідерів американських компаній є своєчасним напрямом з огляду на його цінність для реалізації в
Україні. Саме тісна співпраця та розвиток українсько-американського співробітництва дасть змогу вивести на якісно
новий рівень стратегічну гнучкість лідерів, що керують вітчизняними бізнес-корпораціями.
Науковою проблематикою з питань лідерства та стратегічної гнучкості займалася низка авторитетних вчених:
Gary Hamel, C. K. Prahalad, D. Parkin, Howard Thomas,
Donald E. O’Neal, I. Ansoff, Sushil, N. Samochkin, Kathryn
Rudie Harrigan, R. Bolden, S. Jones, H. Devis, P. Gentle та
інші.
Метою цього дослідження є вивчення досвіду забезпечення стратегічної гнучкості лідерів американських компаній для подальшого використання його в Україні.
У дослідженні ми дамо відповіді на такі питання: чи
корелюються терміни «гнучкість» і «лідер»? Чи взагалі лідери
можуть бути гнучкими? Також дамо визначення категорії
«стратегічна гнучкість лідера» та вкажемо якості, що фор203

мують стратегічну гнучкість лідерів американських компаній.
Гнучкість характеризується свободою дій менеджера
компанії у визначеному діапазоні, що досягається в динамічних або статичних умовах під дією внутрішніх чи зовнішніх впливів. Фактично це здатність управлінця виконувати свою діяльність із можливо більшою амплітудою.
Лідерами називаються ті особи, які ведуть за собою
людей на основі сформованої ними загальної цілі, що покликані принести благо компанії та забезпечити реалізацію її
місії. Вони беруть на себе повну відповідальність за свої рішення, зміни, які впроваджують та контролюють фактичне
виконання завдань. Багато дослідників у своїх працях формує статичний профіль лідера і фактично ставить певні кваліфікаційні рамки для надання кому-небудь статусу лідера.
Однак ми вважаємо, що не можна обмежувати постать лідера шаблонними характеристиками і, у разі якщо він не відповідає їм, не визнавати його лідером. Підхід до ідентифікації лідера має бути децентралізованим тому, що лідерські
якості можуть проявлятися у багатьох членів команди, що
працюють у компанії та виконують різні ролі для її розвитку
(табл.1).
Таблиця 1
Систематизація ролей, що виконують лідери компанії *
Роль

Характеристика

Інноватори

Креативні мислителі, генерують інноваційні ідеї
для нових та наявних товарів і послуг

Нетвокери

Допомагають, шукаючи можливості й канали для
встановлення зовнішніх контактів. Ефективні
комунікатори як у середині, так і поза межами
команди

Якорі

Мають хороші організаторські навички та розв’язують проблеми системним шляхом, не турбуються про переслідування власних інтересів і
працюють ефективно

Джерело: систематизовано автором на основі матеріалів Leadership Foundation for Higher Education [1].
*
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Мотиватори

Мають здатність переконувати інших та максимізувати їхні внески в роботу команди. Вони
розпізнають у людях таланти і рідко ставляться
до них із упередженням.

Аналітики

Вони серйозні, зондують грунт і обмірковують
процеси, приймають далекоглядні рішення та
зважають на всі фактори

Помічники/
Вихователі

Заохочують інших членів команди і мають здатність зменшувати напругу, ставлять команду і її
результати понад усе інше

Піонери

Самомотивовані, енергійні і мають потребу в досягненнях, добре почуваються у стресових ситуаціях і генерують дію

Завершувачі

Звертають увагу на деталі та виконують обіцянки, добре слухають і мають високий ступінь концентрації, прагнуть високих стандартів і рідко
починають завдання, які не можуть закінчити

Спеціалісти

Мають високі стандарти і зосереджуються на
якості, схильні спеціалізуватися на конкретній
галузі навичок або знань

Проведена у таблиці 1 систематизація ролей, які виконують лідери компанії, дала змогу показати, що ці лідери
можуть виконувати багато ролей і, як наслідок, бути гнучкими. Але ця гнучкість має бути орієнтована на стратегічну
перспективу і забезпечувати реалізацію визначених цілей
компанії за будь-яких умов.
Отже, на основі проведеного аналізу вважаємо за потрібне визначити сутність категорії «Стратегічна гнучкість
лідера».
Стратегічна гнучкість лідера – здатність лідера своєчасно й адекватно реагувати на зміни та відхилення від
стратегічного курсу, визначеного стратегічними цілями та
місією компанії, а також розробляти комплекс відповідних
заходів, націлених на формування конкурентної позиції
компанії і забезпечення її конкурентоспроможності на
ринку.
Спираючись на підхід D. Parkin, наведемо якості, що
формують стратегічну гнучкість лідерів американських компаній (рис 1).
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Надання чіткого та зрозумілого напрямку
Взяття на себе контролю, коли виникають проблеми
Представлення захопливої перспективи, за якою підуть інші
Боротьба за потребу в позитивних змінах
Якісне виконання завдань з повною віддачею інших
Стояти поруч із людьми/партнерами, щоб розробити спільний план

Створення колективної відданості
Створення довіри, впевненості та згуртованості в команді
Створення середовища, де інші можуть процвітати
Розвиток людей і команд за допомогою коучингу/обговорень
Розподіл реальної відповідальності і ресурсів, розвиваючи людей
Рис.1. Якості, що формують стратегічну гнучкість лідерів
американських компаній*

Рисунок 1 демонструє широкий діапазон якостей американських лідерів, які вони реалізують під час управління
компаніями. На основі цих якостей вони стають стратегічними провидцями, що забезпечує їм високий рівень стратегічної гнучкості. Безумовно, базуючись на цих систематизованих якостях лідера, в Україні необхідно формувати нову
культуру виховання та підготовки майбутніх лідерів, засновану на повазі до свободи особистості, індивідуальному підході до розвитку таланту лідера і формування стійкого розуміння того, що він є беззаперечним лідером.

*

Джерело: розроблено автором на основі підходу D. Parkin
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Анотація. Проаналізовано розвиток зовнішньоекономічної
діяльності між Україною та США: визначено основні товарні позиції експорту та імпорту, структуру експорту та імпорту послуг,
динаміку імпорту давальницької сировини в Україну з США. Зроблено прогноз розвитку експорту послуг з України в США на середньострокову перспективу.
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Після проголошення Україною незалежності й визнання цієї знаменної події Сполученими Штатами Америки 25
грудня 1991 р., українсько-американські відносини почали
зароджуватися й поступово розвиватися. Так, перші міждержавні й міжурядові угоди (про торговельні відносини,
про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, про
сприяння капіталовкладенням [1]) були укладені в травні
1992 р. Ще через два роки (у квітні 1994 р.) були підписані
Спільна Заява про створення Українсько-американської Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям [2], а також
Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки
про заохочення та взаємний захист інвестицій [3], що діють
у тій самій редакції і сьогодні.
Вагомий внесок у розкриття проблем в українськоамериканських економічних відносинах було здійснено вченими О. Бабаніним [4], В. Козиком і Л. Панковою [5] тощо.
Проте поза увагою фахівців залишається ще багато питань,
нагальними з яких є визначення головних стримуючих чин208

ників розвитку взаємних відносин та розробка відповідних
прогнозів.
Достатня кількість укладених угод між Україною і
США, на жаль, поки що не дала необхідного поштовху для
активного повноцінного розвитку зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) країн. Так, за даними Державної служби
статистики України у 2014 р. частка експорту товарів до
США склала всього 1,2% від загального його обсягу, подібно
як питома вага імпорту з США до України ледь перевищила
3,5% [6].
Основними експортними товарами до США були: чавун і сталь; вироби з чавуну та сталі; продукти неорганічної
хімії. Імпортними товарами, що мають попит на українському ринку, уже довгий час залишаються енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки; ядерні реактори,
котли, машини, апарати і механічні пристрої; засоби наземного транспорту [7].
Зазначимо, що обсяги експортних та імпортних товарних операцій між Україною і США скоротилися за 20082014 рр. у 2,9 і 1,5 разів відповідно, а сальдо зовнішньої
торгівлі товарами, починаючи з 2007 р., було виключно
від’ємним (у 2014 р. склало майже 1,3 млн дол. США) [6].
Що стосується експорту та імпорту послуг, то тут складається менш тривожна картина. Питома вага наданих
Америці послуг складає 5,7% від їхнього загального обсягу,
а отриманих – 4,7%. За видами послуг зовнішня торгівля з
США здійснювалася таким чином (рис. 1).
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Рис. 1. Структура експорту та імпорту послуг між Україною і
США в загальному обсязі 2014 р., % *

*

Побудовано автором за даними [6]
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З рис. 1 видно, що 2014 р. Україна найбільше надавала США телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг (52,4% від загального експорту послуг). На
другому місці – транспортні послуги (24,2%), на третьому –
ділові (15,4%). Зовсім по-іншому виглядає структура імпорту
послуг із США. Серед послуг, що імпортуються Україною,
домінують державні та урядові послуги (67,7%). Друге і
третє місця займають відповідно ділові послуги (8,7%) і послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (6,6%).
На жаль, між двома країнами повільно розвивається
торгівля перспективними видами послуг, які пов’язані з
подорожами, страхуванням, використанням інтелектуальної
власності та охороною прав на її об’єкти. Найперспективнішим видом міжнародного бізнесу в сучасних умовах стає
реалізація інтелектуальної продукції і різних видів науковотехнічної інформації. Оскільки США є найбільшим експортером та імпортером наукомісткої продукції у світі [5, с. 304],
то Україні слід було приділити особливу увагу розвитку економічних відносин саме в цьому напрямі.
Україна і США також здійснюють операції із давальницькою сировиною. Щорічний обсяг імпорту давальницької сировини в Україну становить понад 40 млн дол. США.
Найгіршим роком у цьому аспекті був 2012 із показником у
38,6 млн дол. США (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка імпорту давальницької сировини
в Україну зі США за 2010–2014 рр.*

* Побудовано автором за даними [8, с. 54]
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Водночас звернемо увагу, що експорт давальницької
сировини в Америку за декілька років практично зійшов
нанівець.
Також негативним фактором у ЗЕД України є зменшення питомої ваги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) американських інвесторів із 4,9% (на кінець
2007 р.) до 1,9% (на кінець 2014 р.). Найбільшою часткою
інвестицій з України в економіку Сполучених Штатів Америки була у 2003 році – 3,3%, а починаючи з 2009 р. українські інвестори майже повністю припинили вкладати
свої кошти [6].
У контексті наведеного аналізу зазначимо головні стримуючі чинники розвитку ЗЕД між Україною та США:
– надзвичайна залежність господарського комплексу
України від економіки Російської Федерації (такий критичний рівень залежності є визначальним чинником національної безпеки України загалом);
– деформована структура національної економіки України;
– високий рівень корумпованості господарської сфери
України і несприятливе інституціональне середовище вітчизняної економіки загалом.
Зазначені чинники внаслідок їхнього взаємоопосередкування та взаємопроникнення детермінують низку інших
похідних чинників, що за підсумком суттєво нівелює надзвичайно високий потенціал українсько-американських відносин в економічній сфері.
На основі наявної статистичної інформації за 20042014 рр. (перший – одинадцятий роки дослідження відповідно) і використання програми Excel спрогнозуємо обсяг
експорту послуг на середньостроковий період (рис. 3).
Так, наші розрахунки показують, що вже 2017 р. обсяги надання Україною послуг США з високим ступенем
імовірності (85,6%) сягнуть 927,7 млн дол. США.
Отже, проведений аналіз показав, що за всі роки становлення України як суверенної держави відносини в економічній сфері зі США складалися непросто. Найперспективнішим напрямком ЗЕД була і залишається торгівля послугами.
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Рис. 3. Прогнозування розвитку експорту послуг
з України в США на середньострокову перспективу

Але якщо Україна невдовзі не проведе структурні
реформи в економіці, не перебудує її на створення передусім наукомісткої, інтелектуальної продукції, то може назавжди залишитися експортером лише сировини й робочої
сили.
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BETWEEN UKRAINE
AND THE USA: CONDITIONS, PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
Summary. Analysed the development of foreign economic
activity between Ukraine and the USA: the basic headings of export and
import, the structure of export and import of services, the dynamics of
import of contractor’s raw materials to Ukraine from the United States.
Made the forecast of development of export of services from Ukraine to
the USA in the mid-term period.
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THE EFFECTS OF NATURAL RESOURCES EXPORTS
ON MACRO-ECONOMIC STABILITY AND POVERTY
IN UKRAINE AND THE USA
NATALIA CHERKAS
Ph.D., Associate Professor
Department of International Economic Relations
Lviv Academy of Commerce
Summary. The basic issue that will be addressed is how exports
of natural resources has affected the present state of macro-economic
indicators (GDP growth, income per capita, investment, corruption, etc.)
in Ukraine and the USA and more importantly, what impact have such
changes on the poverty level. We use a two-goods model which implies
higher marginal productivity of the tradable goods comparing to nontradable goods. The time-series study on Ukraine and the USA is proposed using the ordinary least squares method by stepwise regression.
Keywords: exports of natural resources, macro-economic stability, poverty, "dependent economy model", time-series model.

Research Objectives. As in other low-income developing
countries, a quite large proportion of exports in Ukraine is classified as natural resources and it has had a growing tendency
(45.1% in 2014, while 28.9 in 1997) [1]. For the USA the exports of natural resources was 38.2% in 2014 and 19.2 % in
1997 [1]. The Ukraine’s exports is extremely exposed to the
terms-of-trade shocks, which in turn lead to severe adverse
macroeconomic economic shocks, just as it has happened in
second half of 2008, and at the end of 2015 [2]. The export of
natural resources has been largely responsible for recent
growth imbalance and macro-economic instability. The manufactured export growth is considered as an engine of sustainable economic growth [3] in contrast to the mainly negative
effects from natural resources exports because of improving the
structure of foreign trade exchange [4], acceleration of the dynamics of long-term growth and implementation of investment
and innovative model of economic development [5]. It is known
that higher share of manufactured export reflects a higher level
of development of the economy while a significant share of na214

tural resources in export structure indicates primary orientation of country’s exports and most likely low level of economic
development [6]. Significant problems with income distribution,
especially in the natural resources sector in Ukraine, creates
income inequality, which impacts on poverty trap [7]. The USA
faces income inequality too, especially in technologically advanced and innovative states. Recent studies and observations
have examined the issue of natural resources exports in sufficient detail for industrial countries [8, 9] as well as certain
groups of developing countries [10, 11, 12]. The macroeconomic policy undoubtedly defines the directions of the economy’s
development and may significantly influence short- and longterm dynamics of export structure. Thus, a clear understanding of the impact of natural resources exports on macroeconomic stability is of critical importance in. Our principal
research objective is to analyze, both theoretically and empirically, the connection between exports of natural resources and
main macro-economic indicators and incidence of poverty in
Ukraine and the USA, over the last two decades.
Policy Relevance. Our investigation (theoretical and empirical) would allow to develop a better understanding of (a) the
implications of poverty deregulation, and (b) the constraints on
the improvement of exports structure that restrict the poverty
alleviation. While the results gained would be open to summarization to most low-income developing countries, the detailed
policy prescriptions would be based on the empirical analysis
using data for Ukraine and the USA.
The importance of our analysis is shown by the existence
of a large number of researches of trends in the natural resources sector. Most of these studies are usually for African,
East-Asian and Latin-American countries [13, 14, 15]. However the commonly recommended macroeconomic instruments
of export structure improvement differ significantly between the
authors and precise mechanisms and relationships are still not
clearly defined. Using a comprehensive and theoretically grounded analysis, we intend to bring up an existing problem in the
studies. The research results should be of interest to professional economists, policy makers, aid agencies and NGOs.
Study Design. The study distinguishes between the exports of natural resources with low added value, the metallurgy
which is considered as low value added and manufactured
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exports with high value added, as production of equipment,
transportation vehicles, computer parts etc. Two competitiveness indicators ─ of relative specialization and Balassa index
─ for major foreign trade branches are used to define the export
specialization in metallurgy and natural resources. The impact
of natural resources exports on the economic growth is explained by a two-goods model which implies higher marginal productivity of the tradable goods comparing to non-tradable
goods. Based on the model of "dependent economy" a model
including three sectors (NN – non tradable goods, NR – exports
of natural resources and NI – exports of manufactures, Yt –
industrial production) was developed: Yt  NtN  NtR  NtI . The
production functions for the each sectors are: Y N  AN 1  K   ,
Y I  AN  K 1 

and Y R  AN  K 1 . ,  та  – percentage shares

of the relevant sectors,  +  +  =1; A –coefficient; K – gross
capital formation. Total production function:

Yt  F ( Nt1,N  ; Nt, I ; Nt, R ; Kt, N ; Kt1,I  ; Kt1,R )

(1)

The model results show the inefficiency of natural resource export stimulation; in contrast, the advantages of manufactured export were substantiated and further confirmed.
The empirical estimation is performed by standard statistical and econometric tools, as multi-stage regression analysis.
Based on the review of prior literature the following variables
are used: a) Economic: foreign direct investment, manufactures
in total merchandise exports, high-technology products in total
manufactures exports, intra-industry trade (Grubel-Lloyd index); b) Social: poverty level, labor force participation (women
and men), education level, corruption index, internal conflicts;
c) Governmental: government spending, minimum wage.
Data Sources. The data will be collected from secondary
sources, such as from World Bank, Unctad Statistics, Departments of Statistics, and PRS Group’s International Country
Risk Guide. The data on poverty is measured by using Poverty
Gap Index. The independent variables are tested for multi-collinearity and the ordinary least squares method is applied by
stepwise regression. The results are tested for assumptions of
multiple regressions.
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Наталія Черкас
ВПЛИВ ЕКСПОРТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
НА ПОКАЗНИКИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
ТА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА США
Анотація. У роботі розглядається питання впливу основних
макроекономічних показників (темпи росту ВВП, дохід на душу
населення, інвестиції, індекс корупції та ін.) на експорт природних
ресурсів в Україні та США, а також яким чином це впливає на рівень бідності. Нами використано двосекторну модель із врахуванням високої граничної продуктивності експорту товарів зовнішньої торгівлі у порівнянні з товарами внутрішньої торгівлі. Дослідження часових рядів для України і США здійснюється з використанням методу найменших квадратів та покрокової регресії.
Ключові слова: експорт природних ресурсів, макроекономічна стабільність, рівень бідності, модель залежної економіки, дослідження часових рядів.
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СЕКЦІЯ 4

«МОЗКОВІ ЦЕНТРИ» США ЯК ІНСТРУМЕНТ
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ОЛЕКСАНДР ВОРОНОВ
кандидат психологічних наук,
докторант кафедри державного менеджменту
Національної академії державного управління
при Президентові України
Анотація. У тезах розглядається актуальність виникнення та формування «мозкових центрів» США як потужного інструменту прийняття управлінських рішень. Показано механізм
підготовки управлінських рішень «мозковими центрами». Підкреслено важливість тісної співпраці органів державної влади та «мозкових центрів».
Ключові слова: «мозкові центри», управлінські рішення, сфера публічного управління, органи державної влади, інтелектуальний супровід.

Одним із найбільш важливих викликів для Української
Держави та суспільства на сучасному етапі стало проведення глибоких реформ в усіх сферах суспільного життя. За
цих умов тісне партнерство незалежних аналітичних центрів та органів державної влади набуває безпрецедентної
важливості. Повноцінне залучення таких центрів до процесу
вироблення державної політики та управлінських рішень у
сфері публічного управління може бути істотним внеском у
розбудову держави. У сучасному світі ефективними інститутами інтелектуального забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері публічного управління стали «мозкові
центри» (think tanks). Вони виникли наприкінці 40-х рр. ХХ
ст. у США на замовлення представників військово-повітряних сил як реакція наукових та політичних кіл на зміни у
сфері світової економіки та міжнародної безпеки. Університет Пенсильванії опублікував на початку 2016 року глобальний рейтинг експертно-аналітичних центрів світу, що
займаються вивченням публічної політики, економіки, соціальної сфери і безпеки, – "Think Tanks Index". Відповідно до
рейтингу, сьогодні у світі налічується 6846 «мозкових цент219

рів», із них 1835 розташовані у США (із яких 400 функціонують у м. Вашингтон) [10]. Методика роботи «мозкового
центру» полягає в застосуванні технологій аналізу (артикуляція проблеми), політичної комунікації (формулювання політики) та реалізації політики (впровадження управлінських
або законодавчих рішень). Така діяльність здійснюється
поетапно, а її ключовим елементом вважається дослідження
або підготовка проекту законодавчого чи виконавчого рішення, потрібного для розв’язання актуальної проблеми [5].
Дослідженням проблематики «мозкових центрів» приділяли увагу Д. Сміт, Д. Ебельсон, Д. Річчі, Р. Хаас, Е. Річ,
Д. Стоун, Е. Денхем, М. Гархет та Е. Джонсон. Під «мозковими центрами» (think tanks) Д. Ебельсон розумів некомерційні, позапартійні, орієнтовані на дослідницьку роботу інститути, метою яких є розробка відповідних механізмів, що
впливають на громадську думку, і прийняття управлінських
рішень у сфері публічного управління [7, с. 8]. Р. Хаас зазначає, що «мозковий центр» – незалежний інститут, створений для проведення досліджень і набуття об’єктивного знання, яке можна застосувати у сфері публічного управління, а
дослідницькі інститути заповнюють критичний вакуум у
просторі між академічним світом і сферою влади [11, с. 29].
У роботі Д. Макгена та К. Вівера розглянуто типологію «мозкових центрів» США.
«Мозкові центри» були сформовані як інституції інтелектуального спрямування, результатом роботи яких вважаються аналітичні матеріали для прийняття управлінських
рішень, зокрема, органами державної влади. Основною їхньою функцією визначався інтелектуальний супровід прийняття управлінських рішень, що включає консультативні й
експертні ради, кризові фокус-групи, ситуаційні кімнати,
сценарне управління у сфері публічного управління. «Мозкові центри» відпрацьовували замовлення державних структур, громадських організацій, політичних партій та приватних організацій. Головна перевага «мозкових центрів»,
порівняно з традиційними інституціями, що забезпечують
прийняття управлінських рішень (державними органами,
державними організаціями та науковими центрами), полягає в незаангажованості їхніх учасників. Завдяки цьому
«мозкові центри» можуть генерувати оригінальні ідеї, не
турбуючись про кон’юнктуру. Сфера публічного управління
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будь-якої держави дуже зацікавлена в розвитку комунікацій
із «мозковими центрами», що відіграють роль незалежних
висококомпетентних експертів державної політики [2].
Сучасні «мозкові центри» ставлять перед собою завдання модернізації суспільства за допомогою інтелектуальних проектів. Вони інтегрують свої напрацювання в
конкретні законодавчі акти та управлінські рішення, є генераторами ідей, альтернативних прогнозів, висновків, модераторами публічної комунікації, лобістами суспільних інтересів. Наприкінці ХХ ст. з’явилися «мозкові центри» п’ятого
покоління – віртуальні експертні транснаціональні «мережі
думок» (S. Hayes, 2004) [8]. Вони розглядають стратегічні
питання в режимі реального часу та не мають обмежень за
кількістю експертів або за напрямами діяльності.
Характерними ознаками «мозкових центрів» є всебічне
сприяння представникам органів влади, які приймають управлінські рішення, у використанні вже наявного аналітичного матеріалу; широта аналізу й охоплення проблем; близькість до тих, що приймають рішення. Особливий інтерес
викликає система формування та прийняття рішень у сфері
публічного управління США із застосуванням «мозкових
центрів». Представники таких центрів перебувають у постійному зв’язку з членами Конгресу США, їхніми помічниками, федеральними суддями, представниками державних і
місцевих органів влади [6]. Вони регулярно виступають на
слуханнях у Конгресі та проводять індивідуальні брифінги
для членів Адміністрації президента США. Державні центри
навпаки – запрошують урядовців і членів Конгресу виступити перед їхніми співробітниками, що створює можливості для презентації інноваційних державно-управлінських
концепцій у середовищі громадських експертів. Окремі
центри (RAND Corporation and The Urban Institute) отримують значну частину свого бюджету від виконання проектів (дослідження, підготовка нормативних актів, управлінських рішень) для багаточисельних урядових агенцій
США [9]. Американські експерти зазначають, що уряд намагається співпрацювати з «мозковими центрами» для отримання нових ідей, спрямованих на оптимізацію державних
програм, що реалізуються. Представники Адміністрації президента, інші офіційні особи регулярно посилаються у своїх
виступах на неурядові звіти та дослідження.
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Державні службовці й політики очікують від «мозкових
центрів» чітко структурованих управлінських рішень щодо
нагальних проблем. Дуже високо цінується, коли «мозкові
центри» пропонують широкий вибір альтернативних рішень [1].
По суті, «мозкові центри» відіграють роль громадського
спостерігача за державним апаратом: аналізують його діяльність, порушують питання про способи виконання державних програм та управління ними. Державні службовці, із
якими центри підтримують тісні та активні робочі стосунки,
становлять значну частину їхньої цільової аудиторії. У процесі визначеної співпраці критично оцінюється робота інститутів влади. Критика спрямована на конкретні аспекти і
стосується тільки питань державної політики. «Мозкові
центри» стають ініціаторами порушення багатьох питань у
сфері публічного управління, які зрештою переходять у сферу
конкретних законодавчих та виконавчих рішень, державних
замовлень [3].
На відміну від США, взаємодія аналітичних центрів та
органів влади в Україні має декларативний характер. Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва 2014 року було
проведено дослідження з метою визначення готовності до
співпраці представників центральних органів виконавчої та
законодавчої влади, місцевого самоврядування з «мозковими центрами» і результатів роботи таких центрів, аби використати їх у процесі прийняття управлінських рішень у
сфері публічного управління. Більшість опитаних державних службовців та представників місцевого самоврядування
вважає, що головною перешкодою у процесі залучення організацій «третього сектору» до діяльності органів державної
влади є брак фінансових ресурсів. «Мозкові центри» в Україні,
як правило, отримують фінансування від іноземних громадських інституцій (гранти) або від вітчизняних фінансовополітичних груп, що певним чином впливає на їхню діяльність, здебільшого негативно [4, с. 284]. Державні службовці
також зазначали неготовність органів державної влади співпрацювати з «мозковими центрами» через брак часу для налагодження регулярних відносин, оскільки у більшості випадків управлінські рішення приймаються швидко і немає
часу для їх досконалої розробки. Активне використання досвіду США у тісній співпраці «мозкових центрів» з органами
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державної влади України дозволить приймати перспективні
та ефективні управлінські рішення.
Отже, можна зробити висновок, що розвинена система
«мозкових центрів» у США створювалася завдяки двом
головним чинникам – послідовній державній політиці і приватній ініціативі, яку підтримувала держава. При цьому
зміст урядового стимулювання широко варіювався залежно
від специфіки того чи іншого проекту, від символічної фінансової і наукової підтримки (переважно участі приватних
інвесторів) до створення коштом держави окремого дослідницького бюро з мінімальним впливом сторонніх учасників.
Гнучка та системна робота органів державної влади з метою
створення мережі «мозкових центрів» дала змогу сформувати у США потужні інтелектуальні ресурси, які дозволяють
успішно виконувати завдання у сфері публічного управління.
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ВІЗИТ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА
7–8 ГРУДНЯ 2015 Р. ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ
З КОРУПЦІЄЮ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ:
РЕАЛІЇ ТА ІМІТАЦІЇ НАСТУПНИХ 100 ДНІВ
ВАСИЛЬ ГУЛАЙ
професор, доктор політичних наук,
завідувач кафедри міжнародної інформації
Національного університету «Львівська політехніка»
Анотація. Розкриваються передумови, перебіг та основні
результати візиту віце-президента США в Україну 7-8 грудня
2015 р. Основна увага зосереджена на інституційно-процедурних
механізмах реалізації курсу на модернізацію України через активізацію боротьби з корупцією та проведення системних реформ. Окремо наголошується на домінуючому мімікрійно-імітаційному характері суспільно-політичних процесів в Україні напередодні та
після візиту Дж. Байдена.
Ключові слова: Джо Байден, США, Україна, боротьба з корупцією, політична мімікрія, імітація реформ.

Проголошення України незалежною державою відкрило можливості для всебічної модернізації її політичної системи на підґрунті світового досвіду і власних потенційних
можливостей. Проте після досягнення певного стартового
рівня для модернізації Україну через диспропорції між бажаннями політичних змін та реальними результатами охопив так званий «синдром модернізації», який полягає у суперечностях між процесом диференціації, вимогами рівності
та здатністю політичної системи до інтеграції [1, с. 287].
У перехідних суспільствах, до яких, на нашу думку, на
жаль, але з огляду на об’єктивні результати попередніх років
новітнього українського державотворення, продовжують зараховувати й Україну, неформальні політичні практики
пронизують легітимні державні інститути. При цьому встановлюється система клієнтарно-патронажних зв’язків, що
регулюють доступ акторів політичного та економічного поля
до різних ресурсів на основі особистої залежності. До політичних практик, що мають латентну складову, належить і
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лобізм, який є не тільки засобом неправового тиску на державні інститути, але й стає механізмом захисту та посилення вузьких, корпоративних інтересів. Тіньову природу
мають корупційні практики, завдяки яким особи, що здійснюють функції держави, використовують власні повноваження та переваги з метою одержання матеріальних благ,
переваг, привілеїв для себе або для третіх осіб [2, с. 6].
Укотре акцентувати увагу політичної еліти та українського суспільства на необхідності подолання рецидивів попередньої кланово-олігархічної системи «сім’ї» В. Януковича,
що гальмують розвиток Української Держави, мав на меті
віце-президент США Джо Байден, будучи в Україні 7-8 грудня 2015 р. Так, у своєму виступі у Верховній Раді 8 грудня
Байден наголосив, що «весь демократичний світ» спостерігає
за Україною і очікує від Києва непримиренної боротьби
«проти ракової пухлини – корупції» [3].
Також під час візиту в Україну віце-президент США
Джозеф Байден говорив про відставку Генерального Прокурора України В. Шокіна, ухвалення податкового кодексу і
проекту бюджету до кінця року [4].
Коротко проаналізуємо найхарактерніші приклади
реалізації курсу боротьби з корупцією та поглиблення реформ, виходячи з контексту провідних інформаційно-аналітичних видань України.
Так, тільки широкий громадський розголос внесення
до Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік»
норми, що відкладає електронне декларування активів державних службовців до 1 січня 2017 р., змусив Верховну Раду України 16 лютого 2016 р. прийнятий закон, що скасовує
положення, яке обмежує час прийняття Національним
агентством з питань запобігання корупції рішення про початок роботи електронної системи декларацій чиновників.
Прийняття закону дозволить уже 2016 року подавати й
оприлюднювати декларації в електронному вигляді [5].
Висловившись 16 лютого 2016 р. 247 голосами «за»
визнання незадовільною роботи Кабінету Міністрів України,
лише 194 депутати згодом проголосували за висловлення недовіри уряду А. Яценюка. Процес голосування та політична
орієнтація частини депутатів, яка відмовилася від висловлення недовіри уряду після визнання його роботи незадовільною, дозволяє небезпідставно стверджувати про реалі226

зацію домовленостей між А. Яценюком та Адміністрацією
Президента України з олігархами Р. Ахметовим, І. Коломойським, В. Пінчуком [6], що різко суперечить декларованому
політичним керівництвом нашої країни курсу на деолігархізацію влади та економіки, який, до слова, знайшов підтримку під час останнього візиту Дж. Байдена до України.
Характерним прикладом таких кулуарних домовленостей можуть слугувати останні зміни керівництва Фонду державного майна України, зокрема у контексті ухвалення того
ж таки 16 лютого 2016 р. закону № 2319а-д, що фактично
дає старт масштабній приватизації стратегічних та монопольних державних підприємств [7].
Минулого тижня майже непомітно активізувались процеси зміни керівництва одного з таких монополістів – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» між групами впливу президента П. Порошенка та лідера депутатської групи «Воля народу», яка складається переважно з
активних членів Партії регіонів 2010-2014 рр., Я. Москаленка, з одного боку, та групами прем’єра А. Яценюка й
олігарха Р. Ахметова, з другого [8].
Збереження кланово-олігархічної політичної системи
свідчить про домінуючу роль у процесі розподілу й захисту
владних ресурсів латентних інститутів за умов низької ефективності формальних інститутів та слабких функціональних
можливостей права. Важливим механізмом функціонування
кланово-олігархічної політичної системи є клієнтарно-патронажні зв’язки, що регулюють доступ акторів політичного та
економічного поля до різних ресурсів на основі особистої
залежності. Олігархічні відносини панують у сфері здійснення державної влади, їм притаманна непрозорість, клановість і своєрідна феодальна корпоративність. Викривлених форм набуває процес циркуляції політичної та управлінської еліти загалом та адміністративно-бюрократичного
апарату різних рівнів зокрема. Для збереження клановоолігархічної політичної системи вагому роль відіграють
практики політичної корупції. Відсутність механізмів контролю, боротьба між кланами призводять до корумпованості
усієї системи та суспільства загалом. У політичній практиці
кланово-олігархічної політичної системи широко застосовують прийоми маніпулятивного впливу в рамках комунікативних процесів між суспільством і владою.
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Зокрема, окремого розгляду потребує політична мімікрія – стратегія маскування, що полягає в підміні образу,
імітації політичної діяльності, яка не відповідає справжнім
ціннісним орієнтаціям її акторів, а є вміло вибудованою бутафорією, що ґрунтується на псевдопатріотизмі, псевдогаслах, псевдообіцянках, орієнтованих на завоювання владних
повноважень [9, с. 558].
Політична мімікрія одіозних представників режиму
В. Януковича, всеосяжна корупція, імітація економічних та
правових реформ, що характеризують сучасний етап розвитку України, становлять найсерйознішу внутрішню загрозу існуванню Української Держави в умовах неоголошеної «гібридної війни», розв’язаної Російською Федерацією, та
модернізації всіх сфер суспільного життя країни відповідно
до кращих світових і європейських взірців передусім.
У цьому контексті позитивно можна оцінювати грудневий
візит до України віце-президента США Джозефа Байдена,
але водночас слід висловити застереження, що збереження
персонального складу та домінуючих латентних інституційно-процедурних практик функціонування владного механізму Української Держави становить набагато більшу загрозу,
ніж проведення позачергових парламентських виборів, проти чого виступають чільні представники американського
політичного істеблішменту, зокрема і Дж. Байден. Останнім
прикладом загрозливих тенденцій в українському політичному просторі можна назвати підписання Президентом законопроекту № 3700, ухваленого 16 лютого 2016 р. за
поданням лідерів постмайданних парламентських фракцій
(Блоку Петра Порошенка «Солідарність», «Народного фронту», «Самопомочі», «Батьківщини» та Радикальної партії
Ляшка), який більшість експертного середовища називає законом про партійну диктатуру, що тільки поглибить політичну корупцію, оскільки партії отримали змогу відкликати
обраних всенародним голосуванням депутатів [10].
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«М’ЯКА СИЛА» У ПОЛІТИЦІ США ТА УКРАЇНИ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
ІГОР КАМІНСЬКИЙ
аспірант кафедри міжнародного права
та міжнародних відносин
Національного університету «Одеська юридична академія»
Анотація. У статті розкрито поняття та ключові аспекти концепції «м’якої сили» у сучасних міжнародних відносинах.
Проаналізовано елементи та стан «м’якої сили» США, який порівнюється із актуальним показником «м’якої сили» України. Акцентується увага на нагальній необхідності формування позитивного
іміджу України у кількох основних аспектах з метою підвищення
рівня «м’якої сили» нашої держави. Доведено, що концепція «м’якої
сили» здатна бути ефективною тільки в країнах зі значним військовим та економічним потенціалом.
Ключові слова: сила, «м’яка сила», міжнародне право, міжнародні відносини, державний імідж, національна культура.

Термін «м’яка сила», який зародився на Заході, активно вживається протягом останнього десятиліття й у доктринах міжнародного права та міжнародних відносин деяких
пострадянських країн, серед яких Україна. Можна з упевненістю стверджувати, що політика «м’якої сили» займає чільне
місце з-поміж засобів ведення міжнародних відносин значної кількості держав, серед яких своєрідним еталоном можуть вважатися США.
З огляду на це, метою статті є розкриття ключових аспектів концепції «м’якої сили», дослідження особливостей
«м’якої сили» у політиці США та встановлення доцільності запозичення Україною основних принципів цієї концепції для
її втілення у своїй зовнішній політиці.
Основу концепту «м’яка сила» становить поняття сила.
Найбільш поширеним розумінням сили є здатність контролювати інших, щоб вони чинили так, як за інших обставин
не вчинили б. Оскільки вміння контролювати інших часто
пов’язується з володінням певними засобами, сила зазвичай
визначається як володіння територією, населенням, висо231

ким економічним рівнем, збройними силами, політичною
стабільністю та природними ресурсами.
Традиційно показником сильної держави була її військова міць, та сьогодні розуміння сили позбавляється акценту на збройній складовій. Сучасні тенденції світового розвитку сприяють виникненню нових параметрів сили, які раніше не бралися до уваги. Так, американський політолог
Дж. Най, який є автором терміна «м’яка сила» та концепції,
що на ньому ґрунтується, вважав, що фактори технології,
освіти, культури та економічного розвитку стають більш
важливими у міждержавній силі [1, с. 154].
На думку дослідника, «м’яка сила»  це сукупність
культурних, економічних та ідеологічних цінностей держави, які дають їй змогу впливати на інші держави. Також
за допомогою «м’якої сили» держава досягає бажаного результату більше через привабливість, аніж шляхом примусу
та підкупу [2, с. 166].
Запропонована Дж. Наєм концепція «м’якої сили», як
бачимо, ґрунтується на ідеї досягнення мети непрямими
засобами. Тобто держава може досягти своїх цілей у міжнародній політиці через те, що інші держави самостійно наслідують її приклад. Виходячи з цього, дослідник вважає, що
«м’яка сила» має три основних джерела: культуру, політичні
цінності та зовнішню політику держави [2, с. 167].
Але не слід забувати, що привабливі цінності можуть
сильно відрізнятися в різних національних культурах.
У зв’язку з цим Дж. Най пише: «Коли ви можете зробити так,
щоб інші захоплювалися вашими ідеалами і бажали того, що
ви хочете, вам не потрібно використовувати багато зусиль
для того, щоб спрямувати їх у вашому напрямку» [2, с. 170].
Таким чином, «м’яка сила» будується на вмінні створювати
бажання інших, тобто коригувати їхні цінності, а це означає,
що її може ефективно використовувати тільки та держава,
що перебуває на більш високій позиції в чинній системі ціннісних координат. У цьому сенсі прикладом для наслідування є США, які не тільки використовують усі ресурси у
міжнародних відносинах для досягнення власних інтересів,
але і моделюють та займаються розробкою нових у контексті тих змін, що відбуваються у світовому геополітичному
просторі. Яскравим прикладом цього є, власне, розробка
концепції «м’якої сили».
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Вкрай важливим джерелом м’якої сили є поширеність
національної культури, її здатність встановлювати набір
сприятливих правил та інститутів, які регулюють різні напрямки міжнародної діяльності. Цінності демократії, особистої свободи, соціальної мобільності та відкритості, які часто
виражаються американською культурою, а також вища
освіта та міжнародна політика сприяють нарощенню «м’якої
сили» США. На думку німецького журналіста Й. Йоффе,
«м’яка сила» США «стає більшою, ніж її економічні та військові активи. Американська культура, якою вона не була б 
вульгарною або високою, випромінює яскравість на весь
світ, що востаннє спостерігалось у часи Римської імперії,
проте зараз робиться з новою інтенсивністю. Культурний
вплив Римської імперії та Радянського Союзу обмежувався
виключно їхніми кордонами. Однак «м’яка сила» США панує
і за межами американської імперії, у якій ніколи не заходить сонце» [3, с. 43].
Очевидно, що окремі аспекти американської культури
є непривабливими для деяких людей, тому завжди існує
небезпека її помилкового оцінювання як основного Джерела
«м’якої сили». Проте американська поп-культура, матеріалізована у продуктах, засобах комунікації тощо, дуже приваблива, доказом чого є поява спеціалізованих термінів – «кокаколонізація», HHMMS ("Harvard and Hollywood, McDonald’s
and Microsoft Syndrome") тощо.
Важливість культури у формуванні «м’якої сили» США
підкреслює також Г. Ведрін. За його словами, американці такі
сильні, тому що вони можуть «впливати на мрії та пристрасті
інших завдяки фільмам і телебаченню, а також тому, що саме
через ці причини велика кількість студентів з інших країн
приїжджає до Сполучених Штатів на навчання» [4, с. 3].
Численні виклики, з якими зіштовхнулась Україна, роблять надзвичайно актуальним та важливим питання формування та розвитку її політики «м’якої сили», яка могла би
стати ефективним засобом посилення впливу в системі міжнародних відносин і реалізації національного інтересу.
Проте, якщо згадати запропоновані Дж. Наєм елементи «м’якої» сили (культура, політичні цінності, зовнішня політика) та взяти до уваги складні умови функціонування нашої держави (анексія Криму, військовий конфлікт із Росією,
низький рівень економічного розвитку), то єдиним шляхом
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формування позитивного іміджу України постає саме культурна складова.
Вбачається, що саме завдяки культурно-ціннісній привабливості вдасться створити позитивний тренд країни. Це
перш за все стосується закладів культури та інформаційнокультурних проектів, які формують імідж України і за допомогою яких держава впливає на образ та менталітет української нації за кордоном.
Підтвердженням цього є результати дослідження, проведеного у 2011 р. Інститутом світової політики, яке було
спрямоване на виявлення рівня «м’якої сили» України в регіоні. Індекс «м’якої сили» Української Держави, наприклад,
у Польщі становив 4 бали за десятибальною шкалою. Зпоміж усіх досліджуваних параметрів найвагомішим
виявився саме культурний чинник. Причиною цього можна
вважати те, що інституалізація українсько-польських
відносин розпочалася, фактично, з галузі культури, освіти і
науки (Попередня угода між урядом України і урядом
Республіки Польща з питань культурного і наукового
співробітництва (1992 р.), Угода про співпрацю між
Міністерством освіти України і Міністерством національної
освіти Польщі на 1996-1998 рр.), що є зручною платформою
для реалізації Україною стратегії «м’якої сили».
На прикладі Сполучених Штатів помітно, що не можливо створювати свій імідж однаково позитивним для всіх
держав. З огляду на те, що Україна зробила вибір на користь євроінтеграції, нашій державі необхідно нарощувати
потенціал «м’якої сили» у тих напрямках, які є ключовими у
цьому процесі (розбудова громадянського суспільства, демократичні цінності, повага до прав людини тощо). Крім культури, основою «м’якої сили» у будь-якій державі виступає також громадянське суспільство. Помаранчева революція
2004 р. та Революція гідності 2014 р., які є знаковими подіями сучасної України, по праву можна вважати основним
інструментарієм «м’якої сили» нашої держави, який досі
потребує подальшого розвитку.
Крім того, видається доцільною активізація роботи
посольств та консульств України за кордоном у напрямку
співпраці із місцевими ЗМІ задля поширення автентичних
відомостей з актуальних питань. Також на території найважливіших держав-партнерів можливим є створення куль234

турно-інформаційних центрів України на зразок Британської Ради, Інституту Сервантеса тощо.
Уявляється, що поки не можна говорити про володіння
Україною повним арсеналом засобів «м’якої сили», хоча такі
складові цієї концепції, як культурна привабливість та прагнення демократичних цінностей, безумовно позитивно впливають на імідж України на міжнародній арені. Беручи до
уваги приклад США, важливим фактом є те, що концепція
«м’якої сили» здатна бути ефективною тільки в країнах зі
значним військовим та економічним потенціалом. Якщо
розглядати нашу державу як амбітну країну із потенційно
високим рівнем «м’якої сили», то Україні слід спрямовувати
більші зусилля на переймання успішного досвіду втілення
цієї політики, зокрема у США, що, відповідно, вимагає від
нашої держави цілеспрямованих кроків і у військовій, і в
економічній сферах.
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Ihor Kaminskyi
"SOFT POWER" IN POLICY OF USA AND UKRAINE:
A COMPARATIVE ASPECT
Annotation. The notion and key aspects of "soft power" conception in modern international relations are explored in this article. Elements and status of US soft power are under consideration. They are
comparing with the actual index of Ukrainian soft power. Attention is focused on the urgent need of formation of positive image of Ukraine in
several key aspects with the aim of increasing the soft power level of
our state. The conclusion is drawn that the "soft power" conception can
be effective only in states with huge military and economic potential.
Keywords: power, "soft power", international law, international
relations, state image, national culture.
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HOW CAN UKRAINE BREAK OUT OF HYBRIDITY
AND START MOVING FORWARD?1
YURIY MATSIYEVSKY
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Ostroh Academy National University
Summary. Ineffective institutional equilibrium, exacerbated by
the February 2014 revolution and the Russian counter revolution,
brought Ukraine to the state of near systemic collapse. With the existing
set of leaders and institutions Ukraine could hardly reform itself. In order to survive, Ukraine needs stronger ties to the Western institution
than current EU-Ukraine’s Association Agreement could provide.
Keywords: institutional trap, systemic vulnerability, hybrid
regime, Ukraine.

Trapped in hybridity
One way to explain the Ukraine’s impasse with reforms is
to apply the concept of institutional trap [9]. Institutional trap
is a set of inefficient yet stable institutions that none of the
major players is interested to change. In case of Ukraine, informal deals, clientelism and corruption prevented elites from
developing shared rules of the game. The precedence of «political expediency" over the formal decision-making procedures
has led to the systematic violation of the rule of law. The decline of the rule of law contributed to the inefficient institutional
equilibrium in which informal rules set the trend behavior for
political players. Once established (in the mid 1990s) this set of
institutions inhibited the growth of a full-fledged market, functional democracy, effective sate and integrated nation. Incomplete reforms in each of these areas indicate that Ukraine faces a

The first draft of this paper was presented at the PONARS Eurasia policy
conference in Washington, DC on September 18-19, 2015 and was published
in the PONARS policy memo series. See, Matsiyevsky Y., Getting out of an
institutional trap: Ukraine’s survival and the role of the West. Available at:
http://www.ponarseurasia.org/memo/breaking-out-institutional-trap-ukrainesurvival-and-role-west
1
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syndrome of problems that reinforce each other. In other
words, Ukraine founds itself in systemic institutional trap [2].
Although elections and two mass protests (of 2004 and
2014) brought about changes of people in power, the essence of
the Ukrainian regime remains unchanged. Ukraine’s Freedom
House democratization index has always been within the range
of one point (4.00 – 4.97, measured on the scale from 1 to 7),
which corresponds to the "transitional government or hybrid
regime" category. While Baltic and East European states democratized and most of Eurasian sates digressed to authoritarianism, Ukraine appears to be at the crossroads again. Most
Ukrainians, a large part of Ukraine’s elite and many in the
West want it to join the club of democracies. On the other side,
however, are Ukrainian populists, rent-seekers and aggressive
Putin’s regime. Which side prevails, depends not only on
Ukraine, but also on the will of external players.
Ukraine facing the systemic vulnerability
It has been almost two years since the 2014 revolution
brought another set of leaders into power. The new president
and the parliament declared encompassing reform program,
however as the implementation is slowing down, the confidence
in the new leadership is melting away [12]. What are the chances that Ukraine succeeds in moving forward and what are the
potential threats?
It was well established in the developmental literature
that the change of the country’s trajectory could occur in result
of severe internal or external shock, when the ruling group is
facing the threat of losing power or even physical existence.
The theory of "systemic vulnerability" posits that "developmental states will only emerge when political leaders […] simultaneously staring down the barrels of three different guns: (1) the
credible threat that any deterioration in the living standards of
popular sectors could trigger unmanageable mass unrest; (2)
the heightened need for foreign exchange and war materiel induced by national insecurity; and (3) the hard budget constraints imposed by a scarcity of easy revenue sources" [4].
Unless political leaders are confronted by all three constraints at the same time, they could find a way to stay in power
without major institutional upgrade. Thought the theory was
developed on the examples of South Korea, Taiwan and Singapore, it makes sense for the Post-Soviet states as well.
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Unfinished revolution, Russian aggression and deep economic decline indicate that since the end of 2013 Ukrainian
leaders have been facing all three conditions of «systemic vulnerability". The experience of the three South Asian states, the
Baltic states and especially Georgia suggests that under similar
constraints elite should initiate the total reset of the system.
Though Ukrainian leaders began an ambitious reform program
the question, however, remains whether this attempt succeeds
or repeats the fate of partial reforms.
Missing links: effective state and bureaucracy
A closer look at the situation in Ukraine and the elite’s
inconsistent response to the "systemic vulnerability" suggest
that the requisite condition of development – effective institutions is currently missing in Ukraine. Above all, these are modern state and rational, in Weber’s sense bureaucracy. During
the first decade of independence, Ukraine has evolved from a
quasi-state into the quasi-modern state [6, р. 80–111]. Predatory elite’s behavior, most visible under Yanukovych, has not
strengthened, but strangled the state. Of the six Weberian
components of bureaucratic (rational) state organization [8,
p. 269-272], Ukraine has only three: written guidelines prescribing performance criteria, division of labor and authority, and
hierarchical organization. Three others, however, those forming
the basis – compliance with the formal rules, meritocracy and
salary based compensation exist only on paper. A number of
contradictory internal instructions make the compliance with
rules hardly possible. The principle of merit based selection is
subverted by quota based clientelistic appointments [1]. Low
wages in the civil service are compensated by the «corruption
tax". By and large the high degree of personalization of Ukrainian politics makes it distant from the rational bureaucratic
model. Thus «captured" by several clans and completely seized
by the Yanukovych’s “family” the state lost the monopoly on
violence and control over the territory after the government had
changed in February 2014.
From vulnerability to near systemic collapse
The "systemic vulnerability" theory posits that the acute
geopolitical and fiscal constraints urge the elite to create a
"broad coalition". "Broad coalitions are best constructed and
sustained with side payments to popular sectors; but the provision of such payments is rendered difficult by security threats,
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which siphon revenues into the defense sector, and by resource
limitations, which impose hard budget constraints. Systemic
vulnerability, thus makes the reconciliation of coalitional, geopolitical, and fiscal constraints a matter of ruling elites’ political survival" [4, p. 331].
Sustaining broad coalition requires the ability to export
high value-added goods, what is impossible without major institutional upgrade. But the upgrade requires viable institutional base and this is what Ukraine lacks the most. Under
current constraints the very first challenge for politicians and
society is to restore the administrative capacity of the state
without increasing the president’s powers. Numerous studies
demonstrate that strong presidencies have a negative impact
on economic growth and consequentially democratization.
Though imperfect the dual executive system in Ukraine proves
more conductive for political openness and competition than
the single executive system.
Building a broad coalition in practical terms means opening access to economic and political activities. Establishing
the rule of law, curbing corruption, creating a business-friendly
environment as well as succeeding in forming fair electoral,
public prosecution and court system had to be the first step towards bridging the gap between the government and society.
Under virtually non-existent state the reaction of Ukrainian elites to the challenges of «systemic vulnerability" was
twofold. First, they choose to rely on narrow instead of building
a broad coalition, and second they sought to adapt to the external players. The result was deepening the gap between the government and society and the complete loss of initiative in
countering Russian aggression. The absence of the viable institutional base as well as dependence on external players are two
variables that distinguish Ukraine from the above mentioned
countries.
Though the West is interested in solving "the Ukraine
crisis", both the U.S. and the EU still look at Ukraine as the
instrument in developing their new Russian policies. No
wonder that after Ukrainian authorities put the question of
Ukraine’s survival onto the Western shoulders, the West (and
Russia) demanded concessions in implementing Minsk II
agreements (e.i. granting the Donbas a special status in Ukraine’s constitution). Meanwhile the effectiveness of the parlia239

ment in developing the legislative base for reforms remains
poor [7]. The parliament has passed only 62 out of 150 reform
laws promoted by an alliance of leading civil society organizations [14]. All this implies that the Ukrainian leaders are
trying to solve the question of political survival by relying on
the narrow coalition and by adapting to the external players.
This analysis offers three preliminary conclusions. First,
the changes within the system, at least in the short run, do not
necessarily lead to a change of the system. Even experiencing
acute coalitional, fiscal and geopolitical constraints the Ukrainian leaders have chosen adapting the system to internal and
external pressures (by announcing reforms) but not resetting it.
The reset would be possible if Ukraine has had viable institutions in place (the state and bureaucracy) and the revolution
produced a genuine renewal of the elite. Currently, both conditions are absent. Though the new government is the youngest
of all existing governments and the parliament was renewed by
more than 60 percent, the president and the prime-minister
are both counting on the old practices (informal deals and
cleintelism) and people (oligarchs). Thus, to expect the current
government to succeed in implementing reforms would be
naïve. Some reforms, like creating a patrol police, have been
successfully started, but it is doubtful it will be implemented in
full. Partial reforms have never led to the change of the system.
As the Soviet case inform, partial reforms contributed to the
decline of the old system and to its subsequent collapse.
Second, from the broader perspective Ukraine is experiencing three processes: unfinished revolution, a decline of the
weak post-soviet state, and the birth of a political nation. The
February 2014 revolution is unfinished as the new leadership
is poorly delivering (justice is not restored, living conditions are
worsening, war is not terminated). Revolution and the Russian
aggression precipitated the decline of the quasi-modern state,
but stimulated the national integrity and civic activism. While
the state is sick, the society is well and alive [11] 2. This leads to
the third conclusion. With the existing set of leaders and institutions Ukraine cannot reform itself. The real driver of reforms
2

By the assessment of the Transparency International through the National
Integrity System, Ukrainian civil society is the strongest (out of 13) institution
in the country.
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is civil society, but the civic activist cannot implement reform.
They can pressure for and control of the government who is in
charge for implementing reforms. In order to start moving forward Ukraine needs stronger ties to the viable institutions and
structures that under current constraints only the West can
provide. But the West is facing a dilemma: it wants to freeze
the conflict in the Donbas and it wants to see Ukraine becoming a normal country. Reaching the first goal may contradict
with reaching the second one. Partial support, like partial reforms brings poor results. If the current approach to Ukraine
prevails, the conflict will sooner or later be frozen and Ukraine
be kept afloat, meaning it will be partially reformed, but still
hybrid. Considering the weak support for authorities and the
growing frustration from the ineffective reform strategy, the
process, however, may slip out of control and Ukraine could
embark into the new wave of chaos. In order to prevent this
scenario and help the Ukrainian society to reset the system the
US and the EU must anchor Ukraine to its institutions and
structures.
What can the West do?
Having committed series of mistakes in relations with Yanukovych and Putin, the West, particularly the EU should act
in concert in several directions.
1. Developing a new Eastern Partnership policy (EaP)
(some sort of EU plus) with countries that have signed association agreements (AA) and deep and comprehensive free trade
agreements (DCFTA) with EU is an urgent task [5, p. 11–21].
DFCTA is not enough as it implementation was already compromised under the Russian pressure. It is now critical to
make no more delays with coming it into the effect.
Anchoring Ukraine to the European institutions can solve
three problems: reform, democracy and peace. This is what the
Western strategic interest is in Ukraine. Currently, this view is
not shared by all Western politicians and experts, but it is up
to all those wishing Ukraine a success that this view prevails.
2. The core of the new EaP policy should be a membership perspective. The former conditionality policy is no longer
relevant, at least in relation to Ukraine, as the former is facing
the existential threat from Russia. Now Ukraine alone is paying
the highest prize for countering Russian aggression. If Ukraine
fails, the cost of responding to both hard and soft security
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threats for the West will rise dramatically. Sure enough, the latest migration crisis, the growth of the euroscepticism within
the EU and the Eurozone crisis, will hardly bring the issue of
the EU enlargement back on table in the next decade. Nevertheless, the prospect of EU membership, might make the
Ukrainian elites not only more consistent in implementing reforms, but attract Foreign Direct Investments (FDI) into the
country [13]. The prospects of FDI inflow will press the Ukrainian authorities to reduce the state interference into the
businesses of enterprises and make the property rights more
secure. This, in turn, as A. Aslund argues, could allow Ukraine
to became a part of European supply chain and stimulate
economic growth [3, р. 50].
3. To recognize that the real driving force of reform in Ukraine is not the government, but the public. Hence, there is a
need for a comprehensive support of Ukrainian civil society in
developing, promoting and implementing reforms. The formula
should be: «Double support for the grass roots initiatives and a
double pressure on Ukrainian authorities in the process of
reforms implementation".
4. The US, the IMF and the EU must develop a rescue
plan for Ukraine. This plan should abandon "more for more"
approach and prioritize long term institution building over
short term financial stabilization. Though Ukraine restructured
its debt to private owners by $15 bln for the next four years, it
needs long term grants program instead of new loans [3, p. 54]3.
5. To abandon the instrumental view of Ukraine in relations with Russia. The Russian aggression in Ukraine has
been typically called "Ukraine crisis", though without direct interference and covert Russian operations in Eastern Ukraine
the separatism would be hardly possible. Since the beginning
of the war, the West was working on "freezing" the conflict by
being primarily concerned with the Russia’s reaction. The
Western part of the signatories of the Budapest memorandum
(The U. S., U. K. and France) failed to provide any evident ’security assurances’ to Ukraine and failed to recognize Russia a

3

Former prime minister of Lithuania Andrius Kubilius has proposed that the
EU should commit 3% of its 1 trillion budget for 2014-2020, which is €30 bln.
in grants to Ukraine.
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party to the conflict in Ukraine. The result was traumatic to
Ukraine as it had to accept asymmetric concessions to Russia.
6. Considering the de-escalation trend, Russia is unlikely
to be recognized as a party to the conflict. At this circumstance
the West (primarily the EU) has to uphold a uniform position in
maintaining Russia’s sanctions and to prevent the split in this
question. Easing the sanctions may ignite a new wave of Putin’s adventurism that will ultimately destroy the postwar international order.
7. Finally, the US – Ukraine strategic partnership should
be filled with appropriate substance. Most part of the US congress and many experts [10] are calling for new bilateral engagement with Ukraine. This engagement should not be based on
promoting any particular leaders or party, but on advancing
good solutions to Ukraine’s problems. In this regard the US
(and EU) should engage with Ukrainian civil society to make
it’s voice supported and heard by Ukrainian authorities.
Institutional "binding" of Ukraine to the West will fill the
institutional vacuum, enhance the normative power of constitution and thus, strengthen the administrative capacity of Ukrainian state. Elites survival in this case will be insured by the
fulfillment of agreements and by compliance with the rules of the
democratic political game. The rule of law will be, thus, strengthened what facilitate the transition from state of hybridity to the
path of sustainable development. If the West, however, continues
to consider Ukraine as a tool in containing Russia, the conflict in
the East will sooner or later be frozen, Ukraine will be kept "alive",
but remain in under modernized state. The only source of change
in this case will be the society again.
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Юрій Мацієвський
ЯК УКРАЇНІ ВИСЛИЗНУТИ З ПАСТКИ ГІБРИДНОСТІ
І ПОЧАТИ РУХ ВПЕРЕД?
Анотація. Неефективна інституційна рівновага (інституційна пастка) сформувалася в Україні ще у 90-х рр. ХХ ст. У цих
умовах революція 2014 р. і російська контрреволюція ввели країну
в стан майже системного краху. З чинною сукупністю еліт та
інституцій Україна навряд чи зможе реформувати себе сама. Для
того, щоб вижити, Україні потрібні тісніші зв’язки із західними
інститутами, ніж ті, що передбачені Угодою про асоціацію з ЄС.
Ключові слова: інституційна пастка, системна уразливість, гібридний режим, Україна.
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ЕЛЕКТРОННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В США:
ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
СВІТЛАНА МИХАЛЬЧУК
аспірант кафедри політології і державного управління
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Анотація. У статті досліджуються особливості електронного менеджменту виборчого процесу в США. Американський досвід упровадження електронних механізмів у виборчі процедури є
актуальним для України. З огляду на це, автор аналізує різні варіації електронного менеджменту виборчого процесу, що були апробовані в США (система прямого запису, система оптичного сканування бюлетенів, інтернет-голосування). Найбільш оптимальний і раціональний варіант модернізації виборчого процесу в США
вбачаємо у системі оптичного сканування бюлетенів. Ця система
є більш надійною, оскільки поєднує в собі традиційне паперове голосування і швидкий електронний підрахунок голосів. Електронний
підрахунок голосів (оптичне сканування бюлетенів) можливий у
перспективі в Україні, але це вимагає чималих фінансових затрат
і політичної волі. Електронне голосування через мережу Інтернет
викликає чимало запитань у США, а в Україні, зважаючи на проблему цифрового розриву, не є на порядку денному.
Ключові слова: виборчий процес, електронний менеджмент, електронні вибори, електронне голосування, інтернет-голосування, паперове голосування, система прямого запису, оптичне
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Постановка проблеми. З початку 2000-х рр. в США
поширеною є практика супроводження виборчого процесу
новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями.
В ідеалі електронні механізми, інкорпоровані у виборчі процедури, здатні оптимізувати, раціоналізувати й легітимізувати виборчий процес. Проте реалії свідчать, що електронні
вибори є неоднозначним явищем доби інформаційного суспільства. Почасти погоджуємося з думкою дописувача “Extremetech” С. Ентоні, що «електронне голосування звучить
круто, але воно ніколи не замінить паперових бюлетенів» [6].
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Яким є майбутнє електронних виборів у світі загалом і в
Україні зокрема? Спробуємо відповісти на це питання крізь
призму аналізу американської моделі електронних виборів.
Досвід США у сфері запровадження різних моделей
електронного менеджменту у виборчий процес є актуальний
для розуміння реалій і перспектив електронних виборів.
Огляд останніх досліджень і публікацій. В Україні
вивченням електронних виборів, електронного голосування
та електронного менеджменту займаються А. Готун, Я. Турчин, І. Сіденко, Н. Линник. Американські вчені й експерти
теж активно займаються вивченням цих питань (С. Гудмен,
М. Малдер, П. Сміт, Е. Аппель, Дж. Холл, Е. Фельтен). Серед
невирішених частин загальної проблеми залишається
дослідження американської моделі електронних виборів із
метою виокремлення висновків для України.
Метою нашої статті є аналіз особливостей електронного менеджменту виборчого процесу в США з виокремленням висновків для України.
Виклад основного матеріалу. У науковому й експертному середовищі часто ведуться дискусії щодо сутності таких
понять, як «електронні вибори», «електронне голосування»,
«електронний підрахунок голосів». Помітною є тенденція до
злиття понять «електронне голосування» й «електронний підрахунок голосів» як нероздільних складових електронних виборів. Проте такий підхід є не зовсім об’єктивним. Так,
результатом електронного голосування (як безпосереднього
акту голосування) є електронний підрахунок голосів, але
останній може відбуватись і при традиційному паперовому
голосуванні (йдеться про оптичне сканування виборчих
бюлетенів). Поза тим, чимало дослідників трактує електронне
голосування виключно як інтернет-голосування. М. Андрєєва
зазначає, що системою електронного, або інтернет-голосування визнається виборча система, що використовує електронні
бюлетені, які дають змогу виборцям передавати своє
волевиявлення уповноваженим особам виборчих дільниць
через Інтернет [1]. Розрізнення цих понять є важливим для
розуміння й опису реального стану речей. Наприклад, в
Україні з певною долею оптимізму в діапазоні кількох років
можливим є запровадження електронного підрахунку голосів
через функціонування машин безпосереднього запису або
сканувальних пристроїв, але саме інтернет-голосування на
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рівні, наприклад, Естонії є чимось фантастичним. Таким
чином, в Україні можливо ввести певну модель електронного
голосування, але це не буде інтернет-голосування.
Загалом, у рамках наукової дискусії доцільно послуговуватися поняттям «електронний менеджмент», який є більш
універсальним, адже електронні механізми можуть бути використані на різних етапах виборчого процесу, зокрема й на
етапах голосування і підрахунку голосів.
Чому ми звернулися до досвіду США у сфері електронних виборів, а не, скажімо, до Естонії як визнаної інтернетдержави? Причину пояснюємо тим, що американська модель не є досконалою і має як здобутки, так і недоліки.
Врахування чужих помилок убезпечить від повторення їх у
власній практиці. У США апробовані різні варіації електронного менеджменту, зокрема йдеться про систему електронного прямого запису, систему оптичного сканування бюлетенів та інтернет-голосування.
Система електронного прямого запису була протестована на виборах 2004 р., коли 29% виборців користувалися машинами електронного прямого запису – direct-recording electronic (DRE). Машини для голосування DRE постачалися компанією "Diebold" і мали два недоліки. Перш за
все, не було роздруківки, що підтверджувала зарахований
голос виборця. Іншим суттєвим недоліком цих машин
експерти назвали можливість перезаписів результатів підрахунку. На практиці ці машини записували голоси на диск, і
будь-хто з доступом до даних міг змінити кількість голосів.
Машини для голосування DRE в теорії дозволяють відносно
дешево розв’язати проблему незалежного контролю. Достатньо
роздрукувати паперову копію голосу, щоб за нею виборець
міг звірити правильність підрахунку свого і тільки свого
голосу. Зворотний бік записів голосування – теж непросте
питання. Крім контролю з боку виборців, вони дають інструменти контролю державі й іншим силам у суспільстві і
надають технічну можливість відстежувати, як голосує той
чи інший виборець. Таким чином, вибори можуть втратити
важливий атрибут – анонімність. Технологічно це складне
становище можна обійти застосуванням технологій, здатних
забезпечити підтвердження інформації без її розкриття.
Інтерфейс DRE у 2000 р. складався із сенсорного екрана або
екрана з клавіатурою. Цікаво, що великий вплив на пове248

дінку виборця має вивід фото кандидатів на сенсорний
екран. На тих, що сприймають інформацію візуально, фотогенічна зовнішність, помножена на майстерність професійного фотографа, може мати величезний вплив, особливо в
момент вибору [3]. Таким чином, почасти сенсорні екрани
можуть стати технологією маніпулювання свідомістю виборця.
Система безпосереднього запису є досить неоднозначною й викликає чимало запитань і нарікань у дослідників.
Коли голоси записуються за допомогою машини прямого запису, виборці змушені довіряти програмному забезпеченню.
Проте немає способу упевнитися, що воно не зазнало змін, як і
не існує можливості виконати змістовний аудит результатів.
Наприклад, у 2004 р. керівник компанії з постачання машин
для голосування У. О’Делл написав листа із закликом збору
коштів, у якому він зазначив, що «прагне допомогти Огайо
проголосували на президентських виборах за Дж. Буша». Достовірно не відомо, чи зловживав він своєю владою як керівник "Diebold", але ніхто не може гарантувати, що таких фальсифікацій результатів виборів не було чи не буде в майбутньому. Старомодні паперові бюлетені є більш доступним,
надійним і безпечним засобом для проведення виборів [12].
Таким чином, основний недолік цієї моделі електронного голосування полягає у тому, що голоси виборців записуються лише комп’ютером, без паперового підтвердження
акту волевиявлення. Саме це, на думку керівника відділу
інформатики Принстонського університету Е. Аппеля, робить
електронне голосування непрозорим. Найкращий спосіб
убезпечити себе від фальсифікації голосів полягає у їх попередньому записі на папері. Лише 6 штатів у США зберігають
систему безпосереднього запису (Джорджія, Південна Кароліна, Луїзіана, Меріленд, Делавер і Нью-Джерсі). Е. Аппель
стверджує, що оптичне сканування паперових бюлетенів є
найбільш надійним і безпечним варіантом для США. Така
система голосування є поєднанням надійності системи паперового голосування й швидкості комп’ютеризованої обробки даних [13].
Машини для голосування не є безпечними у плані захищеності від хакерських атак. Таких випадків поки що не
було зафіксовано, але це не означає, що вони не трапляться
у майбутньому. У 2006 р. група вчених Принстонського
університету під керівництвом професора Е. Фельтен роз249

робила вірус, здатний вражати машину для голосування.
Вірус був розроблений таким чином, щоб передаватися від
машини до машини за допомогою змінних карт, які використовуються адміністраторами, що обслуговують машини
для голосування. Хакер може заразити сотні таких машин
шляхом модифікації лише однієї карти пам’яті [12]. Потенціал для злому машини для голосування чи розкодування
виборчого бюлетеня є цілком реальним. Дехто стверджує,
що для цього не потрібно бути досвідченим хакером, а достатньо володіти знаннями з програмування на рівні середньої школи [9].
Поза загрозою стороннього втручання, суттєвою проблемою є частота збоїв у роботі машин для голосування. Така
проблема виникла на 13 виборчому окрузі штату Флорида,
коли кандидат-республіканець (П. Б’юкенен) переміг кандидата від Демократичної партії (К. Дженнінгс) саме завдяки
збоям у підрахунку голосів. Оскарження результатів у суді
за позовом К. Дженнінгс нічого не змінило. Цей випадок
підірвав віру суспільства у технології DRE, відтак 2007 р. у
Флориді ухвалили закон про повернення до паперових бюлетенів. У деяких округах Флориди продовжили використання безпаперового голосування для людей з обмеженими
фізичними можливостями, але лише до 2016 р. Ще більш
дивний випадок зі збоями машин для голосування стався в
Західній Вірджинії у 2008 р., де виборці скаржилися на те,
що, коли вони обирали Б. Обаму, їхні голоси були зараховані
Дж. Маккейну. Того ж року в семи округах Техасу використовувалися машини для голосування від трьох різних
постачальників і виборці були змушені обирати демократа,
для того щоб їхні голоси були зараховані республіканцю.
У США немає єдиної стандартизованої моделі електронних виборів – вона різниться від одного штату до іншого. Погоджуємося з думкою Дж. Холла, експерта з електронного голосування Центру демократії і технологій, який
вважає, що проблеми зі збоями у функціонуванні машин
для голосування певною мірою закономірними, зважаючи
на децентралізований спосіб організації виборчого процесу
в США. Одні округи здатні провести електронні вибори на
високому рівні, тоді як існують округи, що не в змозі впоратися зі складними технологіями голосування. Холл вказує на
те, що, навіть коли громадськості не відомо про великі по250

милки у ході електронного голосування, це не означає, що їх
не було або не буде в майбутньому[12].
Підтвердження думок Холла міститься в дослідженні
“Counting votes 2012: a state by state look at voting technology
preparedness” [8]. Так, у 2012 р. в США було опубліковане
дослідження технологій голосування, що використовувалися
у 50 американських штатах. Дослідники С. Гудмен, М. Малдер та П. Сміт визначили, що більшість штатів мали «хороші» або «в цілому хороші системи для голосування». Половина штатів, зосереджена на Півдні, вимагала суттєвих змін
у технології голосування. Три штати (Делавер, Луїзіана та
Міссісіпі) потребують кардинальних змін [12].
Деякі експерти йдуть далі й стверджують, що електронні машини для голосування гарантують перемогу республіканця у 2016 р. Ні Гілларі Клінтон, ні будь-який інший
кандидат від Демократичної партії не зможе бути обраний
без фундаментальних змін в основних механізмах, що забезпечують процес подання і підрахунку голосів. Причину вбачають у тому, що у 24 штатах губернаторами є республіканці й вони контролюють процес голосування та остаточного
підрахунку голосів. Повинен бути знайдений спосіб гарантувати надійний підрахунок голосів й унеможливити фальсифікації з боку тих, які контролюють машину для голосування. Автори підтримують універсальний ручний паперовий
підрахунок бюлетенів [7].
Іншим підходом до організації електронного голосування є система оптичного сканування бюлетенів, яка
була апробована на президентських виборах 2000 р. й викликала чимало нарікань. Наприклад, в окрузі Палм-Біч
(штат Флорида) виникли проблеми з системою оптичного
сканування бюлетенів, коли виборці могли випадково проголосувати за Пета Б’юкенена замість Ала Гора. Причина була
у т. зв. “butterfly ballots”, коли виборці не знали, яку дірку
пробивати для того, щоб пізніше бюлетень був зчитаний
сканером [14]. Досі не вщухають дискусії з приводу того,
що виборчі перегони 2000 р. були нечесними, й багато
«прихильників демократів переконані, що вибори у них
вкрали» [9].
У виборчій кампанії 2004 р. в США система оптичного
сканування бюлетенів набула найбільшого поширення
(34%), коли виборець вручну або за допомогою спеціального
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пристрою заповнював бюлетень, який потім зчитувався сканувальною частиною машини для голосування [2, с. 51].
Система оптичного сканування бюлетенів є більш надійною
у порівнянні з системою безпосереднього запису, адже містить паперове підтвердження акту волевиявлення. Проте
сканувальна частина машини для голосування може теж
піддатися зовнішньому втручанню. Зручний і зрозумілий
дизайн бюлетеня теж має вагоме значення.
Окрім систем прямого запису і оптичного сканування
бюлетенів, у США використовувалися механізми дистанційного голосування через мережу Інтернет. Перше офіційне
використання е-голосувань (саме як інтернет-голосування) у
США відбулося 11 березня 2000 р. на первинних виборах
Демократичної партії в Аризоні, на яких Ал Гор переміг Біла
Бредлі. При цьому у виборах взяло участь удвічі більше виборців, ніж на попередніх. В електронній системі для голосування виникли певні технічні проблеми, такі як перевантаження телефонних ліній, старі браузери, що не витримали
навантаження [1]. У США існує можливість для так званого
"absentee voting" – заочного голосування, за якого паперові
бюлетені відправляться поштою або волевиявлення здійнюється через механізми електронної пошти. Заочне голосування розраховане на громадян, що перебувають за кордоном, і військових. У 2012 р. в Нью-Джерсі ввели голосування
через e-mail для тимчасово переміщених осіб, що постраждали від урагану Сенді. Це стало поштовхом до дискусії про
доцільність впровадження інтернет-голосування. Проте не
все так просто з електронним голосуванням. Політики не підуть на це. Електорат у США є вивченою змінною, змодельованою десятиліттями опитувань та аналізу. Електронне голосування унеможливлює передбачення результатів виборів.
Ще одна проблема полягає в неможливості гарантування
таємниці голосування, яке є невід’ємною частиною демократичного процесу. Перебування виборця в кабінці для голосування є запобіжником від примусу [6].
Сучасні системи інтернет-голосування ще досить далекі від досконалості, занадто вразливі з погляду потенційних комп’ютерних збоїв і атак хакерів, а використання
«електронних урн» не виключає можливості різного роду підтасувань і перекручувань результатів голосування внаслідок
втручання «зацікавлених осіб» у процес розробки як самого
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обладнання, так і його програмного забезпечення, що підпадають низці держав під дію законів про захист інтелектуальної власності. Це означає, що навіть при наявності претензій до роботи системи інтернет-голосування або «електронної урни» державні контролюючі органи можуть вивчити її
внутрішнє обладнання або піддати аналізу програмне забезпечення, що є власністю фірм-розробників тільки при наявності відповідного судового рішення, отримати яке, як свідчить принаймні практика США, виявляється не так просто
[2, с. 53].
Якими будуть висновки для України? Існує низка
об’єктивних причин для модернізації виборчого процесу в
Україні, зокрема йдеться про недовіру громадян до процесу
голосування й підрахунку голосів, породжену численними
фальсифікаціями на виборах. Досвід США свідчить, що
електронні вибори не є надійним засобом, здатним убезпечити виборчий процес від фальсифікацій результатів волевиявлення громадян.
Система електронного безпосереднього запису є недосконалою з огляду на те, що не передбачає паперового підтвердження акту голосування. Електронна машина є вразливою до хакерських атак і різноманітних маніпуляцій з
боку адміністраторів, що обслуговують ці машини.
Система оптичного сканування бюлетенів є більш надійною, оскільки передбачає паперовий бюлетень. Проте
часто спосіб заповнення бюлетеня викликає труднощі у виборців. Сканувальна частина машини для голосування теж
може підлягати сторонньому втручанню зацікавлених осіб.
Інтернет-голосування в Україні якщо й можливе, то в
далекій перспективі. У США причиною недовіри до ефективності інтернет-голосування є побоювання, що громадяни, голосуючи дистанційно, поза виборчими дільницями,
можуть бути піддані примусу. В Україні на часі інша проблема – нерівність доступу до мережі («цифровий розрив»).
Так, станом на 2015 р. рівень проникнення Інтернету в
США складає 87,4%, в Україні лише 43,4% (є ще оптимістичні дані про 60% користувачів, але й вони не змінять ситуації) [10, 11]. Проблема цифрового розриву є деструктивним
чинником проведення інтернет-голосування. У США перші
інтернет-вибори у 2000 р. спричинили дискусію з приводу
того, що основною перешкодою для е-голосування може
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бути можливість визнання виборів недійсними через те, що
були створені нерівні умови для частини виборців, які не
мали легкого доступу до Інтернету. В Україні така дискусія є
актуальною і в 2016 р. Тому погоджуємось з думкою члена
правління Центру європейської інтеграції та розвитку України Я. Мерило про те, що через низку причин в Україні не
можливо запровадити електронне голосування (очевидно, тут
експерт має на увазі саме інтернет-голосування), тож потрібно починати з електронного підрахунку голосів [4]. Такий
комп’ютеризований підрахунок голосів технічно може бути
організований у вигляді системи оптичного сканування бюлетенів. Орієнтуючись на досвід США, така система є найбільш оптимальною.
Потрібно розуміти, що проведення електронних виборів потребує чималого фінансування. Наприклад, у США,
проаналізувавши проблеми, що мали місце на президентських виборах 2000 р., виділили майже 4 млрд. доларів для
модернізації системи голосування. Американська система еголосування отримала поштовх для розвитку, коли Конгрес
США прийняв закон «Допоможи Америці голосувати» задля
поліпшення організації і проведення виборів, уникнення
розбіжностей у підрахунку голосів [5].
Висновки. Упровадження електронних механізмів
задля модернізації виборчого процесу є складним завданням, яке потребує чималих зусиль. Чи готова до цього Україна? Без сумніву, традиційна система голосування і підрахунку голосів потребує змін та інновацій, але цей процес повинен бути поступовим. США впродовж 16 років практикують електронне голосування, але досі не представили
ідеальної моделі, здатної задовольнити усі запити суспільства. Україна перебуває на початку свого шляху до реформування виборчого процесу, тож нас чекає багато труднощів.
Загалом, в Україні є можливою практика електронного підрахунку голосів, технічно – у вигляді оптичного сканування
бюлетенів. Електронне голосування через мережу Інтернет
викликає чимало запитань у США, а в Україні, зважаючи на
проблему цифрового розриву, не є на порядку денному.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі стосуються більш детального дослідження системи оптичного
сканування бюлетенів, введення якої є найбільш раціональним в Україні.
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Svitlana Mykhalchuk
THE ELECTRONIC MANAGEMENT OF THE ELECTORAL
PROCESS IN THE USA: CONCLUSIONS FOR UKRAINE
Summary. The article examines the peculiarities of electronic
management of the electoral process in the USA. The American experience of implementing electronic mechanisms in election procedures is
important for Ukraine. The author analyzes different variations of electronic management of the electoral process, which were tested in the
USA (direct recording system, optical scan ballot system, Internet-voting). The most optimal and rational variant of modernization of the electoral process in the United States is the system of optical scan ballots.
This system is more reliable because it combines traditional paper ballot
and fast electronic counting. Electronic vote counting system, functioning as the optical scan ballots, is possible in perspective in Ukraine,
but it requires considerable financial costs and political will. Electronic
voting via the Internet raises many questions in the USA, and it is not
on the agenda in Ukraine, viewing the problem of the digital divide.
Keywords: electoral process, electronic management, electronic
elections, electronic voting, Internet-voting, paper voting, system of direct recording, optical scan ballot system.
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ІСТОРИЧНІ УРОКИ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
ТЕТЯНА ОРЛОВА
доктор історичних наук,
професор кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Анотація. Виходячи з необхідності модернізації України на
сучасному етапі її розвитку, аналізується історичний досвід Сполучених Штатів Америки, підкреслюються схожі риси національних характерів, проводяться аналогії в історичних процесах і
подіях, що містять стимулюючі імпульси для українства.
Ключові слова: модернізація, національний характер, прагматизм, економіка, криза, постіндустріальне суспільство.

Чи не найяскравішою рисою американського національного характеру є спрямованість на успіх, інакше кажучи,
втілення в життя задуму. Одним із найважливіших сучасних
наукових напрямів вважається синергетика. Якщо брати до
уваги її закони, система – держава, фірма, людина – будуть
успішними, якщо ні – йтимуть до занепаду. Серед настанов
синергетики – трансформації відповідно до змін навколишнього середовища, адекватні відповіді на «виклики», що
породжуються тими змінами. Головний «виклик» сучасності,
на який треба давати адекватну відповідь, – це необхідність
модернізації. З історії відомо три типи соціальної модернізації. Піонерська модернізація притаманна лідерам світового
технічного та економічного прогресу, серед яких – Сполучені
Штати Америки. Постійна боротьба за світові ринки збуту
підштовхувала і підштовхує передові країни до вкладання
значних коштів у науково-технічні розробки. Це дає змогу
створювати найефективніші економічні механізми, найраціональніші технології, найпродуктивнішу техніку. Це так
чи інакше впливає на соціосферу, тобто на те, як живуть
люди. Органічна модернізація практикується країнами, що
перебувають у другому ешелоні світового економічного
прогресу. Її характерною рисою є оволодіння технологіями
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та економічними механізмами, виробленими модернізаторами-піонерами. Ці новинки органічно вписуються у структуру національної економіки, яка внаслідок своєї еволюції
вже дозріла для їх сприйняття, засвоєння та використання.
Модернізація навздогін теж базується на засвоєнні передових
технологій та економічних механізмів. Проте це засвоєння не
є природним, органічним, оскільки стимулом для такого типу
модернізації є не зрілість національної економіки, а, як
правило, зовнішній виклик сусідніх більш розвинутих держав, що загрожує втратою позицій на міжнародній арені
державі-аутсайдеру. Перед Україною нині – шлях модернізації навздогін під зовнішнім тиском Росії.
Історія свідчить, що США не відразу зайняли лідерські
позиції в світі. Впродовж тривалого часу взірцем залишалася Європа, використовувався її досвід. Зараз це актуально
для України, яка рухається шляхом євроінтеграції, бажаючи
приєднатися до євроатлантичної цивілізації. Америка зробила ставку на економічний геній, а першопрохідцями стали ті
переселенці, які освоювали безкраї землі Нового світу. Довгий час головними дійовими особами були американські
фермер і ковбой, які створили потужний аграрний сектор.
Для сучасної України одним із двигунів розвитку її економіки також є сільське господарство, яке може досягти неабияких успіхів, орієнтуючись на фермерський шлях розвитку,
звичайно, за сприятливих умов ведення, що має забезпечити держава. Часи «хижого капіталізму» з його нічим не
обмеженою конкуренцією в Америці закінчилися у період
Великої депресії. Тодішню кризу можна порівняти із сучасною українською, звичайно, не у всьому. Але найголовніше –
назріла потреба зміни парадигми економічного буття.
В Америці президент Ф. Д. Рузвельт добре зрозумів її необхідність, що і відбилося у славетному «Новому курсі». Аналогічне завдання стоїть перед теперішнім керівництвом України.
Напрям світового прогресу пролягає до постіндустріального суспільства. Серед розвинених країн, які вже перейшли на цей щабель, провідні позиції займають Сполучені
Штати. Саме американські науковці, відчувши «вітер змін»,
розробили теоретичні засади нового суспільного ладу. Хоча
ідея була сформульована на початку ХХ ст. англійцями А. Кумарасвамі і А. Пенті, сам термін «постіндустріальне суспільство»
вперше у 1958 р. вжив американець Д. Рісмен. Особливий вне258

сок у розробку нової концепції був зроблений видатним американським соціологом Д. Беллом у його фундаментальній
праці від 1973 р. «Прийдешнє постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування» [1]. У названій праці
всебічно охарактеризовано риси соціуму, що народжувався.
У центр концепції автор поставив інформаційний фактор, а
суспільство охарактеризував як суспільство знання. Якщо в
аграрному суспільстві головним виробничим ресурсом була
мускульна сила, в індустріальному – машинна техніка, то в
постіндустріальному, або інформаційному – це знання, інтелект. Метою тут є не кількість вироблених благ, а їхня
якість, ширше – якість життя. Пізніше інші дослідники, серед яких і Е. Тоффлер та Х. Тоффлер [2, 3], окреслили такі
ознаки переходу до нового типу суспільства: поступовий
перехід від традиційних викопних джерел енергії до нетрадиційних (що є дуже актуальним сьогодні і для України, яка
відчуває тиск Росії стосовно експорту енергоносіїв); високі
технології із високою доданою вартістю, які реалізуються на
глобальному ринку (що має вилікувати Україну від «голландської хвороби», зумовленої експортом продукції із низькою
часткою доданої вартості); зсув в організації корпорацій до
форм менш бюрократичних, більш спеціалізованих і орієнтованих на вирішення конкретних проблем (зараз в Україні
гостро стоїть питання приватизації великих державних підприємств, продовження функціонування яких за сучасних
умов не є ефективним); опора на «інтелектуальний капітал»
(Україна має досить високий рівень освіти населення в цілому і значний науковий потенціал; тому другим «конем»,
який може вивезти нашу країну з кризи, є саме інтелектуальний розвиток та впровадження його досягнень у життя);
заміна масового виробництва виробництвом товарів і послуг, чітко орієнтованих на споживача (ця проблема є складною за умов загального зубожіння українського населення,
проте перспективною, що може допомогти подолати злиденність); домінування постматеріальних потреб людей, пов’язаних із пріоритетом самореалізації (для України також
дуже перспективний напрямок); креативна «праця як творчість» (орієнтир для нових генерацій України); заміна нуклеарної родини «багатоформною» (в Україні подібні процеси
поступово набирають сили попри традиціоналізм суспільства); демасифікація засобів комунікацій (зростання чисель259

ності користувачів Інтернету в Україні на тлі зміцнення
переконання про шкідливість телебачення) тощо. Головні
риси постіндустріального суспільства: виокремлення інформації як основного ресурсу, предмета і продукту виробництва; зсув центру ваги в економічній діяльності від виробництва товарів до виробництва послуг; провідна роль
професій, пов’язаних із високою насиченістю знаннями та
інформацією. Для українців, яке соціальне становище вони
не займали б, дуже важливе усвідомлення цих орієнтирів.
Зрозуміло, що саме поняття «постіндустріальне суспільство» є абстракцією дуже високого порядку. Реальне
життя дає різні типи суспільств, що формуються на основі
постіндустріального господарського укладу. Але на його
модель варто орієнтуватися країні і людині, якщо мета – гідне існування у сучасному світі. У свій час «комунізм» занепав через нездатність відповісти на виклик постіндустріалізму через політичну та інформаційну закритість, державний інформаційний контроль, відсутність ринку та обмеження дійсно вільного творчого розвитку особистості.
У посткомуністичну добу ці обмеження були зняті. Але які
перспективи подальшого розвитку України? Існує два варіанти, які умовно називають «песимістичним» та «оптимістичним». Перший наполягає на тому, що можливості для
швидкого входження в коло постіндустріальних держав для
неї повністю відсутні. Тому слід прагнути того, щоби стати
розвиненою індустріальною державою, як значна кількість
інших держав світу. Проте, як показав історичний досвід
повоєнних часів, становлення інформаційного суспільства у
розвинених країнах (країнах Центру) знецінює індустріальну
працю та індустріальне виробництво на напівпериферії,
призводить до втрати її конкурентоздатності на світовому
ринку. Прямим наслідком такого знецінення є відплив капіталу з економік, що розвиваються. Другий варіант орієнтує на набуття здатності наздогнати постіндустріальні країни. Прибічники цього варіанту вважають вступ людства в
еру постіндустріалізму для України другим після одержання
незалежності унікальним доленосним шансом у новітній
історії досягти успіху у побудові національної економіки,
усього суспільства, що відповідає вимогам сучасності.
Одна із провідних американських цінностей – це демократія. Демократія не терпить дискримінації за будь-якими
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ознаками, зокрема статевими. Рух за емансипацію жіноцтва
пройшов довгий шлях у США. Він досяг суттєвих результатів у різних сферах життя, у тому числі науковій. Професор
Р. Столлер ввів у науковий обіг поняття «гендер». На початку
1970-х рр. в американських університетах почали приділяти
увагу «жіночим студіям» («Women’s studies»). У середині
1980-х рр. у цій царині відбувся суттєвий поворот: зустріч із
декількома новими суспільно-науковими теоріями призвела
до створення такого наукового напряму, як гендерний аналіз. Дж. Скотт своєю програмною статтею «Гендер: Корисна
категорія історичного аналізу» [4] заклала основи гендерної
історії. В університетах США працює чимало центрів із «жіночих студій» і «гендерної історії», ведуться програми підготовки фахівців і виконання різноманітних робіт. З вересня
2015 р. вести курс з гендерної історії для магістрів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка доручено професору Т. Орловій (докторська дисертація – із «жіночих студій»).
Відомо, що ООН, країни Європейського Союзу розробили свій варіант забезпечення рівних прав і можливостей
незалежно від статі, що зветься «gender mainstreaming».
У більшості офіційних документів це виглядає як «комплексний підхід до проблем рівності жінок і чоловіків». У США він
базується на комплексі афірмативних заходів щодо жіночої
статі (можливо, цей вплив втілився у запровадженні гендерної квоти у виборчому законодавстві України, відповідні
зміни до якого були внесені у 2015 р.). І у першому, і у другому випадку своє слово сказав притаманний західній цивілізації прагматизм. «Гендерний мейнстримінг» спирається
на ключове мотто: «Гендер – це корисно!», оскільки важливо
використовувати і жіночий ресурс, значення і можливості
якого значно зростають у постіндустріальному суспільстві
загалом та у конкурентній боротьбі між державами зокрема.
Провідним трендом новітньої історії стало прагнення
до демократії і незалежності. Це відбилося і в американській, і в українській історії. Війна за незалежність від колоніального ярма американців тривала упродовж 1775-1783 рр.
Боротьба за незалежність України від іноземних поневолювачів триває набагато довше і набуває різних форм. Сучасний етап української історії – це так звана «гібридна війна»,
яку веде Москва. До речі, протистояння із російським екс261

пансіонізмом також є спільним і для США, і для України.
Також спільним є запекле протиборство старого і нового в
історії обох країн, що набувало форм громадянської війни.
Рабовласницький Південь боровся проти індустріальної,
вільної від рабства Півночі. Злочинно-радянський Схід України у подобі Донецької і Луганської народних республік
прагне перешкодити розвиткові незалежної від спадщини
минулого України. Але у боротьбі як американського, так і
українського народу головною перевагою над супротивником є цінування свободи.
Ставлення до свободи – ще одна з рис вдачі, схожих у
американців та українців. Звичайно, названа риса представлена неоднаково в характерах конкретних осіб. Сервілізм окремої частини населення України, зокрема на Сході
та в Криму, є проявом сильного тривалого впливу російської
цивілізації. Ще один суттєвий прояв впливу Московії – це
недбале ставлення до законів та їх дотримання. На Заході в
цілому та в Америці зокрема наріжним принципом є «Dura
lex, sed lex», що прийшов від часів Стародавнього Риму.
У Росії діють не закони, а «поняття» на кшталт: «Закон – что
дышло: куда повернешь, туда и вышло» або «Чья власть, того
и сласть». Нехтування законами – живильний грунт корупції, надто поширеної і в Росії, і в Україні. Західні політики,
серед яких і Дж. Р. Байден, 47-й віце-президент США, і
американський посол в Україні Дж. Р. Пайєтт, неодноразово
вказували на те, що корупція – найголовніший ворог України [5, 6]. Однак серед українського населення, на жаль,
досі сильно відчутні впливи Росії на ментальному рівні. Специфічне ставлення до корупції – серед них.
Якщо сенс «американської мрії» визначається наполегливою працею, сенс «російської мрії» формулюється коротким словом «шара», тобто йдеться про одержання чогось за
так, дурно. Якщо шукати пояснень в історії, то варто згадати, що впродовж століть праця в Росії мала підневільний характер. І ще одна приказка: «От трудов праведных не наживешь палат каменных», тобто чесною працею не можливо
заробити на гідне життя. Тому таке поширене крадійство,
до якого ставляться не тільки поблажливо, а з повагою і захоплюються тими, які вкрали і не постраждали. Одна з причин: у російській цивілізації і досі не гарантована безпека
приватної власності, а закон не захищає приватного власни262

ка. На Заході, як відомо, приватна власність – основа існування суспільства, а права і свободи громадянина – найвища цінність. Люди впевнені, що захищені законом, який
буде виконаний, незважаючи на чини і звання. А щоб схилити на свій бік тих, які мають реалізовувати закони, можна
і заплатити. Інша ж сторона використовує владу для одержання прибутків, можна сказати, в інтересах бізнесу. Питання відокремлення влади від бізнесу – одне з пекучих для
України. Це можна було б зробити на основі виконання законів, які були б на те спрямовані. Історія розвинених країн
свідчить, що повага до законів – основа добробуту суспільства, тобто суспільству це вигідно. Західний прагматизм у
цьому випадку також відіграв свою роль. Вважається, що
прагматизм присутній і в українському національному характері. Отже, йому варто сприяти у його реалізації.
Добре відома концепція американського психолога
А. Маслоу про «піраміду людських потреб». На її найвищому
рівні – «самоактуалізація». Американське суспільство приваблювало переселенців з усіх куточків Землі саме тим, що
надавало більше можливостей для самореалізації. Тому їхали
туди найенергійніші, найзавзятіші (з України теж), формуючи найбільше багатство країни – людський капітал. На відміну від України та Росії, Сполученим Штатам не загрожує
демографічна криза у розумінні чисельності населення, хоча
свої проблеми існують. Цими проблемами займаються. Зокрема, саме в Америці народилася мода на здоровий спосіб
життя. У його «джентльменському наборі» – заборона продавати алкогольні напої особам, молодшим 21 року. За порушення карають навіть дітей президентів і зірок шоу-бізнесу.
Неможливість гідної самореалізації в Росії і під Росією
призвела до масового поширення алкоголізму як прояву соціального ескапізму. Якщо говорити прямо, впродовж тривалого часу через алкоголізацію відбувається генетичне виродження населення. Частина його стала бойовиками у ДНР
і ЛНР. З іншого боку, в українських магазинах і закладах громадського харчування з’явилися оголошення про заборону
продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року.
У Сполучених Штатах Америки, так само, як і в інших
розвинених країнах, середня очікувана тривалість життя
зростає. Американські пенсіонери можуть дозволити собі
мандри світом, що для більшості українських – захмарні
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мрії. Молоді люди мають свої розваги. Американська культура досягла неабияких успіхів у поширенні світом саме
завдяки тому, що зробила ставку на молодь. Добре відома
потуга кінематографа США. В Україні також люблять фільми, зняті американськими митцями. Наразі виявляється
одна з рис постіндустріального суспільства – зростання ваги
постматеріальних цінностей у масовому споживанні, що
приносить неабиякий зиск: прибутки від продажу американських кінострічок перевищують надходження за продаж
російської нафти. У часи Великої депресії розквітнув Голлівуд. Після розвалу СРСР до нас надходила гуманітарна допомога. Вона складалася не тільки з продуктів харчування і
одягу. По телебаченні демонструвалися американські фільми, зняті у 1930-х роках. Колізія однакова, незалежно від
персонажів та сюжету: герой чи героїня перебували у страшенній скруті (адже криза), але не впадали у відчай, не піддавалися невдачам, залишалися відданими своїй справі, багато працювали, їх підтримували рідні і друзі, і врешті-решт
приходив успіх. Особливо сильне враження на жіночу половину українського населення справили «Віднесені вітром».
Українські жінки одержали ще більше імпульсів боротися в
умовах кризи «лихих 90-х» за збереження себе, своїх рідних і
близьких. Нині інколи кажуть, що криза нагадує тодішні
важкі часи. І жінкам, і чоловікам потрібна мужність боротися. І в тому одним із надихаючих прикладів є історія Сполучених Штатів Америки, з чиїх уроків можна взяти неабияку
користь для досягнення успіху.
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Анотація. У статті розглядаються демократичні цінності
як елемент політичної культури на прикладах України та США.
Виділяються найбільш важливі демократичні цінності США, що
становлять основу ліберально-демократичних принципів демократії. Демократичні цінності України, що набули розвитку в результаті подій Майдану 2013-14 рр. і військових дій на Донбасі, є
частиною демократичного ідеалу.
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У нашому соціумі відбулася переорієнтація деяких
ідеологічних цінностей, що складають поняття демократичного ідеалу. При цьому цінності стали невід’ємним атрибутом при характеристиці окремого громадянина. Який рівень
поширення цих демократичних норм, такий і потенціал суспільства, що йде шляхом прогресу демократії. У цій статті
ми позначимо деякі цінності двох країн – України та США,
виділивши найбільш важливі з них.
Демократичні цінності є складовою частиною політичної культури і загальної системи цінностей сучасного суспільства. Вони складають основу демократичного ідеалу,
сприяють процесам стабілізації і зміцнення демократії. Для
обох країн характерно те, що, з одного боку, чимало демократичних цінностей існує в них уже багато століть, інші ж
набули поширення відносно недавно, у ХХІ столітті. В обох
країнах на них впливають політичні традиції і сучасність.
Розглянемо деякі демократичні цінності в США.
У значній мірі цінності США обумовлені історичними
особливостями виникнення держави, специфічними рисами
національного характеру. Поширення цінностей по всьому
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світу пов’язане із зовнішньою політикою, у ній важливе
значення має система ціннісних орієнтацій і установок
державних діячів, їхня оцінка своєї країни серед інших держав. Так, колишній президент США Дж. Буш у своєму зверненні до Конгресу заявив: «Наші збройні сили проводять політику, зрозумілу кожному ворогові Сполучених Штатів:
навіть за сім тисяч миль, за океанами і континентами, на
вершинах гір і в печерах ви не уникнете справедливості» [1].
Концепція демократичного ідеалу в США, безумовно,
може служити зразком для інших країн. Вона виходить із
«поваги до кожного індивіда, незалежно від його кредо, кольору шкіри, етнічності, статі та релігійних поглядів».
Серед норм цієї поваги – «свобода вибору, рівність, відкритість новим ідеям, захист прав меншин, свобода преси,
релігії, відсутність страху висловити свою думку» [2].
Наприклад, юридичним закріпленням рівності як цінності стала Декларація незалежності 1776 року, яка проголошувала, що всі люди створені рівними і всі мають право
на «життя, свободу і прагнення до щастя». Поправки до
цього документа, які включають гарантії прав особистості
на свободу слова, віросповідання і преси, були відображені у
Біллі про права.
Ліберально-демократичні принципи демократії, свободи, прав людини, законності та приватної власності в США
є якоюсь системою координат про те, як має бути влаштоване суспільство і якими мають бути його цінності.
Думка про те, що ідея свободи лежить в основі американських цінностей, досить поширена. Однак необхідно зазначити, що в уявленнях американців поняття свободи
виявляється тісно переплетеним із поняттям демократії, хоча,
по суті, це різні речі. Демократія для американців – це не
просто тип суспільно-політичного устрою, а його безпосереднє втілення в США, сукупність державних інститутів, режимів і практик.
Наведемо погляди деяких учених, що відображають
розуміння демократичних цінностей як складових демократичного ідеалу в політологічній науковій думці.
Американський соціолог Роберт К. Мертон, який вивчав пуританські цінності, вважав, що найбільш важливі з
них для американського суспільства – це багатство, успіх,
сила і престиж, однак не всі люди мають однакові можливості для досягнення цих цінностей.
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Соціолог-функціоналіст Толкот Парсонс, який розглядав цінності, мотиви та системи дій, вважав, що американці поділяють спільну цінність «американська робоча етика», яка має на увазі інтенсивну працю.
Інші вчені пропонують вважати загальним ядром американських цінностей матеріальний успіх, опору на науку і
технології, демократію, патріотизм, благодійність, свободу,
рівність і справедливість, індивідуалізм, відповідальність і розважливість. Так, професор Лондонської бізнес-школи Чарльз
Хенді основну цінність вбачає і американському процвітанні. Саме зароблений самостійно, не отриманий у спадок добробут лежить в основі американських культурних цінностей.
Здатність американців вірити в світле майбутнє – це
ще одна цінність, яку виділяє Чарльз Хенді. Оскільки в сучасному світі все більш провідну роль відіграють знання та
інформація, то культури, які можуть сприяти через формування людського капіталу розвитку «інституційного оточення, що підтримує технологічні зміни», будуть займати провідну роль. Він вважає, що США є лідером на цьому шляху [3].
П. Шак у роботі «Розуміння Америки: анатомія виняткової нації» («Understanding America: The Anatomy of an
Exceptional Nation») звертає увагу на те, що американська
культура є особливою. Її вирізняють патріотизм, індивідуалізм, релігійність і дух підприємництва. Американський конституціоналізм є унікальним у своєму грунтуванні на індивідуальних правах, децентралізації і державній владі [4].
Колишній директор інформаційного агентства США
Л. Р. Кольс у роботі «Цінності, якими живуть американці»
(«The Values Americans Live By») серед основних цінностей
виділяє:
1) рівність, егалітаризм;
2) індивідуалізм і приватність;
3) конкурентоспроможність і вільне підприємництво;
4) орієнтація на роботу;
5) неформальність;
6) практичність і ефективність;
7) матеріалізм [5].
К. С. Гаджієв основними цінностями, що притаманні
американському національному характеру, вважає індивідуалізм, підприємливість, працьовитість, прагматизм, орієнтацію на успіх [6].
268

Важливою цінністю, взаємопов’язаною з індивідуалізмом, є орієнтація на успіх – так звана «американська мрія».
Сутність цієї цінності полягає в ідеї про те, що американське суспільство є країною необмежених можливостей,
відкритим суспільством, у якому кожна людина, незалежно
від соціального статусу і походження, може домогтися
успіху, спираючись лише на власні сили.
На суперечливий характер американської ціннісної системи вказав соціолог Роберт Лінд. Він зазначив, що кожен
елемент цієї системи має свою протилежність. Наприклад,
дотримуючись філософії матеріального успіху, американці
водночас ставлять якості особисті на перше місце, проповідують принципи індивідуалізму на практиці, але часто
діють колективно [7].
Цінності в українському суспільстві багато в чому перегукуються з американськими. Про це свідчать результати
опитування, проведеного з 11 по 13 грудня 2009 року Інститутом Горшеніна, на тему «Мораль і життєві цінності українського суспільства».
Головними життєвими цінностями українці вважають
здоров’я (78,7%) і матеріальну забезпеченість (72,4%). Близько половини опитаних (49,2%) найбільш важливою цінністю
вважає щасливе сімейне життя, а близько третини – цікаву
роботу (37,2%) і хорошу обстановку в країні (34,8%). Приблизно п’ята частина респондентів назвала найбільш важливими цінностями приємне проведення часу (21,5%) і незалежність у вчинках і діях (19,2%), а кожен шостий (15,3 %)
поставив на чолі життєвих цінностей пізнання та інтелектуальний розвиток. Інші життєві цінності має 0,7% опитаних,
а 2,6% не змогло дати їм визначення [8].
Події Майдану 2013-2014 рр., військові дії на Донбасі
внесли корективи уформування демократичних цінностей.
Координатор проекту «Цінності нової України» Ольга Ваганова систематизувала для Platfor.ma ідеї 33 українських моральних авторитетів, активістів і мислителів, щоб визначити
ключові цінності нової України. Серед перших була названа
свобода.
Україна буде територією свободи. В українського суспільства є певний запас внутрішньої свободи, її можна обмежувати, але завжди залишиться той мінімум, який в
українця не забрати. І це та свобода, яка йде тільки в парі з
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відповідальністю. Кожен повинен взяти відповідальність за
своє життя, свою родину і своє оточення на себе.
Свобода і відповідальність логічно призводять до децентралізації і розвитку територіальних громад, що, зі свого
боку, вимагає ініціативності знизу. Причому бажаний такий
рівень ініціативи й відповідальності, ніби від кожної людини залежить все. Кожен може стати соломинкою, яка зламає
спину верблюда, або, як це назвали в Громадянській платформі «Нова країна», гідри (старої корупційної та неефективної системи).
Навколо цінностей «право», «правова держава», «влада
права», які спочатку були запропоновані, виникла дискусія.
Адже право одразу асоціюється з судами, до яких багато
громадян відчуває недовіру.
Політичний і медійний експерт Андрій Заблоцький
заявив, що коло відповідальності потрібно розширювати на
всю країну. Але більш консервативні співрозмовники зупинялися на близькому оточенні: будинок, район, село.
Де є свобода та усвідомлена відповідальність, там природним є почуття власної гідності. Наприклад, на своїй
презентації група «21 листопада» представила три цінності:
свобода, гідність і чесна праця. При цьому гідність супроводжувало формулювання: «Основою життя українців стане
повага до себе (індивідуальна гідність) і до інших».
Що стосується солідарності, то деякі експерти визнали
її не цінністю, а результатом спільності цінностей. Інші вважають, що на перше місце в об’єднанні суспільства може
вийти якраз усвідомлена солідарність – компроміс заради
майбутнього, заради загального блага: почуття співпереживання, взаєморозуміння, співробітництва, взаємопідтримки
між різними групами. Засновник «Агентства іміджу України» Олександр Ксенофонтов також звернув увагу на самовіддачу українців, готовність поділитися останнім заради
братства, що так сильно проявилося на Майдані.
Усе це пов’язано із соціальною довірою, яка, на думку
історика, професора Українського католицького університету Ярослава Грицака, є однією з найважливіших умов розвитку суспільства.
Україна продовжить свій шлях толерантної і миролюбної країни, для якої важливе добросусідство. Звичайно,
толерантність не може бути до всього: якщо людина вчинила злочин, то не можна бути до нього толерантним.
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Тому для українців завжди будуть близькі мужність і доблесть. Ми завжди будемо захищати себе і свою землю, згадаємо наше славне військове минуле і пантеон героїв-захисників.
На думку Богдана Данилишина і Станіслава Кульчицького, економіка – це зараз головне. Серед економічних цінностей «визнання отримає чесна праця», «багатство стане
результатом зусиль, а не випадку», «праця призведе до чесного добробуту».
Ми повинні розвивати індивідуальне підприємництво і
разом працювати для підвищення якості життя. Україна
стане державою для процвітаючого бізнесу, для виробництва і
торгівлі, для середнього класу.
Нам потрібно стати країною, націленою на майбутнє,
на творення. І візуалізувати країну в іншому ракурсі: через
7 років (для себе), через 20 років (для дітей) і через 200 років
(щоб бачити там Україну) [9].
Поширення демократичних норм і цінностей – це домен політичної культури, саме політична культура інкорпорує систему соціально-політичних цінностей, вказуючи на
те, як вони зберігають або змінюють орієнтації громадян,
їхнє ставлення до сучасної політичної системи. Звідси важливі питання взаємодії демократичних цінностей як складових демократичного ідеалу.
На думку Т. Д. Кларка, питання, яке розділяє вчених,
полягає в тому, чи сприяють цінності і відносини виникненню демократії, чи демократія викликає зміни в політичній
культурі? Якщо демократія залежить від історично обумовлених культурних цінностей, то неможливою є поява поколінь,
у яких відсутні демократичні цінності. З іншого боку, якщо
демократія може вплинути на зміну цінностей, тоді ці цінності можуть, зі свого боку, сприяти консолідації демократії,
викликаючи хвилю суспільної підтримки нового режиму [10].
Демократичні цінності, що творять демократичний
ідеал, залежать від існування демократичної політичної
культури. Дуже часто цінності сучасної політичної культури
(демократичної чи ні) міцно вкорінені в суспільстві і чинять
опір швидким змінам.
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DEMOCRATIC VALUES IN THE CONTEXT
OF DEMOCRATIC IDEAL (UKRAINE – USA)
Summary. The article deals with the democratic values as an
element of political culture on the examples of Ukraine and the USA. The
most important democratic values of the United States, forming the basis of the liberal-democratic principles of democracy are highlighted. Democratic values in Ukraine, which were developed in the result of
events of Maidan 2013-2014 and military actions in the Donbass area
are part of the democratic ideal.
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Ukraine; democratic ideal; political culture.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ:
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
І АМЕРИКАНСЬКІ ВПЛИВИ
ВІКТОР СТЕПАНЕНКО
кандидат філософських наук,
провідний науковий співробітник
Інституту соціології НАН України
Анотація. Досліджуються деякі інституціональні особливості, а також фактори впливу США у розвитку громадянського суспільства в Україні. У перспективі соціологічного інституціонального підходу аналізуються напрями трансформації протестного
потенціалу громадянського суспільства після Євромайдану та окреслені перспективи його інституціоналізації. Обґрунтовано висновок про вирішальний фактор громадянського суспільства для успішного модернізаційного реформування країни.
Ключові слова: громадянське суспільство, Україна, громадська участь, протестний активізм, суспільна трансформація.

Масовий протестний рух 2013–2014 р. та пост-майданний розвиток актуалізували проблеми інституціоналізації
громадянського суспільства в країні. Інституціоналізація у
соціологічному розумінні – це не лише становлення системи
організаційних утворень, а й продукування смислів і структурування дій, що визначають сталі соціальні патерни та
моделі поведінки через формальні й неформальні практики,
дискурси, конвенційні системи уявлень, цінностей та ідей,
які сприймаються як норми організаційних утворень [1,
c. 64]. В перспективі цього підходу результати послідовних
Майданів, зокрема Євромайдану 2013-2014 р., досі не означають домінування цивільних цінностей громадської самоорганізації у суспільній життєдіяльності, контроль суспільства над владою не набуває системного характеру, а
корупційно-корпоративні мережі продовжують зберігати свою
стійку присутність і вплив у державі. А отже, революційна
активність та бажання змін все досі не втілилися в ефективну практику прийняття рішень, спрямованих на ці зміни.
Однак справедливо і те, що після 2014 року відбувся підрив
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тривалого еволюційно-консервативного перебігу посткомуністичної трансформації українського суспільства.
Інституціональний підхід до розвитку громадянського
суспільства у посткомуністичній країні актуалізує ще один
важливий аспект – проблематику зовнішніх стимулюючих
впливів на його розвиток і їх взаємозв’язок із внутрішньонаціональними процесами. Варто визнати, що саме
різні аспекти впливу США відіграли важливу роль у становленні громадянського суспільства в Україні. Про вплив США
на українське громадянське суспільство можна говорити
принаймні у трьох аспектах: 1) вплив американської концепції громадянського суспільства і більш широко – історичних традицій та практик, зокрема учасницьких та протестних, на становлення вітчизняного громадянського суспільства з його мережею НУО як організаційного осередку;
2) інтелектуальний та ідеологічний вплив американських
уявлень про громадянське суспільство від А. де Токвіля до
пост-токвіланських концепцій (Р. Патнем та інші) і концепцій постмодерного, глобального громадянського суспільства,
тактик ненасильницького спротиву диктаторським режимам Д. Шарпа та ін.; 3) фінансова підтримка демократії та
громадянського суспільства в країнах, що розвиваються, як
офіційна політика уряду США. Водночас інституціональний
підхід доводить, що зовнішні впливи на громадянське суспільство не можуть замінити його власний сталий розвиток,
хоча й здатні сприяти йому.
Власне, системне значення народного повстання 2014
року і полягає у тому, що воно стало одночасно виразним
проявом інституціоналізації громадянського суспільства і
найрішучішою в новітній вітчизняній історії спробою деінституціоналізації пострадянського соціального устрою. Адже
українська модель посткомуністичної трансформації має
свої особливості, серед яких – повільність та непослідовність
реформування країни, модернізації суспільних відносин. Ба
більше, така інертність щодо реформаторських змін часто
подавалась у вітчизняному політичному дискурсі «стабільності та порядку» як особлива цінність і досягнення країни,
якій тривалий час дійсно вдавалось уникати революційних
потрясінь та гострих соціальних збурень. Став формуватися
своєрідний консенсус верхів – олігархічних кланів і значної
частини політичної еліти – у їхніх спільних корпоративних
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інтересах у небажанні щось радикально змінювати в країні.
Поступово формувалися своєрідні суспільно-політичні ефекти
вже пострадянського застою або «нерухливості держави« [2].
У сучасних обставинах, окрім зовнішньополітичного
тиску на владу з вимогою реформування країни з боку
США, ЄС та фінансових донорів країни, єдиним внутрішньополітичним дієвим важелем долання пострадянської
стагнації в Україні слід визнати активність та критичний
тиск на владу різних акторів громадянського суспільства,
підприємницького класу та молоді. Однак навіть такі тиск
та активність можуть бути результативними за умов суспільного попиту на реформування країни і постійного та
ефективного громадського контролю за державною бюрократією з боку ефективного та дієвого громадянського суспільства. Саме через недостатність реалізації цих умов спалах
масової громадянської активності, ентузіазм та сподівання
мільйонів громадян на оновлення країни після Помаранчевої революції 2004-2005 р. через деякий час змінилися
масовим розчаруванням, недовірою та апатією.
Драматичний розвиток подій у постмайданній країні,
зокрема анексія Криму та збройний конфлікт на Донбасі,
скоригували мирні умови, за яких можна було б спостерігати, яким чином трансформується суспільна енергія Майдану самий його фактор. Вітчизняне громадянське суспільство опинилося перед викликами не лише реформування країни, а й захисту її суверенітету і незалежності. Можна
виокремити принаймні три напрями, в які за цих обставин
трансформувалась суспільна протестна енергія Євромайдану та спрямувалась активність громадянського суспільства:
1) добровольчі військові формування; 2) волонтерство та
філантропія і 3) лобіювання та супроводження реформ [3,
с. 366-385].
1) Добровольчі військові формування. Для багатьох активістів Євромайдану, зокрема тих, які входили до його загонів самооборони, участь у добровольчих військових формуваннях, що зі зброєю в руках захищають територіальну
цілісність країни на Донбасі, була цілком природним рішенням. Для цих людей такий вибір сприймався як продовження Революції гідності і великою мірою як захист вже великого українського Майдану в географічних межах всієї
країни від ворога. У цьому сенсі показовим є те, що за
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результатами опитування Інституту соціології НАН України
2015 року, учасники протестних акцій Революції гідності,
а також громадяни, які підтримували та допомагали протестувальникам, виразніше проявляють свій патріотизм та
усвідомлення свого громадянського обов’язку, висловлючи
значно більшу готовність свого кола друзів та знайомих щодо участі у можливій загальній мобілізації у випадку поновлення воєнних дій на Донбасі, аніж респонденти, які не
брали ніякої участі у протестних акціях
2) Волонтерство та філантропія. Саме волонтерство
та самоорганізація періоду Майдану та постмайданного розвитку, їхні ефективність і жертовність значно розвинули
сферу суспільної солідарності та формування позитивного
соціального капіталу, утвердили суспільне та владне визнання фактору громадянського суспільства, актуалізувавши
його автентичні і, так би мовити, «ідеально типологічні» ознаки – самоорганізацію, добровільність участі, суспільну відповідальність. І врешті-решт ці якісні зсуви значно підвищили суспільну довіру до громадських організацій в українському суспільстві. Самі ж волонтери, за результатами загальнонаціонального опитування Інституту соціології НАН
України 2015 року, мають безпрецедентно високий порівняно з іншими інституціональними утвореннями рівень суспільної довіри – майже дві третини (58,9%) респондентів
довіряють їм. Цей рівень довіри у 2015 році є навіть вищим,
аніж до такого традиційно високого за рівнем довіри інституту, як армія з довірою до неї 41,2% опитаних (для порівняння: такі інститути, як політичні партії, урядові структури, суд та прокуратура не мають навіть 20% сукупного рівня довіри респондентів). Волонтерський рух і різні форми
допомоги армії та вимушеним переселенцям від багатьох
громадян стали у період 2014-2015 років не лише важливим
напрямом трансформації революційної активності, а й означили один із принципових аспектів інституціоналізації громадянського суспільства у таких його перспективах, як розвиток культури громадянської участі і зростання довіри громадян до громадських організацій та волонтерів.
3) Лобіювання та супровід реформ. Іншим, не менш
важливим напрямом є активність громадських мереж і недержавних аналітичних центрів у розробці та впровадженні
реформ, утвердженні верховенства права, боротьбі з коруп276

цією та налагодженні громадського контролю за владою. Ця
сфера активності є важливою тому, що вона позначає основний напрям зміни стратегії громадянського суспільства
від протесту проти до конструктивної активності за, зокрема модернізаційне оновлення країни. І, якби не особливі
обставини зовнішньої агресії проти країни, саме у цій сфері
могли б зосередитись основні зусилля громадських активістів після Майдану. Водночас лобіювання та впровадження
реформ – це діяльність, яка здебільшого потребує фахових
експертних знань, активність у цій сфері не передбачає масовості та широкої участі всіх небайдужих громадян. Роль
громадських організацій, активістів та експертів тут може
полягати не лише в пропозиції альтернатив публічної політики, а й у формуванні містків довіри між державою та
суспільством, у просвітницькій роботі пояснення перспектив та результатів часто непопулярних реформ для широкого суспільства. Не менш важливий спектр завдань для
громадянського суспільства полягає у необхідності налагодження конструктивних соціальних комунікацій у зусиллях
щодо подолання регіональних розбіжностей задля збереження єдності країни, зокрема, через формування таких спільних програм, які підтримуються переважною більшістю громадян у всіх регіонах країни, як стратегії подолання бідності,
розвиток малого та середнього підприємництва, боротьба з
корупцією та утвердження верховенства права, розвиток
місцевого самоврядування та активності місцевих громад.
Нова стратегія постмайданного громадянського суспільства
полягає у зміні інституціонального середовища (власне –
системних змінах), а також у зміні посткомуністичного алгоритму власної активності, сконцентрованої здебільшого лише на зміні старих політичних еліт при владі.
Отже, перспективи інституціоналізації громадянського
суспільства в країні пов’язані з адаптацією мережі НУО та
об’єднань громадян до викликів модернізаційного розвитку
країни, використанням потенціалу громадянського суспільства
в адекватному представництві суспільних інтересів і в ефективній координації, культивації та спрямуванні на завдання
повсякденного оцивільнення навичок та досвіду самоорганізації громадян, здобутих, зокрема, у період масової громадянської активності, участі та волонтерства у період Революції
гідності та у подальшому постреволюційному розвитку країни.
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У сучасних умовах в Україні (та значною мірою – в світі загалом) для переважної більшості громадян Донбас, на
жаль, асоціюється тільки з війною та похідними від війни
безпековими, економічними, соціальними, політичними, демографічними, психологічними, морально-етичними тощо
явищами та процесами. Ця війна зумовила та/або посилила
численні різноманітні й не завжди однозначні прояви у вітчизняному суспільному житті. Одним із таких особливо показових і найбільш сутнісних проявів є волонтерський рух.
Гносеологічною та методологічною основою дослідження сукупності наукових проблем волонтерського руху є праці зарубіжних і вітчизняних громадських діячів, вчених, активістів та відповідні нормативно-правові акти України [1-5].
Для нашої країни (і не тільки на побутовому, а навіть
нормативно-правовому рівні) є вкрай поширеним уявлення,
що нібито поява волонтерства як такого була викликана війною у Луганській та Донецькій областях [2]. На підтвер279

дження такої думки завжди робиться посилання на етимологію поняття «волонтер». Це (від фр. volontaire) доброчинна
діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах
неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і
суспільства в цілому.
Інколи зустрічається інший підхід: зародження волонтерства пов’язується з Майданом [3] або – з уже доброю традицією зустрічати в Україні вифлеємську зірку [4].
Не існує жодних гносеологічних та теоретико-методологічних підстав для сумніву стосовно змісту цього опорного
поняття як підґрунтя визначення сутності волонтерства та
волонтерського руху. Разом з тим, є підстави вважати, що
зводити волонтерство та волонтерський рух у цілому лише
до здійснення доброї справи поза переслідуванням меркантильних цілей є невиправданим. Ба більше, волонтерський рух якраз-таки саме з війною на Донбасі отримав
якіснонового, значно глибшого та ширшого ціннісно-цивілізаційного виміру.
Волонтерський рух у сучасному житті нашої країни у
змістовному розумінні втілив у собі духовне, ідейне та політичне прагнення широких кіл українства до розбудови соціально-відповідального громадянського суспільства і національної самоідентифікації задля захисту й утвердження
незалежної України.
Принципово важливим є питання стосовно ідейних
витоків та часового визначення зародження волонтерства і
волонтерського руху в Україні. Узагальнення класичних теоретико-пізнавальних зарубіжних і вітчизняних досягнень
суспільної думки за цією тематикою дає підстави для виокремлення такої генези зародження та розвитку вітчизняного
волонтерства.
Загально-цивілізаційною передумовою формування вітчизняного волонтерства у сфокусованому викладі є ідеали
гуманізму відомого швейцарського письменника та підприємця, першого лауреата Нобелівської премії миру (1901 р.)
Анрі Дюнана (1868-1910 рр.), які стали підґрунтям заснування однієї з найповажніших і найавторитетніших сучасних світових пацифістських організацій – Міжнародного
Червоного Хреста.
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Безпосереднім ідейним витоком вітчизняного волонтерства, з асиміляцією загально-цивілізаційних засад гуманізму став рух пластунів на західних теренах сучасної України у 1911-1914 рр. Згодом «Пласт» став основою визвольного руху за незалежність України в роки ІІ світової війни.
Після її закінчення учасники вітчизняного визвольного руху
у переважній більшості опинилися в Західній зоні окупації
Німеччині, а дещо пізніше – в Америці та Канаді, куди природно було перенесено ідеї українського «Пласту». Іншими
визначальними осередками української еміграції після ІІ
світової війни стали Західна Європа, Австралія та Південна
Америка. Однак як за чисельністю, так і за роллю у суспільно-політичному та економічному житті країн еміграції
саме українство США протягом 50-80 рр. ХХ сторіччя стало
провідним центром діаспори (є помітним, що в сучасних
умовах така роль переходить до українства Канади). Ба
більше, сама українська діаспора в західному світі переважно ідентифікує себе з Америкою (мені пощастило особисто
набути підтвердження такої ідеї під час участі у 2008 р. у
Програмі Camp Counselors USA у штаті Вісконсин та у 2012 р.
за волонтерською Програмою AIESEC Global Citizen у північних воєводствах Республіки Польща; зараз такі підтвердження отримую у контексті навчання за Програмою
ERASMUS+ в Лодзинському університеті).
Отже, український «Пласт» в Америці (та у країнах
західної демократії загалом) органічно й логічно збагатився
ідеями волонтерства, що є цілком природним, оскільки їхніми вихідними засадами є спільні ідеї гуманізму, духовності
та свободи. Показовим підтвердженням такого висновку є
суспільно-політична, наукова й громадянська діяльність
провідних представників українського «Пласту» – моральних
авторитетів нашої нації Любомира Гузара і Богдана Гаврилишина [5].
Узагальнення наведених теоретико-методологічних аргументів із підтвердженням численними емпіричними фактами є підґрунтям вихідної тези стосовно українсько-американських витоків вітчизняного волонтерського руху.
Засадничі основи волонтерства як загально-цивілізаційного явища повною мірою втілилися й втілюються у вітчизняному волонтерському русі у сучасній війні на Донбасі.
Він за своїм змістом став дійсно мультидисциплінарним і
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позбавленим етнічного, економічного, соціального, політичного, конфесійного тощо забарвлення. Типові риси найкращих представників сучасного українського волонтерства:
– це – обізнана, національно свідома особистість;
– це – одухотворена, високоморальна особистість;
– це – внутрішньо незалежна й самозабезпечена особистість.
При цьому є підстави зазначити таке: на Донбас волонтерство прийшло саме із Західної України. Разом з тим,
зародження й подальше формування вітчизняного волонтерства за спіраллю як явище, витоками якого є Західна
Україна та загартоване на Донбасі, уже найближчим часом
стане потужним чинником суспільного розвитку всієї (та для
всієї) держави. Навіть попри те, що волонтерство як явище
громадського суспільства створює суттєвий «дискомфорт»
для сучасної державної бюрократичної машини, воно самостійно забезпечить собі так звані ліфти в безпековій, економічній, соціальній, культурній та політичній сферах заради
розбудови й ствердження незалежної України.
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Вступ
З часу закінчення Другої світової війни відбулося
близько 259 збройних конфліктів у 159 різних частинах світу, низка з них залишається активними до сих пір [1, c. 537].
Не дивно, що в останні роки поряд із теоретичними та
практичними розробками щодо врегулювання конфліктів,
питання постконфліктного розвитку та реконструкції (відновлення) набули особливого статусу. Й. Джабарін з ізраїльського університету Технікон влучно зазначає, що постконфліктна реконструкція перетворилася із «великого наративу» у «велику стратегію» [2, c.108].
Одним із яскравих прикладів, що розкриває проблемні
аспекти реконструкції постконфліктного суспільства, є політика Реконструкції 1865–1877 рр., яку здійснював уряд
США після Громадянської війни 1861–1865 рр., впродовж
якої збройне насилля перенеслося у поле політичного протистояння. Ба більше, конфліктогенний спадок Громадянської
війни відтворився впродовж протистоянь в період Руху за
громадянські права 1960-х рр. [3], а в поодиноких випадках
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триває й досі [4; 5; 6], що підтверджує припущення про
трансформацію конфлікту у латентну фазу без ліквідації
протиріч, що його спричинили. Таким чином, питання, чи
відбулася постконфліктна реконструкція в реальності протягом офіційної політики Реконструкції, вимагає переосмислення.
Цей приклад становить значний науковий інтерес,
оскільки в кінці ХІХ ст. не було теоретичних розробок постконфліктної реконструкції, і уряд США повинен був діяти
відносно ситуації на свій розсуд. Водночас вивчення цього
випадку має особливе значення і для України, яка може
скористатися досвідом США задля запобігання помилкам у
своєму плані постконфліктної реконструкції.
Концептуалізація та методологія постконфліктної
реконструкції
Постконфліктну реконструкцію можна описати як
комплекс заходів та засобів, які проводяться в постконфліктних країнах чи територіях і мають на меті політичну,
економічну, інфраструктурну, соціальну відбудову суспільства. За своєю онтологічною природою постконфліктна
реконструкція є «об’єктом конструювання», який включає не
стільки конкретний перелік підходів, напрямків чи засобів,
скільки їхню здатність до отримання бажаного результату –
досягнення мирного розвитку [2, c.110]. Таким чином, важливими стають певні умови, виконання яких дозволяє досягнути мети постконфліктної реконструкції, а саме реконструкцію (відбудову) – перехід до якісно нового стану
суспільного життя, у порівнянні з конфліктним станом. До
таких умов можна віднести: 1) закінчення конфліктного
протистояння; 2) забезпечення механізмів, що уможливлюють подальший суспільний розвиток.
П. Валенштайн зазначає, що закінчення конфлікту потребує більшого, ніж формальний мирний договір між конфліктуючими сторонами [7, c. 7]. У випадку війни, де первинними конфліктогенними чинниками виступають соціальні
протиріччя, станом вирішення конфлікту можна описати
ситуацію, коли конфліктуючі сторони досягають домовленостей, що вирішують їхні основні протиріччя, приймають
взаємне існування один одного як партнерів і зупиняють
будь-які прояви насильницької боротьби [7, c. 8]. Така (ре-)
інтеграційна політика повинна враховувати фактор взаємо285

залежності конфліктуючих сторін. Найбільш нестабільною є
комбінація, коли існує високий рівень взаємозалежності та
протилежні інтереси [7, c. 6]. У такій ситуації не можливо досягнути порозуміння, і тому єдиним виходом може бути
лише зменшення рівня такої взаємозалежності [8, c. 194].
Комбінація ізоляції та протилежних інтересів не є небезпечною, оскільки подальша поляризація та поділ будуть
сприяти балансуванню та зменшенню тертя між сторонами.
Низка науковців зазначає, що в процесі забезпечення
механізмів, які уможливлюють подальший суспільний розвиток, необхідно дотримуватися певної послідовності дій (анг. –
sequencing) [9]. Ф. Фукуяма наголошує, що у такому ланцюгу
послідовностей забезпечення безпеки та порядку слідує першим, супроводжуючись економічним розвитком і лише тоді
демократичним [10, c.10]. Важливо, що реконструкція, у
якій порушений цей порядок, може бути ризикованою,
оскільки може лише заморозити чи тимчасово врегулювати
конфлікт (перша умова), але не виконати другої умови і таким чином допустити його повторну ескалацію у майбутньому. Ф. Фукуяма пояснює етапність побудови безпекиекономіки-демократії крізь функціональну концепцію державотворення, що переплітається з пірамідою задоволення
потреб Маслоу та концепцією державної монополії над застосуванням насилля Вебера. Таким чином, держава, здійснюючи контроль над територією, забезпечує розвиток громадських інституцій, що, зі свого боку, забезпечують створення та використання суспільних благ. Якщо ж поширення
суспільних благ буде передувати економічному розвитку, це
сегрегує суспільство на різні прошарки: тих, що зможуть їх
дозволити і тих, яким вони не доступні. Якщо ж не будуть
забезпечені безпека та інституційна розбудова, ці блага можуть бути насильно захоплені.
Подібно Е. Мансфіод та Дж. Снайдер застерігають, що
зусилля на забезпечення демократії повинні бути наступними після інституційної розбудови, особливо перед оголошенням виборів, оскільки вибори зазвичай мобілізують різні
сили, зокрема й недемократичні [2; 10; 11; 12; 13]. Останні,
легітимізуючись через демократичні процедури можуть, тим
не менше, заблокувати демократичну консолідацію суспільства на тривалий термін. Таким чином, державність є
необхідним підґрунтям для постконфліктної реконструкції.
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Підсумовуючи, можна виділити такі етапи та відповідні напрями, на яких можуть використовуватися різні
інструменти, заходи та засоби постконфліктної реконструкції [2, c. 115; 14, c. 27; 15]:
Етапи:
1) забезпечення безпеки та стабілізація;
2) відбудова економіки та державних інституцій;
3) розбудова соціальних інституцій та поширення демократії.
Напрями та інструменти:
1) реконструкція безпеки (роззброєння, демобілізація і
реінтеграція (англ. – disarmament, demobilization and reintegration), військово-цивільний контроль, залучення миротворчих контингентів тощо);
2) політична реконструкція (амністія, реінтеграція і
примирення (англ. – amnesty, reintegration and reconciliation), розбудова потенціалу інституцій (англ. – capacity building), залучення спеціалістів із громадського сектору тощо);
3) економічна реконструкція (реконверсія, відновлення
інфраструктури, відновлення регулятивних та ринкових інституцій, реформування економіки та модернізація, підтримка малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій
тощо);
4) соціальна реконструкція (гуманітарна допомога, підтримка місцевих громад, підтримка незахищених та постраждалих від конфлікту осіб, перехідне правосуддя, розвиток НГО, проекти примирення, постконфліктна освіта тощо).
Короткий перелік подій впродовж періоду Реконструкції
Період Реконструкції прийнято розділяти на декілька
(іноді на два – Президентський та Радикальний) періодів, кожен з яких відповідає тим чи іншим політичним подіям, що
формували порядок денний політики реконструкції [16-24]:
1. Реконструкція президента Лінкольна (1863 – травень 1865 рр.). Характеризується намаганнями створити цілісну стратегію примирення в умовах війни; створенням
Бюро в справах звільнених, що повинно було опікуватися
широким колом питань щодо забезпечення швидкого відновлення країни в новому нерабовласницькому соціальнополітичному та економічному середовищі. Вбивство Лін287

кольна перешкодило формуванню чітких правил та механізмів постконфліктної реконструкції.
2. Реконструкція президента Джонсона (Президентська Реконструкція) (травень 1865 – березень 1867 рр.).
Характеризується проголошенням Джонсоном всеосяжної
амністії для всіх учасників війни, відсутністю механізмів
перехідного правосуддя для досягнення повного припинення конфлікту в суспільному сприйнятті; відсутністю ефективних реформ, корупцією та неврахуванням соціальноекономічної специфіки Півдня; протистоянням між Бюро та
урядами південних штатів і фактичним саботажем останніх
післявоєнних реформ; появою «Чорних Кодексів»; всеохоплюючим конфліктом між демократами та республіканцями
за вплив в уряді США і південних штатах.
3. Радикальна реконструкція конгресу (березень 1867 –
1872 рр.) – ветування Конгресом плану Джонсона та здійснення військового адміністрування південними штатами із
суттєвим збільшенням повноважень армії (аж до судових та
податкових). Боротьба армії із «нелояльними» представниками Півдня, цензура ЗМІ та недопущення південних політиків до адміністрування. Радикалізація настроїв населення
Півдня та відкрите протистояння владі. Створення та поширення ку-клукс-клану, перехід до насильницьких методів.
Боротьба уряду із кланом радикальними методами, використання у цій боротьбі армії президентом Грантом. Визнання неефективності реконструкції і прийняття Закону
про повну амністію 1872 р., що повернуло порядок денний
післявоєнних років.
4. Закінчення реконструкції (1872–1877 рр.) – характеризується періодом економічного спаду та «депресією»
Півдня, що поряд із поляризацією суспільних настроїв заблокувало можливість примирення та відновлення. Консолідація поміркованих сил, зацікавлених в припиненні політики Реконструкції. Активізація міжпартійного протистояння і
сумнівна перемога на виборах президента Хейза. Закулісна
угода (компроміс 1877 р.) між партіями щодо стабілізації
ситуації, виведення військ із Півдня та припинення Реконструкції.
Чи була Реконструкція реконструкцією?
Інтерпретація Реконструкції, як і аналіз причин її провалу, мають спірний характер. У науковій думці присутні
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дослідження низки «шкіл», представники яких по-різному
пояснюють ті чи інші чинники, що унеможливили успіх
запропонованих урядом США політик. Наприклад, представники «школи проф. Даннінга» вказують на концептуальну помилку Конгресу, який «передав права і свободи
кваліфікованих білих некваліфікованим чорним, що легко
піддавалися на авантюри корумпованих «саквояжників»»
[16, c.473–474]. Один з основних критиків «школи Даннінга», Т. Г. Вільямс, вбачає проблеми у міжпартійній боротьбі,
яка «хоча й відбувалася щодо расових питань, утім, неохоче
допускала представників звільнених до управління» [16].
Згодом у 1930-х виникла школа «ревізіоністів», які називали економічні прорахунки основними чинниками краху
Реконструкції, зокрема у намаганні Півночі економічно «покарати» Південь за громадянську війну, оскільки післявоєнні
суди не виконали цю функцію (Ч. Беард, Г. Беал тощо) [16,
c. 470-473; 17]. Інспірована Рухом за громадянські права в
1960-х школа «нео-аболюціоністів», яка об’єднала багатьох
відомих істориків та правозахисників, наголошувала на неспроможності інституційного забезпечення на федеральному рівні тих соціальних перетворень, які пропонувалися
(Е. Фонер, К. Стемп, Л. Літвак тощо) [18; 19]. Також виділяють фактор суспільного неприйняття політичних та економічних реформ, що вилилося у насилля, яке влада не змогла
врегулювати прийнятним шляхом (Дж. МакДермот) [20].
Безумовно, кожна з описаних причин здійснила свій
вплив на результат Реконструкції, однак проведений аналіз
політик і подій дозволяє підтримати думку Букера Т. Вашингтона, чорношкірого політичного активіста у Зх. Вірджинії часів Реконструкції, який зазначив, що «експеримент
Реконструкції у забезпеченні демократії провалився, оскільки розпочався не з того кінця – забезпечення політичних
засобів і дії громадянських прав замість забезпечення економічних засобів і можливостей для самовираження»
[21, c. 164]. Це трактування відображає порушення порядковості політичних дій у контексті застосування концепції
постконфліктної реконструкції, коли забезпечення безпеки
та стабілізація повинні передувати економічній та інституційній розбудові і, як наслідок, формувати можливості для
нормального функціонування демократичних практик та
механізмів.
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Політика президента Лінкольна, головним чином, була
спрямована на досягнення стану закінчення війни і забезпечення постконфліктного суспільства загальнонаціональним
проектом консолідації. Прийняття «10% плану Реконструкції», Кодексу Лібера та створення Бюро у справах звільнених
відповідає інструментарію «роззброєння, демобілізація і
реінтеграція» та «амністія, реінтеграція і примирення» перших етапів реконструкції – забезпечення безпеки та стабілізації і відбудові державних інституцій. Закономірно, що
збройні сили США, які у воєнний час 1865 р. перебували на
території південних штатів, повинні були б забезпечувати
правопорядок, однак механізми передачі цих функцій місцевим органам правопорядку не були передбачені. У той же
час план економічного відновлення залишався поза увагою.
Окреме питання – це запровадження справедливого судочинства, що лише планувалося на основі Кодексу Лібера
[22, c. 35].
Таким чином, план Лінкольна можна вважати скоріше
планом примирення, ніж повноцінним планом реконструкції, що відповідає порядку денному в умовах ведення бойових дій та боротьби за «перемогу до закінчення війни» [23,
c. 160–161]. Мандат тривалістю в один рік для Бюро у справах звільнених також підтверджує припущення про «тимчасовість» цієї політики. Несподіване вбивство Лінкольна не
лише зупинило подальше планування стратегії Реконструкції, але й зупинило процес постконфліктного відновлення.
Справедливо ще раз наголосити, що в кінці ХІХ ст. не було
якихось теоретичних розробок цього підходу, тому уряд
США повинен був діяти відносно ситуації. Однак відсутність
покрокової стратегії виходу з кризи спостерігалася вже в
перші місяці після смерті Лінкольна.
Однією з найбільших помилок Джонсона, для якого
президентство стало повною несподіванкою, стало сприйняття планів Лінкольна як моделі, а не відправної точки в
плануванні реконструкції. Залишилося невирішеним питання забезпечення безпеки та стабільності на місцях, оскільки
значна кількість збройних сил була відправлена додому у
зв’язку із завершенням війни. Відсутність безпечної політичної та економічної інфраструктури (низька кількість державних інвестицій на підтримку Півдня, відсутність розгалуженої мережі банків, відсутність державної стратегії під290

тримки промисловості, що збільшувало б кількість робочих
місць та кваліфікацію працівників тощо) сприяло корупційним практикам та гальмувало економічне відновлення за
стандартами Півночі. Тому ті демократичні ініціативи, які
пропонував уряд через місцеві вибори та через Бюро (контроль за контрактами, професійна освіта, розвиток громадського сектору, політизація активності чорношкірих для
захисту своїх прав, цивільні суди тощо) для колишніх рабів
не були достатньо популярними серед чорношкірого населення з низьким рівнем освіти та фінансової спроможності і
обурювали біле населення, що було змушене платити податки за ці ініціативи без очевидної користі для себе.
Відбулася повторна поляризація американського суспільства, зростання рівня антагонізму, що спочатку вилився
у більш помірковані форми, як от прийняття «Чорних Кодексів» чи створення організацій ветеранів-конфедератів
для обстоювання інтересів білого населення, а згодом – у
відкрите насильницьке протистояння (діяльність ку-клуксклану), коли були запропоновані військові адміністрації
штатів згідно з планом Радикальної Реконструкції. І лише
військова кампанія президента Гранта у поєднанні з судовими процесами над «кланівцями» зупинили насилля, а міжпартійна домовленість про припинення реконструкції запобігла новій потенційній громадянській війні.
Таким чином, кардинальне порушення послідовності
етапів (секвенцій) – демократія-економіка-безпека та малоефективне використання інструментів в усіх чотирьох напрямках (безпекова, політична, економічна та соціальна реконструкції) не виконали основні дві умови постконфліктної
реконструкції. Як влучно зазначила К. Дженей, відбулося
«приєднання Півдня без примирення» [24, c. 102].
Висновки для України
Незважаючи на різні причини та різну кваліфікацію
громадянської війни в США та гібридної війни між Україною і Росією на самопроголошених Донецькою та Луганською народними республіками східних територіях України,
період Реконструкції може бути показовим історичним
прикладом нехтування основними підходами до здійснення
постконфліктної реконструкції, оскільки, згідно з Мінськими
угодами 2015 р., Україна бере на себе такі зобов’язання [25].
Для уникнення помилок, що знівелювали процес реконст291

рукції на прикладі США, Україні необхідно враховувати такі
умови:
1. Необхідно дотримуватися секвенцій етапів постконфліктної реконструкції. Забезпечення саме такої послідовності у державній політиці (безпека, економічне зростання і лише потім демократичні ініціативи) не може бути
питанням дипломатичних чи політичних торгів. Це теоретична аксіома, порушення якої призвело до нової ескалації
конфлікту з приводу того самого конфліктогенного чинника
в США у ХХ ст. Так званий «План Море́ля» – документ, що
передбачає проведення виборів у тимчасово непідконтрольних Україні окремих районах Донецької та Луганської
областей з метою врегулювання збройного конфлікту на
Донбасі, порушує логіку реконструкції і відображає ситуацію в південних штатах після закінчення війни, коли місцеві
уряди, у яких колишні конфедерати отримували більшість,
відверто саботували впровадження федеральних ініціатив.
2. Потрібне формування чіткої стратегії реконструкції,
яка задовольняла б усі умови щодо примирення та постконфліктного розвитку і наділяла суспільні інститути необхідним інструментарієм. Така стратегія повинна мотивувати всі сторони отримувати більші вигоди від взаємодії, ніж
від конфронтації.
3. Формування прозорих та справедливих інституцій
перехідного судочинства, що повинні чітко зафіксувати
принципи покарання за злочини впродовж конфлікту (наприклад, злочини проти людяності) і визнання невинними
згідно з умовами амністії (наприклад, чи буде братися до
уваги критерій політичної орієнтації або критерій колабораціонізму) є одним із основних завдань першого етапу стратегії реконструкції. Невиконання цих умов у США сформувало вакуум суспільного сприйняття «справедливого закінчення
війни», що вилилося у підтримку расистських дискурсів жителями Півдня та небажанням місцевих суддів судити колишніх конфедератів без чітких критеріїв осудності. Водночас реальні судові справи щодо лідерів ку-клукс-клану
вплинули на припинення цього руху. Важливо, щоб ці критерії були використані стосовно всіх учасників конфлікту,
що легітимізує судову функцію реконструкції в очах усього
суспільства.
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4. Необхідно забезпечити умови для економічного розвитку регіонів із рівним доступом до джерел фінансування.
Вкрай важливим є відновлення широкої банківської мережі
та створення умов для інвестицій шляхом ліквідації корупційних практик, забезпечення вільного підприємництва,
розвитку наукоємних та високотехнологічних галузей. Підтримка освітніх та громадських ініціатив повинна стати основним ключем для уможливлення економічних реформ.
Одним із головних недоліків економічної політики США було
уникнення зміни сільськогосподарського виробництва Півдня, що означало післявоєнне повернення суб’єктів до «старого господарювання» у нових суспільно-виробничих реаліях,
значно гірших за попередні.
Незважаючи на всі недоліки політики Реконструкції,
різні суспільні групи усвідомлювали свою взаємозалежність
у формі державного суб’єкта. Іспано-американська війна
1898 р. не стала чинником відновлення риторики самостійності південних штатів. Ба більше: створені суспільні інституції після громадянської війни, зокрема за сприяння Бюро,
як церковні школи, неурядові організації, врешті-решт інститут сім’ї, недоступний чорношкірим до війни тощо, створили необхідну освітню, інституційну та законодавчу базу
для проведення Руху за громадянські права в 1960-х на
значно вищому рівні організації та ефективності. Як наслідок, суспільні протиріччя були подолані. У розумінні власної
взаємозалежності конфліктуючими групами українського
суспільства також існує необхідний мотиваційний базис для
успішного проекту реконструкції, однак у тій же мірі, як і
для повного її провалу.
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СЕКЦІЯ 5

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ШКОЛАХ США:
ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
СВІТЛАНА ВОРОНОВА
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри менеджменту і розвитку освіти
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
Анотація. У тезах проаналізовано досвід впровадження волонтерства в середніх школах США. Визначено позитивні тенденції використання цього досвіду для України. Показано перспективні
шляхи співпраці в галузі волонтерства між США та Україною.
Ключові слова: волонтерство, волонтерський рух, досвід,
загальноосвітній навчальний заклад, Корпус миру.

Волонтерство має велике значення для виховання громадянина та формування соціально відповідального громадянського суспільства. Розпочинати таку роботу потрібно з
дітьми та підлітками, тому що, допомагаючи іншим, вони
стають упевненими в своїх силах, опановують нові навички
та соціальні зв’язки. Становлення США як держави тісно
пов’язане з розвитком волонтерства. Америку вважають
державою із найбагатшим досвідом управління волонтерською діяльністю, який може бути дуже корисним для України.
Дослідженням проблематики волонтерської діяльності
приділяли увагу Х. Анхер, О. Безпалько, Д. Брудней, Р. Вайнола, С. Еліс, І. Звєрєва, К. Кемпбел, Л. Ленковскі, Р. Несбіт,
Д. Реінголд, Л. Саламон, С. Харченко [2; 3; 4]. Зародження
волонтерства в Америці почалося з організації «недільних
шкіл» для дітей з бідних сімей. На початку XIX ст. у рамках
християнської асоціації молодих людей (YMCA) одного з коледжів Мічигану молодь почала активно включатися в численні акції допомоги нужденним людям, які ініціювали місцеві церкви [7]. Великий внесок у розвиток волонтерства
зробили президенти США. Політика Ф. Рузвельта була спрямована на вирішення проблем усередині країни шляхом
широкого застосування волонтерства. Дж. Кеннеді підтри296

мував використання волонтерства в процесі реалізації зовнішньої політики країни. За його ініціативи було створено
«Корпус миру» (Peace сorps), який став програмою уряду
США з надання допомоги людям за межами держави [5].
Л. Джонсон у 1965 році запропонував створити програму
«Волонтери на службі Америці» (Volunteers in Service to
America). До кінця 60-х років XX ст. по всій країні були запущені сотні таких проектів VISTA, як: програма «Корпус
професіоналів» (у ролі волонтерів виступали адвокати, лікарі, архітектори для допомоги бідним і «пожвавлення старих
районів»), програма «Літні асоціації» (у ролі волонтерів
виступали студенти, які працювали в місцевих общинних
проектах, спрямованих на вирішення соціальних проблем і
боротьбу з бідністю) [6]. У 1990 році Дж. Буш створив «Комісію національного суспільного служіння» (The Commission on
National and Community Service), яка функціонувала за чотирма напрямками: освітні програми для дітей шкільного
віку; освітні програми для студентів; «Корпус молоді»; національні моделі волонтерських послуг.
Із метою розвитку дитячого волонтерства в США працюють спеціальні програми на базі шкіл, дитячих і юнацьких клубів, молодіжних асоціацій, за місцем проживання
дітей, на муніципальному рівні. Некомерційна організація
«Маленькі руки допомоги» ("Little Helping Hands") пропагує дитяче волонтерство з чотирирічного віку. Дитяча волонтерська активність може мати вигляд: турботи про навколишнє середовище (підтримки чистоти й посадки рослин,
розчищення водойм); підтримки новачка в школі; збору пожертвувань; відпрацювання певної кількості годин на суспільне благо; збирання учнями герметично закритих продуктів, розподіл їх між бідними в День подяки; організація
заходів, пов’язаних з збереженням культурної спадщини;
організація змагань або мистецьких фестивалів; відвідування заходів освітнього напряму. Для того щоб волонтерська
діяльність була дітям цікавіша, у неї вносяться ігрові й
творчі елементи (гарну коробку для збору пожертвувань діти
можуть зробити своїми руками).
У США є популярним сімейне волонтерство. Участь у
різних добровольчих програмах забирає чимало часу. Волонтери недостатньо приділяють увагу власним сім’ям, тому
«сімейні підряди» мають велику популярність. У цьому ви297

падку з’являється можливість взяти участь у благодійності
всією сім’єю (влаштування ялинкових базарів, випікання
кексів, проведення позашкільних заходів). Дуже популярний
День сімейного волонтерства (Family Volunteer Day), який
проводиться в суботу, перед Днем подяки. Ця подія об’єднує
членів сім’ї, дозволяє їм зробити спільний вклад у справи
місцевого співтовариства. Подібний досвід вчить дітей цінувати доброту й допомогу ближньому. Приклад батьків допомагає дітям відчути значимість волонтерства. Дослідження
агентства "Russ Reid" показало, що у 80% випадків діти
стають волонтерами, якщо їхні батьки були добровольцями.
В інших сім’ях тільки 25% дітей можуть стати благодійниками. У США волонтерська робота підлітка як позитивна
складова його характеристики враховується під час вступу
до вишу.
Із моменту здобуття незалежності в Україні активно
поширюється волонтерський досвід США. У травні 1998 року Україна спільно з Нью-Йоркським «Інститутом відкритого
суспільства» розпочала реалізацію регіональної програми
«Ініціативи щодо роботи на добровільних засадах». У межах
цієї програми був створений Центр волонтеріату «Добра воля». Для популяризації волонтерського руху було видано
книжку «Доброчинність в Україні: минуле, сучасність, майбутнє», п’ять бюлетенів «Добра воля» та підручник «Управління діяльністю волонтерів. Як залучити громадськість до
вирішення проблем суспільства». В Україні 2001 рік був
оголошений Міжнародним роком волонтера. З метою популяризації волонтерського руху та публічної оцінки діяльності
найкращих його представників у 2006 році проводився Всеукраїнський конкурс «Волонтер року». У 2015 році прийнято
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)», у якому враховуються
інтереси всіх організацій, що залучають до своєї діяльності
волонтерів. Згідно з ним, скасовується обов’язкова реєстрація волонтерських організацій у Міністерстві соціальної політики, визнаються неформальні групи, дозволяється індивідуальна волонтерська діяльність, скасовується обов’язкове
страхування. Цей закон не розв’язує усіх проблем, але наближає українське волонтерство до світових стандартів та
сприяє виникненню партнерських стосунків між волонтерами і державою.
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З урахуванням американського досвіду в Україні виникли такі потужні центри волонтерського руху, як Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху при Міністерстві соціальної політики України,
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр волонтеріату «Добра воля», Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт», Український державний центр
соціальних служб для молоді, Волонтерський центр «Пенсіонер» Ради організації ветеранів війни, Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва «Альтернатива-В». За
оцінками ООН у 2011 році волонтерський досвід в Україні
мали тільки 3-4% осіб, а за дослідженнями GfK Ukraine
(2014 р.) такий досвід мали вже 23% українців, з них 9% почали займатися волонтерством із листопада 2013 року. Більшість українців (62%) визнає роль волонтерів у політичних
змінах вирішальною, а 81% схильні вважати волонтерський
рух обов’язковою складовою громадянського суспільства [1].
З огляду на досвід США волонтерська діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України має декілька
особливостей: волонтерство дозволяє формувати стійкі соціальні установки у підлітків, що беруть участь у масових
заходах соціальної спрямованості (пропаганда здорового
способу життя, екологія рідного краю); команда волонтерів
формується всередині закладу освіти; волонтери працюють
не тільки з однолітками, але й із молодшими школярами, з
батьками та фахівцями. У загальноосвітньому навчальному
закладі старшокласники, що мають досвід роботи й теоретичні знання, можуть застосовувати свій потенціал у принципово іншій для них сфері діяльності, стати організаторами. Учні середньої ланки у волонтерстві бачать приклад
активної, творчої діяльності, яка звернена до інших людей,
що потребують турботи та підтримки. Робота волонтерів будується за принципом поширення ідеї, залучення й уміння
зацікавити інших. Активна життєва позиція, уміння взаємодіяти й включатися в проект, уміння одержувати й передавати інформацію – це те, що повинен вміти волонтер для
успішної роботи. За принципом «рівний – рівному» волонтери передають одноліткам інформацію на тижнях профілактики, у виступах на сцені, на заняттях з елементами тренінгу, у рольових та інтерактивних іграх. Навчаючи інших,
навчаються самі. Підліток знаходить самоповагу, стає впев299

неним і привабливим для оточуючих. Взаємодіючи одне з
одним, волонтери здобувають уміння працювати в команді,
вчаться вирішувати конфлікти, включатися в проект, нести
відповідальність за свої вчинки (підготовка виступів, проведення акцій, ігор, участь у конкурсах, проведення соціальних опитувань, анкетування). Передаючи інформацію зовні,
тобто своїм одноліткам (дні профілактики з тематичними
інформаційними виходами в класи, профілактичні заняття,
заняття з елементами тренінгу, профілактичні казки для молодших, театралізовані конкурси, агітаційні виступи, інтерактивні ігри, акції, оформлення інформаційних листівок,
буклетів на різну тематику) волонтери виробляють необхідні
практичні навички спілкування з іншими. Усі ці придбані
навички сприяють формуванню соціальної компетентності
самого волонтера.
На шляху розвитку волонтерства в загальноосвітніх
навчальних закладах України виникають певні проблеми.
Основними бар’єрами для поширення волонтерства залишаються відсутність інформації про волонтерську діяльність, брак часу та обмеженість економічних ресурсів, відсутність пільг для волонтерів (вступ до вищого навчального
закладу, прийом на роботу). Сімейне волонтерство в Україні
проявляється тільки на рівні малочисельних окремих акцій.
Для його розвитку потрібні програми роботи із сім’ями, надання певних умов і пропаганда цього важливого виду
соціальної активності.
Перспективними шляхами співпраці в галузі волонтерства між США та Україною можна назвати діяльність
«Корпусу миру» – американської урядової організації, яка
працює в Україні з 1992 року відповідно до двосторонньої
Угоди. Відтоді волонтерами Корпусу миру стали 2700 американців. Із грудня 2015 року 55 американців приступили до
роботи в Україні за такими напрямами: вивчення англійської мови, робота з молоддю задля більш широкої її інтеграції у світовій спільноті.
Таким чином, досвід впровадження волонтерства в
США є дуже корисним для України. Навички волонтерства
слід прищеплювати з ранніх років у сім’ї, церкві, школі, коледжі, університеті. В основу філософії волонтерства необхідно закладати принцип «giving back», тобто повернення
людиною суспільству й людям того, що вона отримала про300

тягом свого життя. Національне та регіональне законодавство повинно всіляко сприяти розвитку волонтерства.
Потрібно використовувати досвід американської системи
філантропії щодо мистецького перерозподілу ресурсів від
тих місць, де їх багато, туди, де вони потрібні, за допомогою
численних волонтерів.
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VOLUNTEERING IN USA SCHOOLS:
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Summary. In theses analyzed experience of implementation of
volunteering in secondary schools in the United States of America. Positive trends of using this experience of Ukraine were determined. The
perspective ways of cooperation in the field of volunteering between the
USA and Ukraine were shown.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО
ДОСВІДУ США
ВІКТОРІЯ ДОНЧЕНКО
здобувач, фахівець відділу міжнародних зв’язків
Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка
Анотація. У роботі висвітлено окремі можливості використання позитивних практик університетів США для підвищення
рівня інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в законодавчому,
освітньо-політичному, організаційно-методичному та навчальнометодичному аспектах.
Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, управління міжнародною діяльністю, міжнародна освіта, глобальний вимір
вищої освіти.

Враховуючи необхідність реформування системи управління вищою освітою, зокрема міжнародною діяльністю
вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації та
інтеграції у світовий освітній простір, доцільним буде використання елементів позитивного досвіду США в підвищенні
інтернаціоналізації вищої освіти.
Законодавчий аспект. З метою розроблення нормативно-правового забезпечення міжнародної діяльності вищих
навчальних закладів України в умовах глобалізації та відповідно до пріоритету інтеграції вищої освіти України у світовий простір вищої освіти, доцільним є розробка цілісної
стратегії розвитку міжнародної діяльності, що визначає напрями та засоби розвитку інтернаціоналізації на національному рівні. Так, у США розроблено та затверджено першу
чітко визначену міжнародну стратегію «До глобального успіху через міжнародну освіту та співробітництво: Міжнародна стратегія департаменту освіти США на 2012-2016 роки»
[1], документ, який визначає основні напрями міжнародної
діяльності у вищій освіті.
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Освітньо-політичний аспект. Важливими факторами
успішності процесу міжнародної діяльності в університетах
США стали підтримка менш успішних університетів, організація кампаній поширення інтернаціоналізації, семінарів з
інтернаціоналізації, конференцій для адміністраторів та керівників навчальних закладів, допомога у розробці стратегії
інтернаціоналізації та концепції розвитку ВНЗ, що включає
глобальний вимір. Вважаємо, що буде доцільно запровадити
подібну практику в Україні та розробити механізми підтримки менш успішних університетів.
У США діє Асоціація діячів міжнародної освіти [2],
створена у 1948 році з метою покращення організації навчання іноземних студентів. Організація здійснює дослідження, проводить заходи, збирає та поширює інформацію стосовно інтернаціоналізації вищої освіти. До асоціації включені навчальні заклади, урядові агенції, приватні установи,
які надають допомогу з питань організації міжнародної освіти. Асоціація акумулює та поширює позитивний досвід організації міжнародної освіти, інтернаціоналізації вищої освіти на території США. В Україні на рівні держави досі не
існує подібної організації, яка дозволяла б учасникам обмінюватися досвідом у галузі організації міжнародної діяльності та накопичувати і поширювати позитивні практики, а
також мати можливість впливати на уряд у прийнятті рішень, що стосуються інтернаціоналізації вищої освіти. Необхідним є створення подібної організації в Україні. Організації
такого типу впливають на формування державної політики
у сфері інтернаціоналізації та заохочують вищі навчальні
заклади до активізації міжнародної діяльності.
Організаційно-педагогічний аспект. Важливою складовою міжнародної діяльності українських ВНЗ є міжнародна
освіта. США є лідером серед країн, провайдерів освітніх
послуг для іноземних студентів. Україна наразі входить до
першої двадцятки країн за кількістю іноземних студентів у
світі. До українських навчальних закладів іноземних студентів приваблюють доступність вищої освіти, низька вартість
життя порівняно з країнами Європи та США, низькі вимоги
до рівня знань абітурієнтів, досить проста процедура отримання візи. За даними Центру міжнародної освіти [3], станом на 2014 рік 229 українських ВНЗ мають ліцензію на
навчання іноземних студентів. Велика кількість вищих нав303

чальних закладів США пропонує програми дистанційного
навчання та онлайн-курси, які приваблюють як американських, так і велику кількість іноземних студентів. Українські
навчальні заклади приймають іноземних студентів на
заочну форму навчання, у цьому контексті актуальним вважаємо розвиток дистанційного навчання та розробку онлайн-курсів для іноземних студентів.
У США діють такі організації, як Інститут міжнародної
освіти, мережа EducationUSA, регіональні організації Study
Oregon, Study Minnesota тощо, важливим завданням яких є
набір іноземних студентів. Ці установи надають інформацію
про систему освіти США, типи університетів, особливості
навчального процесу, умови вступу на навчання, допомагають студентам у підготовці до вступу, виборі навчальних
закладів, виконують рекламно-маркетингову діяльність.
Крім того, окремі університети та системи університетів мають міжнародні офіси за кордоном, які, зокрема, займаються набором іноземних студентів та агітацією. В Україні
необхідним є створення національної агенції із залучення
іноземних студентів та інформаційної агенції з питань навчання в Україні. З 2003 року в Україні діє Центр міжнародної освіти, однак досі організація виконувала переважно адміністративні функції, здійснювала контроль, вела статистику. З 2014 року визначено нові пріоритети діяльності
центру, що передбачають покращення навчання іноземних
громадян в Україні.
В Україні існує значна кількість сайтів, що надають інформацію іноземним студентам, однак створюють їх переважно рекрутингові компанії, зацікавлені в тому, щоб привабити якомога більшу кількість студентів. Інформація на
сайтах зазвичай неправдива чи неповна, часто представлена
перебільшена або прикрашена версія, що не відповідає
дійсності. Очікування абітурієнта не виправдовується, в
окремих випадках розчаровані студенти залишають країну,
що не сприяє створенню позитивного іміджу системи вищої
освіти України. У цій ситуації доцільним буде створення
офіційної веб-сторінки за підтримки Міністерства освіти і
науки та Центру міжнародної освіти, що надає повну та
правдиву інформацію з питань навчання в Україні іноземним студентам. Корисним буде також створення неурядових, некомерційних організацій, зокрема студентських, що
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надаватимуть допомогу іноземним студентам, приміром, поширюватимуть інформацію про систему вищої освіти, особливості навчання та проживання в Україні, розкриватимуть
питання оформлення документів.
Вищі навчальні заклади США утворюють національні,
регіональні та місцеві консорціуми, що виконують різні
функції, зокрема і поширення інтернаціоналізації. Спільні
цілі та об’єднані ресурси підвищують ефективність інноваційної діяльності університетів та дозволяють зменшити
витрати. В Україні доцільним було б створення регіональних
консорціумів, зокрема з участю закладів однакового профілю, що мають схожі виклики та потреби для створення
можливостей обміну інформацією, організації спільних подій із залученням міжнародних фахівців або експертів,
здійснення міжнародних проектів.
Позитивною є практика організації та проведення у
США щорічних конференцій за підтримки національних і
міжнародних професійних асоціацій та організацій. Такі заходи дають учасникам змогу обмінюватися досвідом, створювати мережі й партнерства.
Наявність у США значної кількості професійних асоціацій створює можливості удосконалення управління міжнародною діяльністю. У цьому контексті актуальним буде створення
національної мережі адміністраторів міжнародної діяльності
та ресурсних центрів з інтернаціоналізації, глобалізації, міжнародної діяльності вищих навчальних закладів в Україні.
Навчально-методичний аспект. Доцільним для вищих
навчальних закладів України стане проведення семінарів,
майстер-класів для адміністраторів міжнародної діяльності,
адміністраторів ВНЗ та викладачів менш успішних університетів або таких, що розташовані в невеликих містах, із залученням міжнародних фахівців, а також представників українських ВНЗ, що показують найкращі результати міжнародної діяльності, презентація позитивного досвіду конкретного ВНЗ. Цікавим у контексті цього дослідження є досвід
лабораторій інтернаціоналізації в США
Отже, досвід США у поширенні інтернаціоналізації
може стати корисним для підвищення рівня інтернаціоналізації вищої освіти в Україні на національному рівні у
законодавчому, освітньо-політичному, організаційно-педагогічному і навчально-методичному аспектах.
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ПРАКТИКА ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ У США:
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Анотація. У статті розглянуто становлення «історії жінок» як напряму наукових досліджень у США. Пріоритетну увагу
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Становлення «історії жінок» як напряму наукових досліджень відбувається у США протягом першої половини
1970-х рр. на тлі другої хвилі фемінізму, започаткованої в
1960-х рр. Важливим чинником оформлення жіночих студій
як наукового напряму стало бажання професійних істориків
зайнятися дослідженнями з окресленої тематики. Посприяла
й урядова політика, спрямована на забезпечення ринку праці жіночою робочою силою, зокрема й кваліфікованою. Так,
у 1965 р. у США прийнято закон про вищу освіту, що
передбачав виділення федеральних асигнувань на зміцнення навчальної бази вузів, підготовку викладачів, виплату
стипендій аспірантам і студентам. У 1972 р. законодавство
у сфері освіти доповнене поправками, які забороняють статеву дискримінацію в освітніх програмах, що фінансуються
з федерального бюджету. Такі заходи зумовили стрімке
зростання значення жінок у ВНЗ США. У 1978 р. уперше в
історії до американських коледжів вступило жінок більше,
ніж чоловіків. Зросла і частка жінок-докторантів, зокрема і
серед істориків. Якщо в 1969 р. вона склала 10,4%, то в 1974 р.
збільшилася до 15,8%, а в 1980 р. – до 26% [1, с. 147]. Згодом
чимало професійних істориків обрало як спеціалізацію історію жінок.
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Становлення дослідницького напряму історії жінок зумовлене і потужними соціально-психологічними змінами в
американському суспільстві загального добробуту, що виявилось у трансформаціях розподілу ролей у сім’ї, ціннісних
орієнтирів жіноцтва і кола власних родинних обов’язків.
Культ «родинного вогнища» у свідомості американок відходить на другий план, усе більше жінок поєднує роботу і домашні обов’язки.
Із кінця 1960-х рр. оформлюється організаційна структура історії жінок у США. На зборах Американської історичної асоціації (1969) жінки-історики виступили з ініціативою
створення Координаційного комітету жінок у галузі історії.
У листопаді 1970 р. голова Спеціального комітету жінок-істориків Американської історичної асоціації У. Л. Роуз оприлюднила програму розвитку жіночих досліджень на найближчі 20 років.
Для підтримки, поширення і розвитку нових університетських програм із жіночих досліджень у 1977 р. створено
Національну асоціацію жіночих досліджень (National Women’s Studies Association, NWSA), що почала проводити щорічні конференції, видавати журнал (NWSA Journal, The
Johns Hopkins University, з 1988 р.), здійснювати моніторинг програм і поширювати інформацію в університетах.
Нині Асоціація налічує понад 2000 індивідуальних та 350
колективних членів зі США та інших країн. У 1980 р. у США
організовано Раду з національної жіночої історії (National
Women’s History Project, NWHP), яка функціонує у м. СантаРоза (Каліфорнія) і сприяє поширенню знань з історії жінок.
Рада успішно лобіювала рішення щодо визначення березня
місяцем історії жінок у США.
Прикметною рисою розвитку жіночих досліджень у
США є різноманітність часописів, присвячених цій тематиці. Матеріали з історії жінок можна знайти на шпальтах
солідних історичних журналів – «Американського історичного
журналу», «Журналу американської історії» та інших. У 70-х рр.
ХХ ст. постали нові періодичні видання – «Віхи» ("Frontiers:
A Journal of Women Studies" (University of Nebraska, з 1975 р.),
«Жіночі дослідження» ("Women’s Studies Newsletter", "Women’s Studies Quarterly" (University of New York, з 1972 р.),
«Феміністські дослідження» ("Feminist Studies", University of
Maryland, з 1972 р.), "Signs: Journal of Women in Culture and
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Society" (University of Chicago, з 1975 р.), що також сприяють
популяризації жіночих досліджень у США. Навесні 1989 р.
вийшов друком перший номер «Журналу жіночої історії»
("Women and History"), ініціатором створення якого встала
група дослідниць Індіанського університету.
Поступово жіноча проблематика завойовує належне
місце і на наукових конференціях. У США відбувається безліч локальних конференцій, присвячених жіночим дослідженням, а на щорічних конференціях Американської історичної асоціації та Організації американських істориків
обов’язковими є секції з історії жінок.
Логічним стало відображення активізації напряму історії жінок і на інституціональному рівні американської історичної науки. Якщо в кінці 60-х рр. ХХ ст. в Американській
історичній асоціації та Товаристві американських істориків
всі ключові посади займали лише чоловіки, то в 1977 р. жінки вже становили 38% керівного складу цих організацій, у
1990 р., відповідно, 46%. На 1990 р. четверта частина членів Американської історичної асоціації репрезентована жінками [1, с. 146].
З кінця 1980-х років започаткована практика обрання
жінок у президенти найважливіших історичних організацій
США. Так, у 1987 р. Н. З. Девіс стала президентом Американської історичної асоціації, що відбулося майже через 100
років від її заснування. У 1996 р. цю посаду також обіймала
жінка – професор історії Колумбійського університету
К. У. Байнум.
У 1990 р. Спеціальний комітет Американської історичної асоціації зі статусу жінок опублікував нову доповідь –
логічне продовження виступу Роуз, у якій оприлюднено підсумки двадцятиріччя діяльності. Серед головних досягнень
відзначено: збільшення кількості жінок серед професійних
істориків; зростання частки жінок, які захистили докторські
дисертації, до 38% (1988); широкі можливості спеціалізації у
сфері жіночих досліджень для студентів ВНЗ США (зокрема,
в університеті м. Ноксвілла (штат Теннессі) у переліку курсів
історичного факультету окреслені такі теми: «Відьми в ранній Америці», «Гендер і сексуальність у вікторіанській Англії», «Нація, історія, теорія і гендер: Європа і Азія», «Жінки в
європейській історії»); фінансування жіночих програм за
кошт потужних державних фондів, зокрема Національного
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фонду підтримки гуманітарних досліджень та приватних
фондів, особливо Фонду Форда; створення 35 дослідницьких
інститутів на базі університетів, діяльність яких координує
Національна рада з жіночих досліджень; можливість отримати докторський ступінь з історії жінок у 50 університетах
і коледжах США.
Не приховували і наявні проблеми, а саме: заробітна
плата жінок у вищій школі США становила 80,6% від чоловічої; чисельність чоловіків-докторантів з історії була значно
більшою: протягом 1946–1988 рр. докторські ступені отримали 2500 жінок і 12 500 чоловіків [1, с. 147].
Власне, як історики пояснювали доцільність нового напряму в історичній науці? Традиційно пріоритет історики
надавали перевагу вивченню політичної влади як найбільш
важливого аспекту людського життя. При цьому влада
асоціювалася виключно з чоловіками. На думку дослідників,
необхідно відмовитися від усталених стереотипів, що за
своєю природою жінки пасивні й емоційні, а чоловіки активні й інтелектуальні. Уперше про це заявила Герда Лернер
у розвідці «Нові підходи до вивчення жінок в американській
історії» (1969) [2]. Від самого початку підхід до справи щодо
жінок в історії включав не тільки заповнення лакун дослідницької роботи, впорядкування понятійно-термінологічного
апарату жіночих студій, а також оновлення концептуальних
підходів до «історії в цілому». Як слушно зауважила Дж. Келлі (Kelly-Gadol), проблема не тільки в тому, щоб «повернути
жінок в історію», а в тому, щоб «повернути жінкам історію»
[3, с. 172]. Отже, мова йде насамперед про історію жінок, їхній історичний досвід, оскільки донедавна вважали, що жінки, їхня діяльність і сфера життя не дуже цікаі для історії
людства.
Знадобилося чимало зусиль, щоб довести важливість і
правомірність порушення питання про те, що історія є не
тільки у чоловіків, а й у жінок. Певною суто зовнішньою відповіддю на окреслене питання стало зростання кількості
публікацій з жіночої тематики. Першими досить гостро і
відкрито поставили питання про те, щоб «зробити видимими» всіх невідомих статисток світової історії й надати голос
усім безмовним свідкам та учасницям історичних подій,
американські дослідниці Рената Брайденталь (Bridenthal) і
Клаудія Кунз (Koonz) у підготовленій ними роботі «Стаючи
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видимими: жінки в європейській історії» (1977 р.) [4]. У 1979 р.
історик Джоан Скотт, що через п’ять років стала президентом Організації американських істориків, написала замітку
«Місце жінки в історичних книгах», яка стала справжнім
викликом традиційній «чоловічій» історіографії. Історією жінок-істориків у США в 1975 р. почала займатися К. Скляр
(Sklar); у 1980 р. роль жінок в історичній науці Франції та
Англії розкриває Н. Земон Девіс; у 1984 р. аналогічний сюжет щодо Франції, Англії та США висвітлила Б. Сміт (Smith).
Протягом останніх десятиліть щорічно під рубриками
«Історія жінок» і «Жіночі студії / Гендерна історія» виходить
чимало монографічних досліджень з усіх хронологічних періодів і регіонів Європи, а також узагальнюючих робіт [5].
Публікації на цю тематику мають свою постійну рубрику в
десятках авторитетних наукових журналів, а також успішно
функціонує цілий спектр спеціальних періодичних видань у
багатьох країнах Заходу.
Крах тоталітаризму в 1991 р. і відкритість українського соціуму до світового досвіду та практик демократичного
суспільного розвитку зумовили активізацію наукових і
освітніх контактів, міжкультурного діалогу між ученими
Сходу і Заходу, зокрема України і США. Суттєвого оновлення потребували організаційні і теоретико-методологічні засади гуманітарних наук. Одними з перших допомогу гуманітаріям незалежної України запропонували представники
зарубіжної україніки, науковці діаспори із США і Канади.
Переосмислення ключових питань української історії вітчизняними науковцями включало ознайомлення із новітніми
напрямами зарубіжних досліджень, що зумовило формування кола зацікавлень у сфері жіночих студій.
Впливовими чинниками інституціоналізації жіночих /
гендерних студій в Україні протягом 1990-х рр. назвемо:
по-перше, визнання незалежності України та появу дипломатичних представництв демократичних держав (Канада,
США, Німеччина); відкриття в Україні офісів благодійницьких / фондових програм для підтримки розвитку громадського сектору (Міжнародний фонд «Відродження», центри
«Освіта», програми академічних обмінів, програма «Гармонія» тощо); повноцінну участь України у міжнародних процесах глобалізації, демократизації та гуманізації суспільного
та державного життя.
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Ініціативу розвитку ґендерних досліджень в Україні
було підтримано спільними зусиллями декількох міжнародних агенцій і програм: Програмою розвитку ООН (ПРООН –
UNDP), яка діє в Україні з 1992 р., агенціями з міжнародного розвитку США (USAID), Канади (CIDA), Швеції (Sida),
Швейцарії (SDC) тощо [6]. Міжнародні програми надають
фінансову підтримку жіночим організаціям для втілення
проектів, а також дорадчу, консультаційну, методичну підтримку, вкрай важливу для формування сучасних підходів
академічної, громадської, освітньої діяльності в Україні.
Важливим результатом проектів за підтримки Програми
рівних можливостей ПРООН стало створення освітніх, просвітницьких, інформаційно-консультаційних, лобістських громадських організації та мереж: «Жінки в науці», «Ґендерні
освітні центри», а також усвідомлення жінками власних
перспектив, розвиток нових підходів до інституціоналізації
жіночої громади.
Запозичуючи досвід американських вузів, у 1990-х роках в Україні започатковано науково-дослідні центри гендерних досліджень при ВНЗ, які об’єднали небайдужих до
теми представників академічної спільноти, викладацького
корпусу, студентства і дослідників-аматорів. Найбільш активними є «Центр гендерних досліджень» при Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна, «Київський
дослідницький і консультативний гендерний центр» при Інституті соціології НАН України, Одеський науково-дослідний
жіночий центр при Одеській державній академії харчових
технологій. Одеський центр, створений ще у 1994 р. під керівництвом Л. О. Смоляр, забезпечив широку просвітницько-інформаційну роботу в напрямі актуалізації ретроспективи жіночої проблематики, вивчення міжнародного досвіду
і наукових підходів до жіночих студій у гуманітаристиці.
Підсумком стали ґрунтовні монографії з історії жіночого
руху в Україні [7].
Харківський центр гендерних досліджень об’єднав
науковців, які вивчають становище жінки в суспільстві
крізь призму гендерної методології Заходу. Центр започаткував перші в Україні університетську програму з гендерних досліджень та програми дистанційного навчання з гендерних досліджень. Харківський центр став організатором
університетської мережі з гендерних досліджень для країн
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колишнього СРСР. Під керівництвом І. Жеребкіної Харківським центром гендерних досліджень втілено досвід американських вузів з організації інституту міжнародних літніх
шкіл з гендерної проблематики. Для апробації результатів
наукових пошуків і забезпечення їхньої загальнодоступності
у 1998 р. центр заснував видання власного часопису
«Гендерні дослідження» [8]. З 2001 р. Центром започаткована серія книжкових видань «Гендерні дослідження» за фінансової підтримки Фонду Дж. Д. і К. Т. Макартурів.
Львівський науково-дослідний центр жіночої історії
представлений науковцями О. Кісь, Л. Гентош, О. МаланчукРибак, які для поширення власних ідей використали культурологічний часопис «Ї» зі спеціалізацією окремих випусків
суто на гендерній тематиці. Саме на базі цього осередку у
2010 р. було організаційно оформлено національну інституцію – Українську асоціацію дослідників жіночої історії
(УАДЖІ), установчі збори якої відбулися 9 жовтня 2010 року
у Львові [9]. Визнаним науковим лідером жіночих / гендерних студій в Україні і президентом УАДЖІ є львівська дослідниця Оксана Кісь [10].
Становлення жіночих / гендерних студій в Україні відбувалося з допомогою напрацювань зарубіжних дослідників.
Маємо відзначити дієву допомогу істориків українського зарубіжжя, зокрема професора університету Джона Гопкінса у
Вашингтоні Марти Богачевської-Хом’як. З ініціативи і за
сприяння США у 1995 р. у Києві вийшло друком українське
видання монографії дослідниці «Білим по білому. Жінки в
громадському житті України. 1884-1939», у якому авторка
звернулася до вивчення суспільної ролі українського жіноцтва модерної доби [11]. У такий спосіб українську аудиторію
знайомили з напрацюваннями гендерних студій CША,
спектром наявних наукових методик і підходів, а також
спонукали до активного переосмислення історичної минувшини з урахуванням жіночого досвіду. Одеський центр
разом з Гендерним бюро ПРООН реалізував перший науковий проект зі студіювання жіночої історії, підсумований не
лише змістовним історичним наративом з жіночого руху, а й
бібліографією жіночих видань в Україні на кінець ХХ ст. [12].
Ознайомлення вітчизняних науковців і широкого загалу з
напрацюваннями західних дослідників жіночої історії відбувається і шляхом видання антологій перекладних статей із
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гендерної тематики. Приміром, проект Львівського науководослідного центру частково підтриманий фундацією Network of East-West Women (New York, USA) [13]. Маємо наголосити, що студіювання гендерної проблематики поступово
розширило цільові орієнтири історико-культурологічних, політико-правових, освітніх проектів у незалежній Україні.
За прикладом американських університетів ВНЗ України дієво запроваджують в освітній процес навчальні дисципліни, пов’язані з гендерними студіями. До піонерів цього
напрямку реалізації гендерних студій у філософії належить
Н. Д. Чухим, яка в лекційному курсі репрезентує філософське осягнення фемінологічних студій і репрезентацій жіночості [14]. У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» професор М. Богачевська-Хом’як з 1995 р. започаткувала читання курсу «Жінки в історії України». Нині в
університеті сформовано когорту дослідників, які комплексно вивчають проблеми гендерної рівності в Україні, пропонують значний перелік навчальних курсів із тематики,
зокрема і онлайн-курс «Жінки та чоловіки: гендер для всіх»)
[15], забезпечують дисципліни методичними матеріалами,
серед яких відзначимо доробок Т. Марценюк [16]. У Миколаївському державному гуманітарному університеті ім. П. Могили наприкінці 1990-х започатковано спецкурси «Гендерні
історичні студії», «Жінка і політика» [17, с. 58]. Розробка
освітніх і навчальних програм з гендерної проблематики є
провідним напрямом діяльності Сумського гендерного центру при Сумському державному університеті. Маємо зазначити, що чимало освітніх проектів підтримано Міжнародним фондом «Відродження».
Важливим напрямом засвоєння досвіду американських
учених у сфері гендерних досліджень є стажування українських дослідників у США. Приміром, Гарвардський університет реалізовував стажування за програмою «Громадянська освіта і жінка», де учасниці з України (Шевченко Н. В.)
знайомилися з досвідом організації освітнього процесу жіночого Редкліффського коледжу, найстарішого в США [17,
с. 57]. Як засвідчує резюме О. Кісь, президента Української
асоціації дослідників жіночої історії, становленню її як координатора національної дослідницької мережі сприяло наукове стажування на факультеті жіночих та гендерних студій
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ституті Гарвардського університету (США) та в Інституті
Гаррімана Колумбійського університету (США) [10]. Нині за
програмою академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта українські
дослідники у межах напряму «Гендерні студії» мають можливість проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців [18]. Зауважимо, що
протягом 2000-2006 рр. професор М. Богачевська-Хом’як
очолювала представництво Програми ім. Фулбрайта в Україні й активно сприяла модернізації української суспільно-гуманітарної науки, її входженню у світове академічне середовище.
Маємо констатувати діяльну допомогу посольства США
в Україні, яке запрошує українські громадські організації
взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії, де в тематиці програм пріоритетне місце відведено забезпеченню гендерної рівності в Україні [19].
Серед реалізованих українсько-американських проектів
гендерного спрямування варто назвати спільний проект
Університету штату Айова (США) та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Перепідготовка жінок-учених для нової економіки України»
(1999-2001); проект Жіночого відділу досліджень Університету штату Айова (США) та Центру гендерних досліджень
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Розвиток гендерних досліджень у межах Університетської програми партнерства для просування навчальних
трансформацій у вищій школі України» (2004-2006).
Підсумовуючи, зазначимо, що протягом останньої третини XX ст. на Заході, насамперед у США, відбулося становлення нового наукового напряму «історія жінок» («women’s
studies», «жіночих студій»), який став повноцінною складовою історичної науки. Це підтверджують і сформовані
кадри істориків-професіоналів, що займаються цією проблематикою, і організаційні зміни в найбільших історичних
асоціаціях, які включили в свою структуру спеціальні комітети зі статусу жінок-істориків, і організація Міжнародної
федерації дослідників жіночої історії, і численні конференції.
Проголошення незалежності України зумовило поширення західних освітніх програм і дослідницьких проектів із
жіночої проблематики, інтенсивний обмін інформацією,
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досвідом, ресурсами між науковцями США й України. Завдяки підтримці американських громадських і академічних
інституцій організовано регулярні міжнародні літні школи,
конференції та конгреси з гендерних студій. Нині в державі
діє чимало представницьких міжнародних програм з головними офісами у США, спрямованих на проведення аналітичних досліджень щодо статусу жінок в Україні, тренінгів,
семінарів, заходів, навчальних поїздок українських жіноклідерів до зарубіжних партнерських організацій. Водночас
ґрунтовного вивчення та узагальнення потребує процес
впливу міжнародних програм на розвиток ґендерних студій
і жіночого руху як історично зумовлений факт розвитку
незалежної України.
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Summary. The article deals with the formation of «women’s history» as the research trend in the United States. Priority attention is paid
to the perception of the American experience by Ukrainian researchers,
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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ АМЕРИКАНОЗНАВЧІ ПРОГРАМИ
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РОМАН КАЛИТЧАК
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директор Центру американських студій
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Анотація. Незважаючи на значний потенціал, сучасний рівень викладання американознавства в Україні залишається недостатнім. Використання терміна «американські студії» без належного визначення його змісту і відсутність загальноузгодженої моделі чи, радше, плюралізм у підходах до викладання американознавства у світі стали значним викликом. В Україні були спроби
розвивати викладання американознавства. Однак лише після ухвалення нового закону про вищу освіту з’явились більш сприятливі
умови для застосування американознавчих програм в українських
вишах.
Ключові слова: вища освіта; освітні програми; американські студії; Сполучені Штати; Львівський національний університет
імені Івана Франка.

Для поліпшення стану вивчення Сполучених Штатів
Америки у Львівському національному університеті імені
Івана Франка у 2011 р. було офіційно впроваджено окрему
американознавчу спеціалізацію. Її досить амбітною метою є
забезпечити сучасне, інклюзивне, когерентне та багатоаспектне вивчення США. Модель, яку було прийнято у Франковому виші, можна було б оцінити як загалом успішну,
якби не об’єктивні та суб’єктивні обмеження, що сповільнюють її подальший розвиток. Хоча приклад ЛНУ ім. Івана
Франка не може завжди слугувати взірцем для наслідування
у сфері викладання американознавства, однак акумульований досвід може бути корисний для інших українських
вишів.
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Також варто наголосити на досягненнях вишів Києва,
Одеси та Чернівців. Зокрема, у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка було впроваджено освітню програму «Американістика і європейські студії», де
Сполучені Штати, на відміну від ЛНУ ім. Івана Франка, вивчаються з компаративної перспективи.
Щоб робити більш узагальнені висновки й давати рекомендації, необхідно більше емпіричних даних про перелік,
зміст і наповненість навчальних курсів про США в інших
вітчизняних вишах, яких, на жаль, немає у відкритому доступі. Тому ця доповідь не претендує на вичерпність, а є лише спробою аналізу деяких контекстуальних аспектів розвитку американознавчих навчальних програм у нашій державі і кроком для відновлення ширшої дискусії в українському освітньому середовищі щодо пошуку оптимальної
моделі/моделей американознавства, які найкраще відповідатимуть українським реаліям.
Викладання американознавства в Україні не характеризується особливою динамічністю. Водночас варто зауважити, що освітні програми з американських студій успішно
функціонують у принаймні 50 державах світу, включно із
сусідніми країнами. Наприклад, принаймні у шести польських, п’яти румунських і трьох угорських університетах впроваджено викладання американознавства як окремого напряму підготовки. Також можна віднайти тематичні навчальні програми про Сполучені Штати у вишах Російської
Федерації, хоча вони не передбачають надання окремого освітньо-кваліфікаційного ступеня та часто не мають належного інституційного забезпечення.
Зауважимо: наявність або відсутність навчальних
програм з американознавства свідчить не лише про особливості розвитку вищої освіти чи вказує на преференції університетських викладачів, але і характеризує загальний
стан двосторонніх відносин і демонструє рівень зацікавленості Сполученими Штатами в суспільстві. Тому брак потужних американознавчих програм у нашій державі викликає
занепокоєння, особливо з огляду на динаміку українськоамериканської співпраці у сучасних складних міжнародних
реаліях. Було б хибним твердити, що вітчизняні виші не
пропонують навчальних дисциплін, у яких розглядається
американська тематика. Навпаки, численні університетські
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курси приділяють багато уваги Сполученим Штатам, однак
слід визнати, що це не гарантує професійної підготовки
українських фахівців з американської проблематики. Частково ця проблема вирішується завдяки громадянам України, які здобули відповідну освіту чи пройшли перепідготовку у Сполучених Штатах, проте залишається відкритим
питання про формування повноцінного, самодостатнього,
фахового українського американознавства.
Для викладання американознавства у світі викликом
стали також особливості розвитку американських студій у
самих Сполучених Штатах. Вони фокусуються радше на гуманістичних аспектах американського суспільства та внутрішніх проблемах, отож часто мають мало спільного з американознавчими студіями поза межами країни. Ситуація
ускладняється тим, що всередині академічного середовища
Сполучених Штатів немає узгоджених стандартів для
викладання американських студій, а кожен університет воліє втілювати своє власне бачення. Прикметно, що у США
викладання американських студій ведеться у менше ніж
10% вишів і, у більшості випадків, йдеться про освітні програми, що інкорпорують предмети з різних дисциплін. Повноцінних кафедр американських студій налічується трохи
більше двох десятків. Це суттєво менше, якщо порівняти,
наприклад, із латиноамериканськими програмами.
Водночас дослідницький доробок колег зі США розглядався як надто зосереджений на вузьких внутрішніх проблемних моментах суспільства і часто байдужий до запитів
решти світу. Також необхідно констатувати низький рівень
зацікавленості та обізнаності науковців США зі станом
американських студій за межами власної держави.
Усе це в сукупності не дає змоги розглядати Сполучені
Штати як єдиний орієнтир для наслідування, тому кожній
державі доцільно опрацювати властиву тільки їй модель у
відповідності до власних потреб та можливостей.
Інше делікатне питання – це сприйняття американських студій як інструменту зовнішньої політики США,
зокрема для обґрунтування глобального впливу США, як
форма пропаганди, зокрема американської винятковості, як
прояв культурного імперіалізму тощо. З огляду на негативне
сприйняття, а також зміну пріоритетів у фінансуванні публічної дипломатії наприкінці ХХ ст. США суттєво скоротили
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підтримку американознавчих освітніх програм і зменшили
своє безпосереднє залучення у розвиток американських
студій.
У випадку з Україною Сполучені Штати радше відіграли і відіграють комплементарну роль у розвитку викладання
американознавства. Загальний рівень залучення у розвиток
американознавства в Україні державних і приватних інституцій США є суттєво нижчим, якщо не відсутнім, порівняно
із сусідніми Росією та Польщею, і, як правило, залежить від
суб’єктивних чинників. У цьому контексті варто зазначити,
що більше на викладання американознавчих навчальних
курсів в Україні впливає як спадок радянської доби, так і
сучасна російська американістика. Адже досить складно заперечувати, що частково знання про Сполучені Штати в Україні формуються російськими академічними публікаціями
чи російськими перекладами американських видань, вибір
яких часто є доволі суб’єктивним.
Тому необхідно продовжувати формувати власний підхід у викладанні американознавства, а не намагатися повністю відтворити модель Сполучених Штатів. В Україні ми
вивчаємо США, щоб зрозуміти джерела їхньої політичної,
економічної, технологічної чи військової могутності, тому
хибним буде фокусувати увагу лише на американській культурі чи літературі. Для нашої держави американознавство –
це насамперед інструмент для вивчення досвіду США у сфері демократії, економічного розвитку, правової держави,
належного врядування тощо.
Отже, зовнішня допомога чи закордонні освітні ініціативи можуть стати важливим ресурсом, пришвидшити розвиток американознавчих програм, сприяти їхньому якісному зростанню, проте не можуть замінити власні зусилля.
Визначальна роль у впровадженні викладання американознавства належить і повинна належати українським вишам.
Сьогодні у нашій державі сформувалися необхідні передумови для розвитку викладання американознавчих студій,
особливо з огляду на ухвалення закону про вищу освіту, що
забезпечує більш сприятливі умови для присутності американознавчих програм в українських вишах.
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Після смерті Й. Сталіна нове радянське керівництво
ініціювало реформи, які мали позитивно вплинути не лише
на внутрішнє життя, але й покращити стосунки з країнами
Заходу. Вони мали охопити також освітню й наукову сфери.
Тому, починаючи з середини 1950-х років, Київський
університет стали відвідувати американські делегації, що
прибували в Україну. 1956 р. першими побували в університеті з пізнавальною метою американські вчителі, священик,
а також історик Криштоф [1, спр. 262, арк. 1]. Потім побувала делегація американських губернаторів (С. Андервуд,
штат Західна Вірджинія; Ходжес, штат Північна Каро-ліна,
та ін.). Вони «проклали стежку» до alma mater уже для американських науковців, професорів та академічних делегацій. Упродовж 1959/1960 навчального року її відвідали делегації Сент-Луїського ім. Вашингтона та Нью-Йоркського
університетів [2].
Прикметно, що з 260 іноземців, які 1961 р. відвідали
університет, 89 представляли США. Серед них був Генрі
К. Стенфорд – викладач Університету м. Бірмінгема (штат
Алабама), а також його колеги із Сент-Дисонсівського університету (м. Нью-Йорк). Наступного року перед викладачами з науковою доповіддю виступив професор Каліфорнійського університету Нейман. Лекцію для студентів прочитав
професор В. Перло. Відтепер у гості до Київського університету періодично приїжджали американські студенти.
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Протягом першої половини – середини 1960-х років
окремі американські науковці (Томас Браун та ін.) проходили в університеті стажування. У другій половині 1960-х років окремі американські студенти вже навчались у ньому.
Так у 1968 р. зі 186 іноземних студентів 2 були із США [3,
арк. 223].
Із середини 1950-х років з американськими науководослідними установами, вузами, бібліотеками було налагоджено обмін науковою літературою. Прикметно, що найактивніше він відбувався з Бібліотекою Конгресу у Вашинг–
тоні. Станом на 1 липня 1965 р. обмін книжками, журна–
лами і газетами вже постійно проводився з Російським від–
ділом Тейлор-Інституту при Оксфордському університеті,
Каліфорнійським, Гарвардським, Єльським, Техаським, Мічиганським університетами, Браун-університетом [4; 5, с. 181].
На середину 1960-х років Київський університет почав
отримувати із США особливо цінні періодичні видання з фізико-математичних, технічних і природничих наук. Наприклад, «Щоквартальник із фізики», «Праці геологорозвідувального управління», «Праці Браун-університету». Отримав фундаментальне 24-томне енциклопедичне видання «Британіка».
Зі свого боку, КДУ надсилав до американських вузів і бібліотек власні наукові видання («Вісник», «Наукові записки»).
На рівні контактів відбувалися стосунки з Університетом штату Міннесота.
Після відвідин у 1959 р. радянським лідером М. Хрущовим Сполучених Штатів Америки відносини між двома
державами покращилися. Їхні уряди уклали «Угоду про співпрацю та обмін у сфері освіти». Відповідно до неї, цього ж
року Київський університет запропонував Єльському (ректор проф. А. Вітні Грісвольд), Каліфорнійському (ректор
проф. Кларк Карр), Колумбійському університетам укласти
«угоди про співпрацю». Однак тривале листування з цього
приводу так і не завершилося досягненням домовленостей
[6, спр. 363, арк. 13; 7, спр. 392, арк. 40].
У 1960-х роках результати наукових досліджень КДУ
почали публікуватися в американських виданнях. Зокрема,
публікувалися роботи професора кафедри диференціальних
рівнянь члена-кореспондента АН УРСР Ю. О. Митропольського , професора кафедри теорії ймовірності В. С. Королю324

ка, завідувача кафедри астрономії проф. С. К. Всехсвятського, професорів А. О. Білецького та О. М. Мариніча.
Тоді ж університетські викладачі почали виїжджати до
США у службові відрядження, під час яких читали лекції для
американських колег і студентів. Так лекційні заняття в
Міннесотському та Університеті м. Мейо-Фаундейшн провів
проф. Богач П. Г.
На 1960 р. було заплановане наукове відрядження до
США університетської делегації. Ректор акад. І. Т. Швець
(«Розвиток енергетики в СРСР і Україні», «Радянська вища
школа»); проф. М. П. Клюшников (»Основні риси геологічної
структури України», «Палеогенові відклади у європейській
частині СРСР»); проф. В. А. Тарасенко («Міжнародні відносини напередодні Другої світової війни у радянській історіографії») мали прочитати там лекції. Але відрядження чомусь
не відбулося [8, спр. 333, арк. 41].
Проте тепер викладачі та студенти університету проходили в американських вузах і науково-дослідних установах стажування. Уже в 1959 р. на стажуванні там перебував аспірант механіко-математичного факультету П. І. Чаленко. У 1960-х роках стажувалися декан факультету іноземних мов доц. М. В. Близниченко, доц. М. Р Корольова,
Н. А. Лапоногова, А. В. Волик. Доцент кафедри фізичної
хімії А. Я. Веліканов упродовж року займався науковими
дослідженнями в Іллінойському університеті. Тоді ж проректор доц. Г. М. Цвєтков, зав. кафедри англійської мови доц.
М. В. Близниченко упродовж трьох місяців стажувалися з
англійської мови. Протягом десяти місяців стажувався молодий викладач А. М. Антонов.
Співпрацювали й у сфері патентування технічних винаходів. Так, на початку 1960-х років співробітниками університетського обчислювального центру створено електронну машину БМРТ-1 для розрахунку тканин перед розкроєм.
Ці машини застосовувалися на швейних фабриках, і кожна
з них забезпечувала економічний ефект у 100 крб. щорічної
економії. 1963 р. цю машину запатентували в США.
Упродовж другої половини 1960-х – першої половини
1970-х років у міжнародних конгресах з астрономії, які проходили в США, систематично брав участь проф. С. К. Всехсвятський. Він також виїздив туди для спостереження з
великих телескопів «Маунт Поломар» і «Маунт Вілсон».
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Зі свого боку, ректор акад. І. Т. Швець, професори І. І. Конділенко, П. Д. Харченко, М. Н. Клющнікова і Г. Г. Рогач у
Єльському і Каліфорнійському університетах знайомилися з
організацією навчального процесу.
Укладення в 1975 р. «Заключного Акту з питань безпеки і співробітництва» мало сприяти розвитку радянськоамериканських відносин, а в цьому контексті – перетворенню поодиноких контактів КДУ з вузами й науково-дослідними установами США у сталі стосунки. Проте це предмет
подальшого наукового дослідження.
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Анотація. Американські студії в Чернівецькому університеті розвиваються завдяки зв’язкам з американськими навчальними
закладами, освітніми та науковими громадськими організаціями,
а також за підтримки Посольства США в Україні, Програми імені
Фулбрайта в Україні та інших. Створення Центру американських
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правова освіта, громадські організації, демократія.

Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича має багату традицію зв’язків із зарубіжними навчальними закладами. Одним із пріоритетних напрямків співпраці нашого університету є американський. Чималий внесок
у справу налагодження стосунків з американськими університетами відіграють факультети історії, політології та міжнародних відносин. Нині співпраця, яка почалася багато років тому,
виходить на якісно новий рівень. Вона значно розширилися
упродовж останніх 8 років завдяки діяльності Центру американських студій. Як відомо, Чернівецький національний університет підтримує освітні та наукові контакти з Університетом Лок Хейвен. Також є певна співпраця з Інститутом політики університету Юта (м. Солт-Лейк-Сіті). Крім того, налагоджуються контакти з американськими організаціями, що
проявляють зацікавленість у створенні науково-дослідних та
навчальних програм у галузі американістики. Активно співпрацюють з Інститутом Дж. Кеннана та іншими американськими
партнерами доктор політичних наук, професор С. Г. Федуняк,
доктор історичних наук, професор В. П. Фісанов, які брали активну участь у наукових програмах інституту, що стосувалися
проблем трансформації й демократичного розвитку в регіоні.
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Особливе значення має співпраця з американськими
навчальними закладами для кафедр міжнародних відносин,
міжнародної інформації та кафедри сучасних іноземних мов
і перекладу. У 2006 на мовному стажуванні в Громадському
коледжі м. Солт-Лейк-Сіті (Юта) побувала група студентів
факультету на чолі з доцентом З. Б. Куделько. У 2008 році
доцент М. М. Лучак був учасником літнього Інституту з американістики в Нью-Йоркському університеті, який спонсорується Держдепартаментом США. Лекції для студентів Чернівецького національного університету неодноразово читали
викладачі та науковці американських університетів: Е. Буш,
професор і завідувач кафедри коледжу Клермонт-Маккена
(Каліфорнія), К. Марч, професор іспанської мови університету Мену, професори історії Н. Уінгфілд-Досандж з університету Північного Іллінойсу та К. Толлісон, університет Фурмана (Південна Кароліна).
Попередні напрацювання викладачів та науковців факультету історії, політології та міжнародних відносин, а також розширення співпраці з американськими університетами дали поштовх для створення Центру американських студій на факультеті.
Центр американських студій був створений за сприяння і підтримки Посольства США в Україні, а також безпосередньої участі тодішнього посла США в Україні Уільяма Тейлора у травні 2008 року. На базі центру у червні того ж року
був проведений 9-й літній Інститут з американістики, у якому взяли участь викладачі та науковці вищих навчальних
закладів із більш ніж десяти областей України, Білорусі,
Молдови, Грузії та Румунії.
На базі Центру вже проведено низку заходів із популяризації та поширення знань про США. Американська тематика постійно присутня на конференціях, симпозіумах, колоквіумах та інших наукових форумах. Науковці з цієї
тематики готують і захищають кандидатські (5) та докторські дисертації (3), публікують монографії та статті в наукових
виданнях. Студенти факультетів історії, політології та міжнародних відносин пишуть на американську тематику курсові, дипломні та магістерські роботи. Для успішної наукової
роботи створена бібліотека з американістики, яка поповнюється за кошт добровільних пожертв колег з університетів
США, а також надається доступ до наукових баз даних через портал університету Юти. На сьогодні в бібліотеці налі328

чується близько 400 примірників американознавчої літератури за такими напрямками: зовнішня політика, історія
США, система американського уряду, виборча система та
політичні партії.
Протягом 2009-2011 років Центр американських студій ЧНУ у співробітництві з громадськими організаціями
«Буковинський Центр американських студій», The Leavitt
Institute for International Development (TLI, Солт-Лейк-Сіті,
США), за підтримки гранту Національного фонду підтримки
демократії (National Endowment for Democracy, США), USAID
та посильної участі партнерських університетів реалізовував
освітній проект, який називався BUILD (Building Ukrainian
Independence and Lasting Democracy) Initiative. У проекті
партнерами також були Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Одеська національна юридична
академія (включно з філіями в Сімферополі та Чернівцях),
Харківський національний університет, Національний економічний університет, Львівський інститут внутрішніх
справ, Національний авіаційний університет, Таврійський
національний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, а також McGeorge School of Law,
University of the Pacific (США). Однією з ознак успішності
проекту є те, що до участі в ньому вдалося залучити головні
юридичні школи в Україні за винятком Харківської національної юридичної академії. Незважаючи на відмову в участі у проекті, координатори зуміли зібрати групу студентів з
академії, для яких проводилися заняття у вечірній час.
В осінньому семестрі 2011 до участі в проекті долучився Національний університет «Києво-Могилянська Академія».
Проект BUILD мав три основні цілі: 1) створити форум
для дискусії і співпраці серед студентів юридичних факультетів для громадянської освіти, що стосується елементів,
необхідних для підтримки стабільної демократії; 2) виробити
правові навички, необхідні для демократичних інститутів в
Україні (переконання, факт-аналіз, створення команди,
співпраця і підтримка) через систему змагальної правової
підготовки студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців, налаштованих на реформи; 3) стимулювати й заохочувати спрямованих на реформи студентівюристів і фахівців у галузі права, надаючи їм форум для
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громадянської освіти, де вони можуть зустрітися для співпраці й забезпечити об’єднані зусилля для розвитку системи
змагального судочинства в Україні. Ініціатива BUILD стала
унікальним проектом серед проектів реформ. Вона охоплює
значну географічну область, об’єднує однодумців як в
Україні, так і в Америці і створює в учасників переконання,
які важко змінити.
У рамках цього проекту був створений і викладався курс
«Підвалини вільного суспільства» ("Foundations of Free Society")
на базі підручника Foundations of Free Society, створеного
американськими спеціалістами. У 2010 році цей підручник
зусиллями Центру американських студій ЧНУ та Київського
національного університету був перекладений українською
мовою, і, як результат, аудиторія учасників значно розширилася (у 2009-2010 рр. учасниками проекту були тільки
студенти і фахівці, які володіли англійською мовою).
Викладання курсу «Підвалини демократичного суспільства» проводилося за блоковим принципом. Американські професіонали – викладачі, судді, прокурори та адвокати,
які погодилися взяти участь у проекті – приїжджали в Україну на один місяць і проводили лекції у партнерських
університетах, переїжджаючи з міста в місто. За один місяць перебування в Україні американські фахівці вичитували загалом сто сорок лекцій за графіком роботи українських
університетів. Для кращого розуміння нижче наведемо таблицю з одним двотижневим блоком:
Блок
Лекція 1.1. Конституція України, Кримінально-процесуальний
кодекс і принципи
змагального процесу
Лекція 1.2. Правила
доказів. Частина 1
Лекція 1.3. Правила
доказів. Адаптація до
українського законодавства. Частина 2
Лекція 1.4. Роль заперечення в змагальній
системі

1: 26.02 – 12.03.2011
Мета: продемонструвати, як принципи змагального процесу можуть застосовуватися в
українському законодавстві
Мета: ознайомлення з
основними концепціями доказів
Мета: ознайомлення з
основними концепціями доказів для змагання
Мета: навчити студентів ролі адвоката в
прийнятті заперечення
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Викладання
в 14 закладах

Викладання
в 14 закладах
Викладання
в 14 закладах
Викладання
в 14 закладах

У проекті брали участь 12 американських викладачів
права, суддів та адвокатів. Їм допомагали українські студенти-юристи, рівень англійської мови яких та їхню
здатність бути помічниками лекторів оцінювали американські спеціалісти та українські викладачі.
Оцінювання успішності проекту BUILD проводилося
двома способами: 1) вимірювання ступеня можливості зміни
індивідуального підходу українських студентів та фахівців
перспективи демократичних інститутів; 2) оцінювання здобутих знань адвокатських навичок. Для точнішого вимірювання прогресу в цих двох категоріях координатори проекту проводили два окремі опитування на початку семестру
та по його завершенні. Питання кожного опитування підбиралися зважено і передбачали відповіді стосовно таких демократичних інститутів у юридичній практиці: змагальний
процес, незалежний суд, правильна ієрархічна структура
між конституційними законами і парламентськими законами тощо. Кожне питання опитування оцінювалося на предмет його важливості для демократичного суспільства, щоб у
результаті виявити в опитуваних здатність розбудовувати
громадянське суспільство, а не їхню діяльність по розбудові.
Після завершення навчального процесу в рамках проекту було проведено п’ять регіональних конкурсів зі змагального судочинства у Чернівцях, Львові, Харкові, Сімферополі
та Києві. Понад сто студентів було учасниками регіональних
конкурсів, на яких вони демонстрували свої уміння в
проведенні перехресного і прямого допиту, заключної аргументації та вступних заяв. У рамках проекту американські
юристи підготували вигадану «Справу Віктора Ткача» для
змагання серед студентів, у якій вони могли виступати як у
ролі обвинувачів, так і в ролі адвокатів. У справі йдеться
про журналіста, який веде розслідування шкідливих викидів молочним заводом, розташованим у селі. Перед публікацією матеріалів журналіста жорстоко побили. В організації
побиття звинуватили власника молочного заводу Віктора
Ткача. У справі зафіксовані свідчення В. Ткача, його секретаря, журналіста та слідчого. Юридичні проблеми, процедурні нюанси та нез’ясовані моменти досліджували учасники змагання. Переможці регіональних змагань взяли участь
у фінальних змаганнях, які відбулися в Києві.
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У фіналі взяли участь 32 найкращі студенти, які перемогли в регіональних змаганнях. Триденне перебування студентів у Києві було насичене подіями: фінал конкурсу, семінари, лекції. П’ять суддів та адвокатів із США проводили
заняття на теми змагального процесу, а також як бути
етичним у неетичному світі та змусити суспільство змінюватися на краще.
Фінал відбувся у присутності понад 200 студентів, викладачів та представників місцевої влади й українського
уряду в Будинку учителя. Змагалися команди Львівського
національного університету ім. Івана Франка (команда адвокатів) та Харківського університету внутрішніх справ (команда прокурорів). Про успішність проекту висловився Юрій
Лук’янчук, один із фіналістів, студент Харківського університету внутрішніх справ, сказавши, що студенти дуже багато навчилися під час участі в проекті, опанували основи
змагального процесу в судочинстві, на власні очі переконалися у перевагах суду присяжних, де громадянин, який
практично не знайомий з юриспруденцією, бере участь у
суді й ухвалює рішення.
Слід зазначити, що проект BUILD був зовнішньою частиною задуму організаторів проекту. Організатори бачили
навчальний курс як один зі способів розвитку демократії:
– заохочування людей до активної участі в управлінні
державою;
– підняття рівня обізнаності громадян у законодавстві;
– боротьба з корупцією;
– боротьба з несправедливістю.
Після завершення проекту був заснований науковий
журнал «Американські студії», у двох випусках якого публікувалися статті українських, американських, японських, польських, іспанських науковців у галузі американських студій.
Mykola Luchak
AMERICAN STUDIES AT YURIY FEDKOVYCH
CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY
Summary. American studies at Chernivtsi National University
are developed through direct contacts with American universities and
colleges, educational and research NGOs, support of the US Embassy in
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Ukraine, Fulbright Program and other American institutions. Establishment of the American Studies Center at the university allowed extending educational projects.
Keywords: American studies, BUILD Initiative, legal education,
NGO, democracy.
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ОСВІТА ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ВІКУ У США:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
НАТАЛІЯ ЧАГРАК
кандидат політичних наук,
доцент кафедри іноземних мов і країнознавства
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
ВАСИЛЬ УГРИНЮК
кандидат філологічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов і країнознавства
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Анотація. Глобальною проблемою ХХІ ст. є стрімке старіння населення, що створює суспільству багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства – забезпечення соціальної адаптації та інтеграції
людей літнього віку, збереження людського потенціалу. Теоретичні й практичні дослідження доводять, що освіта у третьому віці –
ефективний адаптаційний механізм, спосіб подальшого розвитку і
самореалізації особистості. У статті проаналізовано провідні ідеї
та здобутки освітньої геронтології США, узагальнено головні результати вивчення проблеми навчання осіб третього / літнього
віку, визначено пріоритетні напрями розвитку освіти людей третього віку в Україні.
Ключові слова: освіта людей третього віку, освіта упродовж життя, освітня геронтологія, старший дорослий учень.

Зростаюча увага дослідників до проблем життєдіяльності людини третього / літнього віку в суспільстві призвела
до глибокого вивчення різних факторів соціального розвитку особистості, серед яких особливий інтерес викликала
освіта. У цьому контексті вивчення досвіду Сполучених
Штатів щодо формування і розвитку освіти людей літнього
віку викликає значний інтерес з метою всебічного осмислення і творчого використання його позитивних ідей, оскільки
у США освіта й соціальне забезпечення є пріоритетними на334

прямами державної політики; освіта людей третього / літнього віку представлена вагомими педагогічними досягненнями та мережею добре розвинених інституцій зі сформованими суспільними традиціями; освітня геронтологія ґрунтується на високоякісних результатах теоретичних та
емпіричних досліджень, дієвість яких доведена світовим
визнанням і практичною реалізацією.
В Україні особлива значущість освіти людей третього /
літнього віку зумовлена переходом від концепції «освіта на
все життя» до концепції «освіта впродовж життя», що є характерною особливістю системи освіти в інформаційному
суспільстві, для якого стає необхідністю забезпечити цій
зростаючій віковій групі адаптацію до швидких економічних та соціальних змін, сприяти подоланню проблем соціальної ізоляції.
Аналіз наукової літератури з питань освітньої геронтології засвідчив, що упродовж останнього десятиріччя активно здійснювалися порівняльно-педагогічні дослідження розвитку освіти людей третього / літнього віку в найбільш розвинених країнах світу – США, Канаді, Австралії, Великобританії, Німеччині, Франції, Італії та ін. Досліджувалися загальні проблеми навчання і виховання у пенсійній фазі життя людини, різні аспекти освітньої політики, тенденції розвитку освіти людей третього / літнього віку та її моделей та
ін. У контексті нашого дослідження значний інтерес становлять праці науковців із проблем:
– освіти впродовж життя: Є. Браді (E. Brady) [6],
Р. Хавігхарст (R. Havigharst) [16], Е. Мідвінтер (E. Midwinter)
[28], П. Шеа (P. Shea) [36], М. Тідмарш (M. Tidmarsh) [36],
І. Товнсхенд (I. Townshend) [39], Д. Трейбіг (D. Treybig) [40]
та ін.;
– впливу демографічних факторів на розвиток концепції освіти упродовж життя: В. Коль (W. Cole) [9], Д. Харіс
(D. Harris) [9], Д. Кейт (J. Keith) [26], П. Ласлет (P. Laslett) [27],
Г. Маккласкі (H. McClasky) [29] та ін.
– концептуальних засад освіти людей третього / літнього віку: С. Басс (S. Bass) [3], П. Джарвіс (P. Jarvis) [24], Р. Гарісон (R. Harrison) [20], Ф. Гленденнинг (F. Glendenning) [14],
П. Ласлетт (P. Laslett) [27], Г. Маккласкі (H. McClusky) [29],
Д. Петерсон (D. Peterson) [34] та ін.;
335

– моделі форм та особливостей навчання людей літнього віку: М. Браді (M. Brady) [6], Б. Грумбрідж (B. Groombridge) [15], Р. Хаймстра (R. Hiemstra) [18], [19], Д. Джеймс,
Ф. Гібсон, Г. Маколі (D. James, F. Gibson, G. McAley) [23] та ін.
Одним із пріоритетних напрямів державної політики
Сполучених Штатів є розвиток освіти упродовж життя: для
досягнення соціально-економічного добробуту в умовах науково-технічного прогресу та зміни технологій, швидкого накопичення нових знань та модернізації організації виробництва виникає необхідність адаптації не тільки дорослих,
але й людей третього / літнього віку («старших дорослих») і
зокрема тих, що виходять на пенсію. Людина повинна бути
достатньо розвиненою в культурному, етичному, психологічному планах, проявляти суспільну активність. Одним із
дієвих способів досягнення цієї мети вважають систематичне навчання. Однак, якщо в освіті дорослих увага акцентується на розширенні знань, удосконаленні наявних і набутті
нових професійних навичок, що є вимогою прогресу в науці
та швидкої зміни технологій, то освіту людей третього /
літнього віку пов’язують насамперед із проблемою адаптації
та соціалізації осіб, які виходять на пенсію.
На підставі аналізу демографічної ситуації у США кінця ХХ – початку ХХІ ст. можна констатувати, що пенсійний
період життя людини характерний «більшою тривалістю і
демократичністю, надаючи мільйонам звичайних громадян
ширший вибір можливостей у літньому віці, ніж про який
вони коли-небудь мріяли» [28, с. 217]. Вивчаючи соціальний
розвиток постіндустріальних суспільств Великобританії і
США, британський соціолог П. Ласлетт (1991) дійшов висновку, що покоління людей пенсійного віку кінця 1990-х –
початку 2000-х рр. характеризується прийнятною мірою соціального достатку: воно володіє вільним часом, хорошим
здоров’ям і належним фінансовим забезпеченням, щоб мати
можливість визначати вид своєї діяльності у тривалій активній стадії життя – «третьому віці» [27]. В результаті мільйони людей літнього віку сьогодні є активними учасниками
дозвілля, туризму, спорту і рекреації. Також суттєво зросла
кількість осіб літнього віку з вищою освітою, а, зважаючи на
те, що наявність попередньої освіти є головною детермінантою, яка визначає потреби старшої людини в подаль336

шому навчанні [37], ця вікова категорія становить значну
частину для системи безперервної освіти. За результатами
Національного освітнього статистичного дослідження у США
встановлено, що з 1970 р. частка осіб від 55 років, які беруть участь в освітніх програмах, значно збільшилася; протягом 1990-х рр. відсоток людей віком 66-74, які були учасниками принаймні однієї програми для «старших дорослих»,
зріс більш ніж удвічі – з 8,4% у 1991 р. до 19, 9% у 1999 р. [30].
Аналіз наукових праць у галузі соціальної та освітньої
геронтології доводить, що теоретичне обґрунтування освіти
людей літнього віку здійснювалося у контексті освіти дорослих, теорії активної старості і безперервної освіти, що відповідало тенденціям розвитку суспільства, які у другій половині ХХ ст. характеризуються загальними процесами прискорення соціально-економічних змін як у глобальному, так і
в локальному масштабах. У США як у найбільш розвиненій
країні світу ці зміни стосувалися насамперед економічної
діяльності, нових технологій, характеру виробництва і праці, рівня знань і кваліфікацій, а також швидкої адаптації до
них людей усіх вікових груп і залучення якнайбільшої частини дорослого населення до людського капіталу. Тобто головна передумова розвитку освіти людей літнього віку детермінована трьома основними чинниками: економічним, демографічним і соціальним.
За висновком науковців, «демографічна революція» в
питанні старіння населення Америки зростає з кожним
днем [13, с. 481]. У багаторічному дослідженні Національного інституту старіння США зазначено, що «старіння населення і вихід на пенсію покоління «бебібумерів» можна вважати однією з найбільш трансформаційних демографічних
змін у цій країні» [21]. Іншим безперечним аспектом старіння у Сполучених Штатах є не просто збільшення тривалості життя, а й покращення його якості у плані здоров’я,
фізичної і розумової активності. У суспільстві спостерігається зростання частки осіб з вищим рівнем освіти серед старшого покоління американців, а найкращим прогностичним
показником подальшої участі людини у навчальній діяльності є її освітній рівень – що він вищий, то більша ймовірність
залучення особи до навчання [31]. Розвиток освіти людей
третього / літнього віку віку у США необхідно розглядати у
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контексті розвитку концепцій «освіта дорослих», «безперервна освіта», «ціложиттєва освіта», що дає змогу простежити
трансформацію підходів до вікової категорії людей літнього
віку з огляду на збереження людського потенціалу, а також
переосмислення ролі знань та інформації у суспільному розвитку, де людина літнього віку розглядається не як об’єкт,
що потребує соціального забезпечення, а як активний член
суспільства, складова його людського потенціалу.
Аналіз літератури з питань освітньої геронтології засвідчує, що головні завдання освіти людей третього / літнього віку у США формулюються відповідно до глобальних
процесів економічного та соціального характеру. Освіта людей третього / літнього віку визначається насамперед як засіб самореалізації та самоствердження особистості, а також
як засіб соціального захисту, адаптації та реадаптації людини в умовах швидких економічних та суспільних перетворень, які вимагають постійного розширення і збагачення
системи загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, що, відповідно, може реалізовуватися тільки за умови
збереження і розвитку людського потенціалу. Важливою передумовою розвитку освіти людей третього / літнього віку у
США було створення у 1958 р. Американської асоціації пенсіонерів (на базі Національної асоціації вчителів-пенсіонерів)
– "American Association of Retired Persons, AARP". Оскільки
члени цієї організації розглядали літній вік як позитивний
період життя, головною матою AARP було визначено «забезпечити старшим американцям можливість вирішення своїх
особистих проблем щодо самовизначення, рекреації, подорожей, медичного захисту і фінансової безпеки» [26, с. 101].
Дискусія, яка зав’язалася навколо цих питань, у результаті
диктувала формування нових сфер для національних організацій із лобіювання інтересів людей літнього віку: транспортне обслуговування, житловий і готельний сервіс, освіта
– створення «інститутів ціложиттєвої освіти», журнали, телеі радіопрограми, регіональні і національні конференції і т. ін.
Є підстави вважати, що формування і діяльність таких
організацій сприяли, по-перше, утвердженню ідеї позитивного (активного) старіння у суспільстві; по-друге, підтримці «самодостатності» (у психологічному і матеріальному
планах) людей у пенсійній фазі життя; по-третє, адаптації і
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самореалізації осіб літнього віку в суспільстві і, що важливо,
поступовому сприйнятті суспільством літніх людей як активного його сегменту. Розвиток таких асоціацій, як AARP, заклало підвалини для створення і діяльності цілої низки
нових, більш успішних організацій і проектів, зокрема й
освітніх (Institutes for learning in Retirement, Lifelong Learning Institutes, Elderhostel), які реалізовували та захищали
інтереси людей літнього віку. Суттєвим поштовхом до розвитку освіти людей літнього віку було обґрунтування в науковій літературі і поширення у суспільстві нового підходу до
старості й старіння – як ціложиттєвого процесу, а не завершальної стадії життя людини; старіння – природний ціложиттєвий процес росту і розвитку кожної людини [4], [7], [9], [40].
Проблема освіти людей літнього віку як невід’ємної
умови успішного старіння стала головною темою обговорення на федеральній конференції Білого дому з проблем старіння в 1971 р. У доповіді Г. Маккласкі (H. McClusky) було
визначено п’ять навчальних потреб «старших дорослих»:
потреба подолання труднощів, потреба впливу, потреба експресивна, контрибутивна і трансцендентна [29]. Освіту визнали «базовим правом» кожної людини, а Конгрес США закріпив право людей літнього віку здобувати освіту. Пізніше,
у 1976 р., «Акт навчання упродовж життя» (Lifelong Learning
Act) гарантував особам, старшим 65 років, право на безоплатну вищу освіту за загальними програмами навчання.
Вагомим кроком у формуванні теоретичних засад освіти людей літнього віку вважаємо 1976 р. – рік заснування у США
окремого академічного видання «Освітня геронтологія»
("Educational Gerontology"), яке стало однією з головних
платформ оприлюднення результатів наукових досліджень і
розвитку наукового дискурсу у сфері освіти людей літнього
віку, що, відповідно, також вплинуло на виокремлення освіти людей літнього віку у самостійну галузь педагогічної
науки – складову системи безперервної освіти. В інавгураційному номері цього журналу американський вчений
Г. Муді (H. Moody) визначив філософські передумови освітньої геронтології і чинники, що детермінують освіту у пізньому віці: а) відхилення – попереднє заперечення потреби
освітніх можливостей людей літнього віку; б) адаптація – освіта, спрямована на усунення «безцільності пенсійного
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життя»; в) асиміляція – включення, залучення людей літнього віку в сучасні освітні програми; г) самоактуалізація – навчальна діяльність для старших може стати «часом усвідомленого розвитку» [32].
У 1976-80 рр. виникло кілька підходів до визначення
освітньої геронтології і її предмета. Найбільш виразною була
спроба Д. Петерсона (D. Peterson), який детермінував освітню геронтологію як «галузь вищої освіти і практики, що останнім часом розвивалася як співробітництво освіти дорослих і соціальної геронтології» [34]. Дещо пізніше Д. Петерсон
додав, що ця дисципліна охоплює у своєму діапазоні навчання старіючих людей, осіб літнього віку, а також навчання фахівців у галузі проблем старіння. Очевидно, така думка виникла з розуміння необхідності організації і забезпечення формальної і неформальної освіти людей літнього віку
на державному рівні. В науковому обігу закріплюється
поняття «старший дорослий» («older learner») як об’єкт і
суб’єкт навчання у пізньому віці, розпочинається пошук оптимальних форм освітньої діяльності осіб літнього віку
(Р. Хаймстра (R. Hiemstra) «Навчання старшого дорослого»,
1975, «Навчальні проекти для старших дорослих», 1976;
Р. Хавігхарст (R. Havighurst) «Розвивальні завдання та освіта», 1972, «Освіта впродовж дорослого життя», 1972) [16],
[17], [18], [19].
Значну увагу дослідники зосереджують на переосмисленні пенсійної фази життя людини. Суттєві зрушення помітні у зміні підходів до пенсії як періоду життя у соціальноструктурній перспективі і як індивідуального процесу життєвого циклу людини. Пенсійний сегмент життя розглядають не як фазу дегенерації, спаду, залежності і відлучення
від суспільного життя, а як період зміни діяльності, трансформації соціальних і суспільних ролей людини і продовження активності, тобто «позитивне старіння» [30]. Основна
увага наукових дискусій зосереджувалася на розв’язанні
проблем соціалізації пенсіонерів через залучення їх до різних видів діяльності, зокрема й навчальної, а також функціонування пенсійних резиденцій та спільнот.
Отже, 1960-70-ті рр. характерні формуванням наукової бази, яка уможливлює теоретичне обґрунтування навчання людей літнього віку як важливого адаптивного і роз340

вивального механізму соціалізації особистості у пенсійному
періоді її життя. Урядові та громадські ініціативи були
достатньо прогресивними і суттєвими для подальшого розвитку освітньої геронтології як окремої галузі соціальної геронтології. Основними досягненнями зазначеного періоду
вважаємо: а) трансформацію підходів до старості, старіння і
людей літнього віку, які заклали базу для формування
концепції активного і позитивного старіння; б) обґрунтування потреби навчання людей літнього віку як способу їхньої
соціалізації і суспільної інтеграції; в) закріплення на законодавчому рівні права осіб літнього віку на здобуття вищої
освіти, що, відповідно, також дало поштовх для нових напрямів теоретичних та емпіричних досліджень у сфері педагогіки старіння і старості; г) оформлення освіти людей літнього віку в самостійну галузь знань, підсистему соціальної
геронтології; визначення дослідницького поля освітньої геронтології; д) переосмислення пенсійної фази життя людини
в напрямі позитивного і активного старіння в контексті
теорії ціложиттєвого розвитку.
Cередина 1970-х – 1980-ті роки – новий етап розвитку
освіти людей третього / літнього віку у США – соціально-педагогічний. Головним здобутком наукових досліджень у цей
час є обґрунтування наукової систематизації педагогічних
явищ та фактів у сфері освіти «старших дорослих», формування цілісного уявлення про підходи до організації освіти
людей літнього віку, становлення педагогіки старіння і старості у тісному взаємозв’язку з концепцією освіти упродовж
життя. На підставі аналізу академічної літератури з досліджуваної проблеми можемо стверджувати, що вивчення освіти людей літнього віку у педагогічному контексті розпочалося в кінці 1970-х – на початку 1980-х рр. і здійснювалося через виявлення взаємозв’язків освіти людей літнього
віку з іншими сферами суспільного життя, визначення
об’єктивних соціальних чинників, які зумовлюють розвиток
освіти осіб літнього віку на певних історичних етапах поступу суспільства. До цього часу особа літнього віку розглядалася у соціальній площині. Формування нового статусу
освіти людей літнього віку – статусу соціального інституту
суспільства – було зумовлено насамперед демографічними,
технологічними і соціальними змінами в американському
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суспільстві. Сприйняття суспільством зміни професій протягом трудової кар’єри, як і зміни підходів до понять «пенсія» і
«дозвілля», – важливі причини стрімкого розвитку освіти
дорослих і людей літнього віку. Якщо раніше освіта була
прерогативою молоді, а дозвілля в основному припадало на
пенсійну фазу життя, то за новою схемою періоди професійної діяльності людини, дозвілля та освіти часто тісно переплітаються упродовж життя, а пенсійний сегмент життя
розглядають як «час роботи, дозвілля та освіти» [30]. Важливо звернути увагу на те, що освіту визначають окремою
компонентою серед основних видів діяльності людини у
пенсійній фазі життя, виражаючи цим не тільки право людей літнього віку на освіту, як задекларовано «Актом освіти
упродовж життя» 1976 р., а й важливим і навіть необхідним
видом зайнятості людини на пенсії.
1990-ті роки позначені помітними подіями у сфері
суспільної інтеграції людей літнього віку – Європейський рік
людей літнього віку і солідарності поколінь (1993), Карнегідоповіді з питань третього віку (Carnegie Third Age Inquiry
Reports 1991-1993), Міжнародний рік людей літнього віку,
визначений ООН 1999 року, – які позначилися і на розвитку
нових напрямів наукових досліджень з проблем освіти
людей літнього віку.
Наприкінці ХХ ст. освіта людей третього / літнього віку в США розглядається у соціокультурному контексті, виникає новий її статус – статус соціального інституту суспільства, що було зумовлено, по-перше, демографічним фактором – зростанням частки осіб літнього віку у розвинених
країнах світу і, зокрема, у США, по-друге, швидким розвитком глобалізаційних процесів і, відповідно, розумінням вченими суспільства як складної, постійно змінюваної соціальної системи. В науковій літературі значна увага присвячена
культурній інтеграції людей літнього віку, яка розглядається
«рушійною силою реконструкції суспільства у такий спосіб,
щоб усвідомити і сприйняти справжню вагу людей
пенсійної вікової категорії» [39, с. 66]. Соціокультурна інтеграція, на думку вчених, можлива через федеральні, регіональні та місцеві організації шляхом розвитку волюнтаризму людей літнього віку в суспільній, культурній, політичній, освітній, соціальній, рекреаційній та економічній сфе342

рах діяльності, що сприятиме й особистій самореалізації
старшого покоління, і матиме соціальний зиск у суспільстві
(Davies І., 1994; Townshend I., 1994; Perry D. , 1983; Dychtwald К., 1990; Laslett P., 1991; Newman S., 1985, 1988; Vasudev J., Onawola R. 1985; Larimer B., 1995, Storm R., 1995;
Morris G., Streetman H., 1999) [43]. Звертаючи увагу на можливості розширення потенціалу для співпраці людей літнього віку, а також прийняття молодшими поколіннями їхньої потреби бути корисними для суспільства, у науковій літературі, зокрема, наголошувалося на необхідності «навчитися бачити пенсіонера в якості багатого і невикористаного,
а не виснаженого ресурсу» [41, с. 155]. Концепція освіти
упродовж життя розглядається як ключ до здорового і змістовного життя у пенсійному віці, і в багатьох вищих навчальних закладах поширюються ініціативи щодо залучення
осіб третього / літнього віку до навчальної діяльності через
спеціальні програми, які в основному включали заходи культурного характеру та навчальні курси з певних академічних
дисциплін. Так у Європі, Австралії, Канаді розвиваються
університети третього віку, а в США – Інститути навчання
на пенсії та Інститути ціложиттєвої освіти. Перші ґрунтовні
дослідження моделі освітнього середовища для людей третього / літнього віку знаходимо у працях П. Ласлетта
(P. Laslett, 1990), Л. Борна (Bourne, 1983), Е. Мідвінтера
(E. Midwinter, 1983), К. Дичтвольда (К. Dychtwald, 1990),
Р. Свінделя і Дж. Томпсон (R. Swindell, J. Thompson, 1995),
Г. Кайрнса (H. Cairns, 1996), Л. Клайдона (L. Clydon, 1988),
Л. Бинума і М. Сімена (L. Bynum, M. Seaman, 1993) [30].
У 1980-90-х рр. головне завдання таких інститутів вчені вбачали у тому, щоб «забезпечити можливості для особистого і
колективного пошуку змістовного самовираження людей у
пенсійній фазі життя» [39, с. 63]. Тобто акцент освіти людей
третього / літнього віку зміщувався на соціальний аспект,
що виразно випливає з аналізу програм і курсів університетів третього віку у Європі, які були однією з форм неформальної освіти старших дорослих. Дещо відмінні підходи
спостерігаємо в інститутах освіти людей третього / літнього
віку в американському контексті. Коледжі США «чітко відповідали новим вимогам ціложиттєвої освіти – прагненням
людей збалансувати свій час рекреації через діяльність, що
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сприяє інтелектуальному зростанню» [30]. Тисячі американських коледжів та університетів (з ініціативи Гарвардського університету) відкривали Інститути навчання на
пенсії і пропонували офіційні навчальні курси, формуючи
новий напрям у підходах до освіти старших осіб – «аудиторії
без стін». Таким чином, освіта людей третього / літнього віку
у США мала більш формальний характер, поєднуючи три
складові діяльності старших учнів: дозвілля, навчання і
подорожі.
Більшість досліджень доводять, що старші люди – цілеспрямовані учні, які беруть активну участь у різних видах
навчальної діяльності. Вони загалом трактуються як здібні
учні з достатнім рівнем здатності і готовності до навчання.
Особливий наголос робиться на можливостях долання труднощів, пов’язаних із віковими змінами – когнітивними чи
сенсорними, через участь людей літнього віку у навчальній
діяльності [22].
Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. у Сполучених Штатах значно розширилися освітні програми для людей літнього віку (Елдерхостел, Інститут навчання на пенсії,
Інститути ціложиттєвої освіти Ошера, програми Інститутів
ціложиттєвої освіти університетів та коледжів та ін.). «Елдерхостел» (Elderostel), згодом Родсколар «Road Schoolar», –
найбільш поширена у США освітня програма, мета якої –
залучення людей третього / літнього віку до вивчення гуманітарних наук, переважно в кампусах коледжів. Вона
набула розвитку в світі як програма навчальних вакацій для
старших. З огляду на міжособистісну чи соціальну взаємодію, яка вважається особливо важливою у літньому віці, «Елдерхостел» розглядається як дієвий механізм забезпечення
сприятливого соціального компоненту, який збагачує загальний особистісний досвід [6]. На думку М. Бреді, певні схожі
ознаки цієї стадії життя і розвиваючі фактори забезпечують
єдність спільноти, що важко простежити в інших видах чи
осередках освітніх програм для людей літнього віку. Багато
досліджень доводять, що «Елдерхостел» приваблює певний
тип людей літнього віку», зокрема учасники цієї програми
«як правило … достатньо освічені люди віком біля шістдесяти, з середнім достатком, мобільні і протягом життя прагнуть навчатися (life-long learners)» [43, с. 18].
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На сучасному етапі розвитку освіти у США концепція
освіти упродовж життя розглядається як ключ до здорового
і змістовного життя у пенсійному віці, у багатьох вищих
навчальних закладах поширюються ініціативи щодо залучення осіб старшого віку до навчальної діяльності через спеціальні програми формальної і неформальної освіти. Значна
увага акцентується на можливостях розширення потенціалу
для співпраці поколінь та розвитку геронтологічної освіти.
В Україні важливо усвідомити потенціал освіти людей
третього віку для соціально-економічного розвитку держави,
для збереження її людського капіталу. Необхідним є вивчення досвіду зарубіжних країн, зокрема Сполучених Штатів, з
його подальшим аналізом, адаптацією та використанням
для створення оптимальної моделі освітнього середовища
людей літнього віку і покращення якості їхнього життя. Для
створення ефективної моделі освітнього середовища для
осіб третього віку важливо, по-перше, забезпечити умови
для максимального задоволення освітніх та комунікативних
потреб цієї когорти людей з урахуванням попередньо набутого досвіду, знань, умінь і навичок, а також індивідуальних
особливостей осіб літнього віку; по-друге, сформувати гнучку
організаційну структуру для можливості швидко переорієнтовуватися та змінюватися з метою оптимізації навчального процесу; і, по-третє, створити творче і комунікативне
середовище для розвитку старшої людини в особистому і
соціальному планах.
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Nataliya Chahrak, Wasyl Uhryniuk
OLDER ADULT EDUCATION IN THE USA:
GENERAL EXPERIENCE FOR UKRAINE
Summary. Rapidly ageing population, which is one of the global
challenges of the XXI century, creates many challenges in political, economic and social life. One of the main objectives of society is providing
social adaptation and integration of older adults and the elderly in order to preserve of human potential. Theoretical and practical studies
show that education in later life can be an effective adaptive mechanism for further personal growth and social development as well. The
article analyses leading ideas and achievements of educational gerontology in the USA; synthesis of the main results of the study on older
adult education, and highlights some ideas of US general experience in
older adult education for their prospective application in Ukraine.
Keywords: older adult education, lifelong learning, educational
gerontology, older learner.
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СЕКЦІЯ 6

AMERICAN LINGUISTICS IN UKRAINIAN UNIVERSITIES:
PERSONALITIES, CONCEPTIONS, PERSPECTIVES
BUK SOLOMIYA
Ph. D., Associate Professor
Department for General Linguistics
Ivan Franko National University of Lviv
Summary. In this article, the most important branches of American linguistic tradition represented in Ukrainian universities are described. They are structuralism, generative grammar, anthropological,
cognitive, and communicative linguistics. I analyzed the material of the
most frequently used textbooks for “General linguistics” compulsory
course. America’s very large experience with computational, corpus, and
statistical linguistics must be included in the compulsory course.
Keywords: American linguistics tradition, structuralism, generative grammar, anthropological linguistics, cognitive linguistics, communicative linguistics.

Ukraine and the USA cooperate well in the sphere of culture, education, and humanities. American linguistics has had
essential influence on European linguistic tradition in general
and on Ukrainian in particular. This is why it is important to
explore the topic which American linguistic problems, personalities, and conceptions are represented in the study program
in Ukrainian system of education.
The main idea of this thesis is to describe the most important branches of American linguistics represented in Ukrainian universities. They are described in the course “General
linguistics” which is a compulsory course for all the students to
receive the qualification “philologist”. To achieve this goal, I
analyzed the most authoritative textbooks for general linguistics used in Ukrainian universities [1-5].
The first sphere of American linguistics mentioned is
American structuralism (descriptivism) which lasted from the
mid-1930s to the mid-1950s. Special attention is paid to the
theories of Leonard Bloomfield [6] and Edward Sapir.
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The next paradigm of American linguistics is generative
grammar which is the dominated theory in the USA into the
present. It was founded by the publication of Noam Chomsky’s
Syntactic Structures in 1957 [7]. He has Ukrainian roots and
his works are translated into Ukrainian [8]. The most valuable
terms of this conception are, for example, “universal grammar”,
“inborn structure”, “rigorous formulations”, “precisely constructed models”, etc.
Anthropological linguistics of the USA as represented by
Franz Boas, Edward Sapir or Benjamin Whorf are qualified in
the Ukrainian textbooks as American “Neohumboldtianstvo;”
an integration of arts, sciences and research inspired by the
prominent German linguist of XVIII century Wilhelm von Humboldt. The most important ideas here are “linguistic relativity
hypothesis” (also called Sapir–Whorf hypothesis because of its
developers), “linguistic determinism”, “language conceptualization of the world” etc.
The natural continuation of this conception is cognitive
linguistics which have the most powerful influence into modern
philology in Ukraine now. The meaning of the following terms
are emphasized in the course: “cultural metaphor,” “cognitive
grammar,” “prototype,” “’naїve/language world categorization’
versus ’scientific world categorization,” “concept,” etc. They are
used in the works of George Lakoff [9], Ronald Langacker [10],
Eleanor Rosch and other modern linguists. They argued that
languages use different cultural metaphors, some of them are
based on general human experience for instance, metaphors
linking up with good and bad with down.
It is also difficult to imagine the context of communicative
linguistics and language pragmatics in Ukraine without American names Herbert Paul Grice, John Rogers Searle, Geoffrey
Leech. They developed the notions of “speech acts”, “illocutionary act”, “theory of implicature”, “conventional vs. conversational implicature”, “cooperative principle of conversation”,
«maxims of conversation” etc.
Summarizing, Ukrainian students with a high philological education – bachelor’s as well as with master’s degrees –
are well acquainted with the American linguistic personalities
and conceptions, use them in their papers and research. American linguistics have serious implications for development in
Ukraine. The most powerful influence felt by Ukrainian re350

searchers are those that stem from cognitive linguistics. However the generative grammar, and communicative subfields become more and more interesting here too.
And finally, the overwhelming American experience in
computational, corpus, and statistical linguistics, as well as artificial intelligence must also be included in university programs of general linguistics in Ukrainian universities.
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Соломія Бук
АМЕРИКАНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО
В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ:
ПОСТАТІ, КОНЦЕПЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Анотація. У статті виявлено найважливіші напрями американської лінгвістики, представлені в українських університетах, а саме: американський структуралізм, генеративна граматика, антропологічна, когнітивна та комунікативна лінгвістика.
Із цією метою проаналізовано базові підручники, які найчастіше
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використовуються для викладання обов’язкового для усіх студентів-філологів курсу «Загальне мовознавство». У перспективі варто
включити у цей курс також потужний досвід лінгвістики США у
галузі комп’ютерної, корпусної і статистичної лінгвістики.
Ключові слова: американська лінгвістична традиція, структуралізм, генеративна граматика, антропологічна, когнітивна
та комунікативна лінгвістика.
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ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ
АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ:
ПРОВІДНІ ВЕКТОРИ ТА ОРІЄНТИРИ
НАТАЛІЯ ВИСОЦЬКА
доктор філологічних наук, професор
завідувач кафедри теорії та історії світової літератури
імені проф. В. І. Фесенко
Київського національного лінгвістичного університету
Анотація. У доповіді висвітлюються основні віхи, напрями
та події в історії розвитку американських літературних студій в
незалежній Україні. Наголошується на особливому значенні американської демократії для вітчизняного громадського поступу, яке
визначило пріоритетність дослідження літератури США на наших теренах. Представлено діяльність Центру американських літературних студій в Україні протягом десяти років його існування, розглянуто внесок провідних українських американістів у цю
царину наукового інтересу.
Ключові слова: літературні студії, демократія, література США, постмодернізм, культурний плюралізм, Центр американських літературних студій в Україні.

Як слушно зазначила Дана Геллер у вступі до спеціального випуску часопису "American Studies International" (2003),
присвяченому американським студіям на пострадянському
просторі, «оскільки пострадянські науковці, викладачі та інтелектуали кожного дня мають справу зі змінними формами
місцевого та регіонального життя, американські студії можуть стати прикордонною територією, де нація може побачити себе за допомогою обхідного маневру – через “іншого”»
[1, p. 7].
Вочевидь, дослідження в галузі літератури США на теренах всіх незалежних держав, що зростали на уламках
СРСР, розвивалися зі спільного коріння у радянському ґрунті. В минулому викладачі і дослідники з усіх цих країн відчували на собі ідеологічний пресинг, сьогодні вони переживають схожі економічні та інституційні складнощі. Водночас
після розвалу Союзу колись монолітний «стовбур» розколов353

ся, і його «гілки» з тих пір ростуть у різних напрямах, визначених національними традиціями і загальним інтелектуальним кліматом у відповідних суспільствах. На мою
думку, для незалежної України американський досвід у розбудові ефективних стосунків між індивідуумом та державою, відтворений у національній словесності, мав особливе
значення як потенційна модель у процесі становлення нації.
Цей факт зумовив наголос на вивченні і викладанні американської літератури, а також магістральні вектори, уздовж
яких ці студії відбувалися.
Ще однією визначальною рисою занять американською літературою саме в Україні є відкритість до новітніх
західних підходів та методологій, детермінована географічним розташуванням країни та її європейською орієнтацією.
Оптимальним уявляється органічне сполучення цих підходів
з багатими вітчизняними традиціями. При цьому взаємне
«опилювання» між різними національними варіантами всередині єдиного дисциплінарного поля плідне як для генерування нового знання про предмет досліджень, так і для винайдення мови культурної дипломатії, в якій сьогодні існує
нагальна потреба. Отже, українські, російські та білоруські
американісти формують своєрідний «троїстий союз», тісно
співпрацюючи у спільній науковій сфері.
Крім того, в сучасному українському контексті література США є лабораторією, де можна випробовувати (бодай у
віртуальному режимі) різноманітні суспільні, культурні та
етичні конфігурації. Зазвичай вважати, що літературний
дискурс матиме негайний суспільний вплив, було б надто
наївно; проте його довгострокові наслідки є реальністю, навіть якщо вони не піддаються точному кількісному вимірюванню.
Хоча знайомство з американським красним письменством почалося для українців ще позаминулого століття і
не затухало протягом всієї подальшої історії країни, драматичні соціально-політичні зрушення початку 1990-х кардинально змінили і обставини, у яких воно відбувалося, і його
характер. Після проголошення незалежності України у кожного її громадянина виникла потреба в інакшому позиціонуванні себе у соціумі та універсумі, і для її задоволення міг
стати у пригоді втілений у красному письменстві досвід
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американців, що мали справу з цією проблемою ще на зорі
свого свідомого існування як нації.
Позитивну роль в якісному переформатуванні дисципліни зіграв Відділ преси, освіти та культури Посольства
США в Україні, а також програми академічного обміну –
Програма ім. Фулбрайта та Інститут Кеннана при Центрі
ім. Вудро Вільсона, які надавали всебічну організаційну, матеріальну, кадрову підтримку у розбудові американських літературних студій в Україні (постачання літератури, сприяння в організації і проведенні конференцій, участь американських фахівців у наших заходах тощо). Значна частина
українських американістів різних поколінь, які сьогодні активно працюють у цій царині, пройшли стажування в рамках низки освітніх програм обміну, що надало їм можливість
не лише підвищити рівень своєї професійної компетентності, а й стати на певний період безпосередніми учасниками
академічного життя США.
В інституційному аспекті важливою подією стало створення у 2005 році при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка
АН України Центру американських літературних досліджень
в Україні (CALSU), яким незмінно керувала до свого відходу
з життя у травні минулого року видатний вчений, корифей
української американістики професор Тамара Наумівна Денисова. Згідно зі Статутом, діяльність Центру має на меті
проведення занять неформальної Школи американської літератури; організацію конференцій, симпозіумів, семінарів,
«круглих столів»; видання щорічника «Американські літературні студії в Україні» (вийшло друком вісім чисел); розробку
курсів з літератури США; співпрацю з видавництвами у
галузі перекладу, редагування, коментування творів американських письменників в Україні; читання академічних та
науково-популярних лекцій різноманітним аудиторіям тощо.
Під егідою Центру були започатковані систематичні
семінари українських дослідників літератури США, на які
приїздили учасники з усіх регіонів країни. Якщо перший
блок семінарів зосередився на сучасній літературі (насамперед у контексті постмодернізму і мультикультуралізму), то
наступний мав історичну спрямованість, пропонуючи перегляд із нового погляду основних етапів у розвитку американської літератури (колоніальний пуританський період,
доба Просвітництва, романтизм, критичний реалізм, модер355

нізм тощо). Далі почалася робота над жанровими модифікаціями в літературі США. Праця над тією чи іншою проблемою
обов’язково завершувалися симпозіумом, за результатами
якого видавалися друковані матеріали – збірки наукових
статей. Ці видання, за свідченням викладачів, вчителів, аспірантів, стали цінною допомогою всім тим, які професійно
займаються або просто цікавляться американською літературою.
Правдивою віхою у розвої української американістики
стало видання (а потім перевидання – 2012 р.) фундаментального посібника Т. Н. Денисової «Історія американської
літератури ХХ ст.» [2], здійснене за підтримки Програми
ім. Фулбрайта. Бурхливі події літературної історії Америки
минулого століття, конгломерат течій, напрямів, назв і персоналій презентовані як певна система, укладена згідно з
авторським баченням, яким постійно керувало надзавдання
– обрати з розмаїття літературних фактів ті, що найбільше
відповідають теперішнім потребам України.
Магістральними напрямами наукового пошуку протягом цієї чверті століття для українських фахівців у галузі
красного письменства США стали філософсько-естетичні інновації, спричинені спочатку розквітом, а далі присмерком
постмодернізму, поворотом до культурного плюралізму, розвитком етнічних літератур, а далі – транскультурними тенденціями. Увагу в ці роки привертає до себе і масова література як поширений соціокультурний феномен. Більше інтересу викликає жанрова палітра літератури США – від традиційного романоцентризму дослідники рухаються у напрямі
дослідження поезії, драматургії, документу, (авто)біографії,
малих прозових форм.
Показово, що апропріація здобутків західних теоретичних шкіл, від яких вітчизняне літературознавство тривалий час було штучно ізольоване, призводить до диверсифікації методологічних підходів у зверненні до американської
словесності, що є, на мою думку, ознакою свободи наукового пошуку, вільного від необхідності дотримуватися єдиної
«правильної» інтерпретації літературних явищ.
В цілому, можна стверджувати, що за роки незалежності потужний потенціал української американістики значною мірою зміг реалізуватися, незважаючи на економічні та
інституційні перешкоди. Принаймні сучасний рівень кра356

щих вітчизняних фахівців з літератури США відповідає загальносвітовим стандартам у цій галузі, що засвідчує участь
наших дослідників у міжнародних конференціях, програмах
стажування, міжнародних наукових публікаціях.
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УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ДРУЖБА
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ
ОЛЕГА ЛИШЕГИ
ДАРИНА ВОРОНОВСЬКА
аспірант кафедри літературознавства
НУ «Києво-Могилянська академія»
Анотація. У тезах наводяться основні аспекти, що відображають як і безпосередній зв’язок українського поета, драматурга,
перекладача, скульптора Олега Лишеги з Америкою, так і його
стосунки з цією країною через театр, власну поезію та ту, яку
сам перекладав, а також риси його творчості, що перегукуються з
притаманними американській культурі рисами.
Ключові слова: Олег Лишега, американська література,
взаємопроникнення культур.
Справжня поезія сприймається
ще до того, як її зрозуміють
Томас Еліот

Олег Лишега – постать, яка чи не найкраще поєднує у
собі Україну та Америку, адже, звертаючись до життя та
творчого шляху поета, читаючи та досліджуючи його поезію,
переклади, драматургію, есеї, ми неодноразово будемо змушені виходити за межі однієї країни та однієї культури. За
словами Вірляни Ткач, американського театрального режисера українського походження, поезія Олега Лишеги «сучасна,
вражає глибиною образів. За стилем вона близька до американської. Так в Україні ніхто не пише. Це цілковито інша
поезія і дуже зрозуміла на Заході. Можливо, це частково і
вплив американських поетів, яких він перекладав. Лишега
мені творчо дуже близький. Його поетичний стиль легко
перекладати англійською, що я і роблю із задоволенням» [6].
У своєму дослідженні пропоную звернути увагу на такі
аспекти, які відображають взаємозв’язок українського поета
та американської кільтури:
1. Поезії Олега Лишеги на сцені американського
театру: Вірляна Ткач і її мистецька група «Яра» при
Експериментальному театрі «Ля МаМа» (Нью-Йорк).
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Перші вистави, натхнені поетичний текстом «Лебідь»,
були поставлені уже між 1996 – 1999 роками у театрі «Ля
МаМа», Бурятському національному театрі в Улан-Уде та на
Фестивалі експериментальних театрів у Києві, а вже у 2003
році цю виставу зіграли у Гарварді. Дзвінка Матіяш так відгукнулася про «Лебедя»: «Постановка «Лебедя» стала віртуозним перекладом тексту Лишеги – причому йдеться не просто
про переклад художнього тексту англійськогю мовою – йдеться
про переклад поезії мовою музики, мовою світла, мовою образів, мовою пластики – людського тіла – мовою людського
голосу… здається, ось таким і має бути мистецтво – і, здається, можна раптом – у світлі прожекторів – побачити його
суть» [16].
2011 рік приніс в Україну прем’єру англо-української
постановки «Ворон» (за однойменною поезією Олега Лишеги). Вірляна Ткач так ділиться своїми спогадами в одному з
інтерв’ю: «Не так давно знайшла свій незакінчений переклад «Ворона» англійською мовою. Знову свіжі враження,
знов заполонила глибина його тексту, і я вирішила використати твір для інсценізації. Поїхали для цього до Києва, де в
театральному центрі «Пасіка» Києво-Могилянської Академії
за три тижні у лютому-березні ц. р. «зробили» цю виставу за
участю українських чудових акторів Миколи Шкарабана,
Лариси Руснак та Вікторії Шупікової» [6].
Наведемо тут невеликий уривок з вистави:
«Та отак би став тут і білив, білив
Аж до самої смерті...
Тут би і жив під цими берестами...
I would just stand there and paint and paint
Till I die…
I could live here, under these elms…» [6]

2. Олег Лишега – перекладач поезії американських
поетів: Томаса Стернза Еліота, Езри Паунда, Девіда Герберта Лоуренса, Марка Твена, М. Лаурі, Генрі Девіда Торо,
Сильвії Плат, Роберта Пенна Воррена, Джона Кітса та ін.
«Протягом свого перебування у США він [Олег Лишега]
оголосив про намір написати книгу під назвою «Америка»,
до неї мали увійти переклади Роберта Фроста та враження
Лишеги від США. У 2010 році він повідомив, що працює над
книгою Америка емеральда» [7], що врешті стала другою
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частиною у його книжці «Поцілунок Елли Фіцджеральд». Там
ми натрапляємо і на переклади інших авторів. Чому саме їх
Лишега обрав для перекладу?
Цікаво те, що серед тих авторів, яких перекладав Лишега, були прихильники трансценденталізму, що врешті
привідкриває завісу у питання вибору текстів перекладачем. У поезії Лишеги можемо зауважити риси, що притаманні американським трансценденталістам: «До основних
етичних цінностей трансценденталісти зараховували зближення з природою, любов та дружбу, довіру до себе, ідею
самопізнання та перевагу духовних цінностей над матеріальними» [1, 33].
У статті Тараса Пастуха «Червона вохра слова Олега
Лишеги» читаємо про основні характеристики творчості
поетів, з текстами яких працював Лишега. Зокрема, Паунд
«виступав проти використання абстрактних слів й обстоював концентроване та точне висловлювання за мінімуму художніх засобів», Роберт Фрост «нерідко зображав жителів
сільської місцевості, які проводять час за своїми повсякденними заняттями», Еліот виявляв «ідею відчуженості людини
в світі», Генрі Торо «учив “більше довіряти життю” і прагнув
опинитися на межі, де сходяться дві вічності – минуле й
майбутнє (у належним чином відчутому теперішньому)» [11].
А чи не поєднує у собі усі ці характеристики український
поет?
3. Український поет та американський мислитель:
Олег Лишега та Генрі Девід Торо.
Генрі Девід Торо, «Щоденник» якого перекладав Олег
Лишега, – американський письменник, послідовник трансценденталізму, захисник природи як такої, що, як і людина,
наповнена живим духом. Припускаємо, що саме Торо мав
уплив на Лишегу, який був таким уважним до деталей,
спостережливо ставився до природи та усіх її змін. Цікаво і
те, що Генрі Торо вивчав релігію буддистів, розуміння якої
врешті допомагає читачу/досліднику краще збагнути поезію
Лишеги. Ось що пише про поезію Лишеги Юнас Ґрєн: «Характеристичною для його віршів є повільність, але також і рух.
Як і колись Генрі Девід Торо, він любить писати ходячи» [2].
«Торо один з перших оголосив, що свобода – одна з головних цінностей природи: “Природа навколо мене незвично
вільна, і ця свобода – її частина”» [13]. І ніхто краще не розу360

мів, що людина є частиною цієї природи, і, мабуть, ніхто,
принаймні з українських поетів, не дозволив собі бути настільки свобідним і настільки природним, як Олег Лишега.
4. “The Selected Poems of Oleh Lysheha”: нагорода
ПЕН-клубу за переклад англійською мовою вибраних
текстів Олега Лишеги.
Протягом року (з 1997 по 1998) Олег Лишега прожив у
Пенсильванії завдяки отриманій стипендії Фулбрайта. У цей
час поет перекладав, а також укладав антології. А вже після
свого повернення із США він разом із Джеймсом Брасфілдом (американський поет і перекладач) продовжив роботу
над перекладами своїх текстів англійською. Через рік, у
2000, Лишега став першим серед українських письменників, хто отримав премію ПЕН-клубу за найкращий переклад
поетичних текстів.
Творчість Олега Лишега багатогранна та, можна сказати, не цілком тутешня, а тому для її розуміння та декодування ми потребуємо звернення до інших культур, до текстів літератур інших національностей, зокрема американської. Олег Лишега – постать, у якій оживає, втілюється і
набуває сенсу українсько-американська дружба культур.
І саме його творчість є і її результатом, і її доказом водночас.
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Анотація. Стаття присвячена українській еміграційній літературі, яка з’явилася в США після Другої світової війни. Перша
ґенерація, що ідентифікувала себе як втікачів та вигнанців, плекала міф про повернення і трактувала літературу як засіб збереження та підтримки національної традиції, розірваної радянським
тоталітаризмом. Наступне перетворення еміграційного середовища на діаспорну спільноту засвідчило глибше вкорінення україномовної літератури у ґрунт нових культурних та суспільних реалій. Після розпаду Радянського Союзу ситуація виявилася набагато
складнішою, ніж уявлення про «два потоки» літератури, що готові
злитися разом після усунення політичних перешкод. Відповідно,
сучасна літературна взаємодія потребує нового аналізу та концептуалізації, і поняття екзилу й транснаціоналізму позначають
дві крайні точки методологічної перспективи.
Ключові слова: еміграційна література, діаспора, екзил,
транснаціоналізм, транскультурність.

Протягом ХХ століття міграції стали одним із основних
чинників культурних змін: через глобальні історичні катаклізми місця проживання змінювали не тільки окремі особи,
а й – вимушено – цілі народи. Україна не стала винятком,
радше навпаки: спонукувані вбогістю і безробіттям, присилувані несприятливими й часто загрозливими політичними
й історичними обставинами, мешканці цих територій полишали рідні землі в пошуках кращого місця. Репресивна система радянського тоталітаризму й Друга світова війна з
усіма її наслідками призвели до масових переміщень великих суспільних груп і появи нових середовищ за межами
України, які, однак, не поривали культурних зв’язків зі
своєю вітчизною.
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Поруйнована нацизмом і загрожена радянським тоталітаризмом, Європа виглядала не надто надійним прихистком для втікачів з тої частини світу, що незабаром опинилася за залізною завісою. Північна Америка стала омріяним
місцем у їхніх пошуках нового дому: у великих містах сформувалися цілі середовища, внутрішньо пов’язані старими й
новими культурними зв’язками. Центром «нового світу» став
Нью-Йорк, куди були перенесені важливі культурні й академічні інституції, зокрема Наукове товариство ім. Шевченка
та Українська вільна академія наук, а також засновані нові.
Слід додати, що столицею уявного світу українських вигнанців все ще залишався Київ – від його імені і задля його
майбутнього визнання працювала нова культурна спільнота,
заснована на спільному стосунку до втраченої батьківщини.
Як мову самоопису післявоєнні українські емігранти
здебільшого використовували поняття (французького) екзистенціалізму, який легко накладався на особистий досвід екзилу. Мандрівники-вигнанці, закинуті у світ і покинуті у
ньому, чужинці-немови, позбавлені природних засобів порозуміння з оточенням, без надії на повернення і визнання,
змушені були пересотворювати світ, вдаючись до непевної
спромоги літератури. Перейняті відчуттям самотності і відчуження, еміграційні автори буквально винаходили землю у
себе під ногами, вибудовували новий світ зі слів, надаючи
йому смислу й доцільності. Рушієм творчості стало відчуття
колективної нестачі, яке щоразу породжувало нові спроби
відшкодування. Єдиним можливим способом повернення
виявилося повернення не просторове, а часове – до моменту
найвищого злету й найбільшої трагедії, які пережила українська література у першій половині ХХ століття.
Однак від 60-х років ХХ століття «довгі тіні минулого»
(А. Ассманн) стали все менше визначати літературні процеси в українському культурному середовищі поза межами
України. Молодше покоління літераторів у пошуках нового
«іншого» для діалогу й самовизначення не обмежилося радянською літературою чи творчістю попередників, натомість частіше зверталося до власного культурного оточення
чи світового спадку. Питання збереження мови й традиції
поступалося перед створенням нової поетики й нового стилю, а відчуття вигнання – перед потребою означення власного місця у багатомовному й багатокультурному світі. Куль364

турна еміграційна спільнота відтак перетворювалася на
спільноту діаспорну, об’єднану спільними пам’яттю й мовою,
однак укорінену в новому ґрунті суспільних і культурних
реалій. За словами Дж. Кліффорда, модерна діаспора відчуває себе частиною транснаціонального процесу, до якого
вітчизна залучена в особливий спосіб: це більше не землі, залишені у минулому, а спільний простір мови і мовного досвіду.
Вивчення еміграційної й діаспорної культури стало
сьогодні одним із чільних напрямів культурних та гуманітарних студій, що дало змогу напрацювати власні термінологічний словник і набір методологій. Ключову роль у процесі концептуалізації діаспори як окремого типу спільноти й
дослідження діаспорної культури відіграли праці Джона
Ґледа, Пола Ґілроя, Вільяма Сафрана, Джеймса Кліффорда,
Нікоса Папастерґіадіса, Деніела і Джонатана Бояріних,
Волтрода Кокота, Хачіґа Тололяна, Керолайн Альфонсо, Робіна Когена, Ендрю Ґарра, Салмана Рушді, Гомі Бгабги та ін.
На жаль, доводиться визнати, що цей багатий інструментарій вкрай обмежено і фрагментарно використовували для
аналізу української еміграційної й діаспорної культури, зрощеної у новому ландшаті – географічному, психофізичному
й культурному. Україномовні автори залишалися майже невидимими «подвійними вигнанцями» у просторі англомовної
культури, тоді як українські дослідники мало враховували
американський (чи будь-який інший) контекст їхньої творчості, дискутуючи питання про межі національної літератури і розвиваючи концепцію «літературного двосвіття» в
українській традиції ХХ століття.
Із появою нових дослідницьких можливостей після
розпаду Радянського Союзу літературна ситуація виявилася
набагато складнішою й цікавішою, ніж уявлення про «два
потоки», готові злитися в одне русло, як тільки зникнуть історичні й політичні «вододіли». З одного боку, поза межами
України з’явилося чимало авторів, що відчувають і ословлюють свій із нею родовий, етнічний, культурний чи інший
зв’язок, однак інтегровані в інші культурні і мовні спільноти
і не підпадають під класичне визначення не лише еміграції,
а навіть діаспори. З іншого боку, географічні переміщення
сучасних авторів, які виросли й сформувалися в Україні,
стають частішими й індивідуалізованішими, мандрівка пе365

ретворюється з винятової екзистенційної події на спосіб існування в мобільному й транскультурному світі, а тимчасова чи постійна зміна місця проживання не сприймається як
незворотна втрата чи нездоланна травма. Крім того, якщо
досі місцем зустрічі й перетину різних культурних традицій
ставали ті чи інші спільні території, то сьогодні таким місцем зустрічі і взаємовпливу стає творчість кожного конкретного автора. Ці процеси потребують нового осмислення й
концептуалізації, у якому поняття екзилу й транснаціональності означують крайні точки методологічної перспективи.
Olena Haleta
LITERATURE INSIDE/OUT:
EXILE OR TRANSNATIONALISM?
Summary. This paper is dedicated to the Ukrainian emigration
literature, which appeared in the USA after the II World War. The first
generation, who defined themselves as fugitives and exiles, has developed the myth of returning and treated literature as a way of preservation and continuation of national tradition broken by the soviet totalitarianism. The following transformation of the emigration environment
in diasporic community showed the deeply rooting of the Ukrainianlanguage literature in the soil of new cultural and social realities. After
the collapse of USSR, the situation was much more complicated than the
idea of "two streams" literature that are ready to merge together after
the removal of political obstacles. Consequently, modern literary interactions require new analysis and conceptualization, and the notions of
exile and transnationalism denote two extreme methodological positions.
Keywords: emigration literature, diaspora, exile, transnationalism, transculturalism.

366
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Анотація. У тезах доповіді аналізується методологія американських постколоніальних досліджень Едварда В. Саїда, що набуває поширення в українському літературознавстві як стратегія прочитання художньої літератури.
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Британський літературознавець Пітер Баррі вважає,
що постколоніальна критика заперечує «універсальний»
стандарт літератури, канон як безумовний зразок письма і
репрезентації реальності, оскільки виводить маргінальні літератури з явища другорядного плану.
Дві течії постколоніалізму формують різну методологічну
основу інтерпретації тексту. Одна з них обумовлена працями американського дослідника Едварда В. Саїда «Орієнталізм» (1978), у якій аналізуються особливості стилю західноєвропейських авторів і демонструється їхній вплив на формування соціального образу європейської загальнокультурної
«зверхності», та «Культура й імперіалізм» (1993), де переосмислюється проблема репрезентації «Іншого» у соціокультурному просторі.
Витоком іншої методології постколоніального тлумачення тексту є праці Г. Бгабги «Нація і нарація» (1990) та
«Місцезнаходження культури» (1994), у яких використовується складний комплекс кристалізації текстуальності і
полів дискурсу, що свого часу був запропонований Ж. Дерріда і М. Фуко, який формує амбівалентність нації як наративної стратегії, що продукує зміщення аналогічних, а часом і метонімічних категорій, таких як народ, меншість або
культурна відмінність, які піддаються постійному злиттю у
процесі написання та опису нації. Постколоніальна міфоло367

гізація у таких текстах часто співіснує і одночасно протиставляється постколоніальній рефлексії [1].
Постколоніальні студії Е. Саїда формують методологічну основу інтерпретації тексту, оскільки дозволяють аналізувати тип нарації і образ наратора, формування і руйнування наративних національних стереотипів, процес пошуку і
втілення ідентичності шляхом подолання постколоніальної
рефлексії, виявлення та тлумачення прикладів співіснування в одному текстуальному полі письма опозиції «свого» і
«чужого». Практичне застосування постколоніального методу
інтерпретації тексту в українському літературознавстві останніх десятиліть можемо простежити у працях українських
дослідників С. Павличко, М. Павлишина, Т. Гундорової, Д. Наливайка, Г. Сивоконя, М. Рябчука, П. Іванишина, Я. Поліщука та ін.
Як слушно зазначає Я. Поліщук, «проблеми колоніального минулого лишаються актуальними, позаяк у культурі,
зазнаючи певних мутацій, продовжує функціонувати могутній, багатоаспектний, віками відпрацьовуваний колоніальний комплекс, хоча сьогодні він і позбавлений своєї ґенеративної основи» [2, с. 216]. Тому метод постколоніального
аналізу тексту сьогодні доцільно застосувати як до сучасних,
так і до класичних творів літератури.
Залежність художнього наративу від імперського впливу
є базовим для подібних студій, навіть якщо ми говоримо про
наявність концептів у тексті, що демонструють опір подібним
впливам, оскільки, за визначенням Е. Саїда, «суспільство та
літературну культуру слід вивчати лише у парі» [5, с. 44].
Формування «міфічної мови» демонструє і наявність
образів Чужого та Іншого у художньому дискурсі, які Е. Саїд
аналізує за допомогою методу стратегічного розташування
(розмежування наратора та автора, можливість виявлення
та аналізу авторського погляду у тексті) та методу стратегічного впорядкування (аналіз співвідношення, співіснування
відкритих і прихованих діалогів між текстами одного автора). Літературознавець повинен стати «чужим» стосовно до
власної культури, відмовитись від інтелектуально обумовленої «центральної позиції», змістити свій погляд до дистанційованої інтерпретації «периферійності» тексту, а також
відмежуватись від сприйняття ідеологеми «центру» як джерела тлумачень.
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Анотація. У статті з’ясовано причини, що після закінчення
Другої світової війни змушували переміщених осіб з України перетинати океан. На основі історико-порівняльного і біографічного методів дослідження виявлено ступінь збереження національної ідентичності українськими письменниками-експатріантами, які на
іншому континенті змогли себе творчо реалізувати, намагаючись
розповісти світу про трагедію українського народу. Звернено увагу
на невисокий ступінь адаптації таких авторів, як Василь Гайдарівський, Леонід Лиман, Михайло Ситник. Відзначено більшу адаптованість до американських реалій молодшого покоління літераторів, що сформувалося вже у США.
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Кожен, хто прагне освоювати
чужий край і чужу культуру,
повинен шукати можливостей
заглибитись в іншу мову. У цьому
полягає перелом, якого не уникнути
і який повинен допомогти
вилікуватись, якщо людина хоче
вижити в нових умовах
Ганс-Ґеорг Ґадамер

Постановка проблеми та її значення. Після Другої світової війни переміщені особи, які не хотіли повертатися в
СРСР, виїздили до США, Канади, Австралії, щоб лише уникнути репатріації. В очікуванні рішення репатріаційних комісій вони ретельно приховували все, що було пов’язано з
попереднім – радянським – періодом життя: свої документи, походження, родинні зв’язки, час і місце народження...
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Причин для цього, як зауважував Ігор Качуровський, було
достатньо: «Хто задля особистої безпеки (були випадки викрадень і таємничих зникнень письменників), хто – щоб не
наражати на репресії залишених членів родини» [1, с. 515].
Думку вченого підтверджує, наприклад, доля Олеся Квітневого, який був схоплений у німецькому таборі Флензбург радянськими військовослужбовцями і пропав безвісти…
Загрозою життю пояснювалася і характерна для того
часу злива вигаданих імен, за якою нелегко було розпізнати
справжні. Так, Роман Купчинський друкувався під такими
літературними іменами і криптонімами, як Мусій Гак, Чіпка
Галант, Галактіон Чіпка, Доля Мирон, Мирон-Доля, Роман К., Харко, Учасник, Зиз, Рома, Р. К., Г. Ч., М. Д., Т. С. та
ін.; Василь Гришко приховувався під такими, як Віктор
Гринько, В. Віго, Гривас, В. Г. та ін.; Василь Чапля представляв себе як В.Чапленко, В. Гірчак, В. Світайло, В. Ватрослав, В. Кириленко, В. Кубанець, В. Недолюбень, Гедзь, Вс, Вч,
ВЧ-о та ін. Переслідувані владою українські літератори, щоб
уникнути репатріації, змінювали прізвища, вигадували собі
біографію, що помітно різнилася від справжньої. Емма Андієвська і Віра Боднарук, скажімо, і зараз ретельно приховують біографічні деталі, обмежуючись якимись маловірогідними дитячими спогадами, творячи, по суті, художній, а не
достовірний життєпис. Леонід Лиман і Вадим Лесич загалом
намагалися уникати будь-яких розмов про своє минуле. Василь Гайворонський для того, щоб не наражати родину на
небезпеку, попросив секретарку бургомістра замінити кілька літер у його прізвищі, тому і став за кордоном Гайдарівським. Таким чином йому вдалося уникнути примусового
повернення в Україну, а родина, що лишилася в Костянтинівці на Донеччині, хоч і зазнала обшуків після появи гасла
про письменника в «Енциклопедії українознавства» (за редакцією В. Кубійовича), проте вціліла.
Актуальність і завдання статті. Про представників
покоління Другої світової війни, які в повоєнний час продовжили творчу діяльність у США, відгукувалися насамперед літературознавці діаспори: Володимир Біляїв, Григорій
Костюк, Богдан Кравців, Ігор Качуровський, Іван Кошелівець, Іван Боднарук, Лариса Залеська-Онишкевич, Богдан
Романенчук, Василь Чапленко, Юрій Шевельов. Ці відгуки
зумовлювалися появою резонансного твору, проте не набули
371

системного характеру, тому і до сьогодні література української діаспори цього періоду лишається не тільки належним
чином не оціненою, а й недоступною материковому читачеві,
незважаючи на певні зрушення, що спостерігалися у зв’язку
з відвідинами України самими літераторами (йдеться про
Святослава Гординського, Уляну Любович-Старосольську,
Володимира Біляїва, Юрія Косача та інших авторів). З метою презентації невідомих у нашій країні постатей, популяризації їхнього багатющого доробку, повнішого охоплення
творів було впорядковане довідкове видання «Українська
діаспора: Літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості» [2], що містило більше ніж дев’ятсот словникових
статей про письменників-емігрантів.
Актуальність статті зумовлюється тим, що література
українських експатріантів у США до сьогодні вражає кількістю імен, розмаїттям творчих індивідуальностей, ідейноестетичних пошуків авторів, які відчули озонний дух творчої свободи. Оптимістичний прогноз Володимира Державина
(«Не підлягає сумніву, що наш літературний процес здатний
повновартісно розгортатись і в суто еміграційних умовинах…» [3, с. 29]), сформульований на підставі огляду літературного процесу 1945-1947 років, підтвердився.
Мета цієї статті полягає у виявленні причин, що спонукали переміщених українців їхати одразу по війні до США,
з’ясуванні того проблемно-тематичного кола, яке вони актуалізували в художніх творах, визначенні, як ступінь адаптації до інонаціональних умов праці позначився на наслідках їхньої творчої діяльності. В укладеному Ігорем Качуровським реєстрі літераторів – представників покоління Другої
світової війни – названо чимало імен: Володимира Біляїва,
Олексу Веретенченка, Олега Зуєвського, Олексу Ізарського,
Володимира Кримського, Леоніда Полтаву, Миколу Понеділка, Михайла Ситника, Олександра Смотрича, Оксану Соловей, Яра Славутича, Остапа Тарнавського, Ганну Черінь,
Володимира Шелеста та багатьох інших, однак обмежимо
коло спостережень, зосередивши увагу лише на тих, хто
потрапив до США.
Проблематика творів українських письменників-експатріантів. Після Другої світової війни до США прибули ті,
чиї погляди не збігалися з офіційним курсом СРСР: учасники національно-визвольних змагань 1918-1920 років (Євген
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Маланюк, Іван Лютий-Лютенко, Фотій Мелешко, Михайло
Дорошенко), колишні січовики (Левко Лепкий, Роман Купчинський, Михайло Островерха), члени ОУН (Богдан Кравців, Степан Ґоляш, Нестор Процик, Микола Дейчаківський,
Максим Скорубський), бійці УПА (Іван Йовик, Степан Федорівський, Іван Дмитрик, Іван Хміль), діти репресованих чи
переслідувані владою особи (Володимир Куліш, Василь Гайдарівський, Василь Гришко, Леонід Лиман, Григорій Костюк, Юрій Лавріненко, Михайло Воскобійник, Василь Чапленко) та багато інших. «Недостріляні» українці, як згадувала
Любов Дражевська [4], для виживання бралися за будь-яку
(хоч і мізерно оплачувану) працю: фарбували паркани, прибирали помешкання, вантажили тощо. Микола Понеділок,
скажімо, то продавав морозиво, то мив посуд у ресторані,
Василь Чапленко прибирав у шпиталі, Юрій Косач водив
баржі в Каліфорнії.
В екстремальних умовах чужини українці, щоб не
втратити зв’язку з батьківським краєм, прагнули реалізувати себе за допомогою художнього слова. У США в повоєнний
час продовжили творчу діяльність дебютанти 20-х років
(Євген Маланюк, Оксана Лятуринська, Олекса Стефанович,
Наталя Лівицька-Холодна), емігранти із Західної України
(Святослав Гординський, Левко Лепкий, Володимир Барагура, Богдан Кравців, Богдан Нижанківський), втікачі від
«радянського» раю: Василь Гайдарівський, Василь Барка,
Леонід Лиман, Докія Гуменна, Григорій Костюк, Юрій Лавріненко. Перелік, без сумніву, не повний хоча б тому, що
про молодше покоління, яке вже зі своїм творчим амплуа
визначилося за океаном, слід говорити окремо, адже воно
швидше і легше адаптувалося до нових обставин, ніж літератори старшого покоління, які добре пам’ятали минуле,
мали значний життєвий досвід, але не могли швидко засвоїти мову, освоїтися в чужій країні. На думку Лариси Залеської-Онишкевич [5], жахи Другої світової війни відсунули
на другий план у їхній творчості картини Голодомору 1933
року.
У вільній країні українські експатріанти творили художню візію тоталітарної дійсності: Василь Барка – в романах «Рай» і «Жовтий князь», Докія Гуменна – в тетралогії
«Діти Чумацького Шляху», оповіданнях «Куркульська вілія»,
«Кришталь», Василь Чапленко – в оповіданнях «Зойк», «М’я373

созаготівлі», Іван Смолій – в оповіданні «Чорний кіт», Тодось
Осьмачка – в повістях «План до двору», «Ротонда душогубців», Василь Гайдарівський – в оповіданнях «Чортове колесо», «Щастя» і «Непрошений гість», Людмила Коваленко – в
п’єсі «Домаха». Відтворення жахливих сторінок українських
реалій – примусової колективізації, розкуркулення, вивезення до Сибіру, репресій – фізично виснажувало літераторів,
як зізнавався, скажімо, Василь Барка, працюючи над романом «Жовтий князь», адже подумки змушувало повертатися
в недавнє минуле і ще раз його переживати. Засоби експресіоністичної поетики, до якої вдавалися Тодось Осьмачка,
Василь Софронів-Левицький та інші літератори, відповідали
потребам часу.
Літератори зображували не лише суспільно-політичні
катаклізми, а й психологічні зміни, що відбувалися з людьми
в тоталітарній державі. Недовіра, страх, байдужість – такі
наслідки геноциду. Українські експатріанти переконували
читачів, що тоталітарний режим насаджував ворожнечу навіть між рідними людьми, руйнував родинне життя, призводив до знищення цвіту нації. «Відвертість і щирість емігранта, що живе на поселенні в демократичній країні, – наголошував Роман Гром’як, – не може за морально-політичними
наслідками зіставлятися з відвертістю і щирістю підневільного митця» [6, с. 250]. Володимир Куліш (син репресованого
драматурга Миколи Куліша), наприклад, долею безпритульних дітей у повісті «Пацани» показав наслідки дії каральної
машини, що не змогла, проте, витравити з підлітків природного оптимізму і любові до України.
Для більшості українських літераторів чужина стала
тим життєвим простором, що давав творчу свободу і, відповідно, можливість реалізуватися, як це змогли продемонструвати Василь Барка, Вадим Лесич, Богдан Кравців, Святослав Гординський, Роман Купчинський, Микола Понеділок,
Василь Чапленко, Марта Струтинська, Остап Тарнавський,
Зосим Дончук, Юрій Буряківець, Анатоль Юриняк та багато
інших літераторів. Докія Гуменна, наприклад, після переслідування і цькування в Україні виявила у США неабияку
творчу продуктивність – навіть в умовах відсутності налагодженої книготоргівлі, зацікавленої читацької аудиторії. Розпорошення вихідців із України по світу, звичайно, призвело
до зниження попиту на книжки. «Все це переплутане, позмі374

шуване, перевернуте свідчило, що ніхто тут уже українською книжкою не цікавиться, – підкреслював Зосим Дончук у романі «Будинок 1313». – Старі емігранти разом із
дітьми перейшли на англомовне читання, а нові ще не знають стежки до бібліотеки» [7, с. 38]. І в цьому твердженні
була значна доля правди, адже емігранти хоч і виявляли
спроби самоорганізації, однак усе більше потрапляли під
вплив процесів асиміляції, що підтверджують англомовні
спроби, наприклад, Юрія Тарнавського, Маргарити Борзаківської-Медведюк та інших.
«Письменники-експатріанти, хоча й прагнуть порвати
з національним каноном, – вважає Галина Сиваченко, –
приносять в еміграцію традиції і здобутки власної культури.
З іншого боку, вони збагачують рідну культуру, навіть перебуваючи поза її межами…» [8, c. 253]. Згадаймо, що свої
найкращі твори такі відомі письменники, як Данте Аліг’єрі,
Адам Міцкевич, Семюель Беккет, Ежен Іонеско, Володимир
Набоков, Йосип Бродський, Чеслав Мілош, створили в еміграції, що змушувала їх із відстані – як географічної, так і
часової – оцінювати пережите, гостро відчувати проблеми
національного буття, виразно бачити ментальні особливості,
усвідомлювати свою іншість та інакшість у чужомовному
світі.
Творча діяльність – усупереч постійним пошукам роботи, житла, зрештою, ґрунту під ногами, непевності в завтрашньому дні – давала літераторам можливість плекати національний духовний світ, осмислювати набутий життєвий
досвід, творити іншу – художню – реальність. Юрій Шевельов на основі зіставлення літературно-мистецького життя в
діаспорі та Україні прийшов до висновку: «А насправді є в
сучассі два малі ми – одне на Україні, друге поза нею. Статистично ці два малі ми – одне на Україні, друге поза нею.
Статистично ці два ми, скажімо, ми1 і ми2, не співмірні, це
слон і цуцик, але в сенсі культурних вартостей ця нерівність
меншає. Позаукраїнські-бо українці мали більший відсоток
інтелігенції і вільного таланту і створили більшу на одиницю
людності суму культурних вартостей» [9, с. 63].
Повоєнний період у творчості експатріантів пов’язаний зі спробами згуртувати зусилля розпорошених по світу
митців, зі створенням і діяльністю Об’єднання українських
письменників «Слово», виданням його збірників, організа375

цією літературних заходів. Об’єднання українських письменників «Слово» ставило за мету «сприяти розвиткові незалежного українського письменства, літературно-мистецької
критики й теорії та зв’язку літератури з читачем» [10, с. 43].
Однойменний збірник популяризував найпомітніші художні
твори та літературно-критичні розвідки вчених діаспори.
На продуктивності праці письменників позначилися
невлаштованість побуту, неможливість зосередитися (у
зв’язку з потребою заробляти) на творчій діяльності, міжгрупові й міжособистісні непорозуміння (скажімо, між Ю. Шевельовим і Ю. Лавріненком, Г. Журбою і З. Дончуком). «Це
вже третій раз я [тобто Докія Гуменна. – В. П.] виходжу зі
«Слова», – занотувала письменниця 12 грудня 1965 року. –
Перший раз – через Лавріненка. Другий – через «Риби» Андієвської зі знаком «Слова». За третім разом – Дончук. Це не
приватна, а принципова справа. Я заступилася за Журбу
проти Дончуківського хуліганства. За це поплатилася коштом членства у «Слові», а не Дончук» [11, с. 61-62]. Крім того,
пошуки коштів на видання книжок, відсутність налагодженої книготоргівлі призводили до того, що письменник був
змушений дбати ще й про розповсюдження власних творів.
Для частини українських письменників чужина виявилася згубною: Василя Гайдарівського, Леоніда Лимана, Михайла Ситника, Петра Карпенка-Криниці. Схильні до рефлексій автори не відчували міцного ґрунту під ногами, не
могли звикнути до чужомовного оточення, іншої ментальності. Гіркий життєвий досвід Василя Гайдарівського виявився, наприклад, в оповіданні «Сенсація знічев’я», головним героєм якого був Василь, зайнятий пошуками роботи у
США. Ця обставина підтверджує, що прототипом цього героя був сам автор, який не одразу освоївся на чужому континенті, важко адаптувався до обставин. Людина чутлива,
сентиментальна, дещо обережна, герой одразу ж викликав
подив у місцевих мешканців, бо відмовився під’їхати з незнайомцями, розчулено шукав у траві кущ полину чи деревію, аби на повні груди вдихнути знайомі з дитинства
степові пахощі. Тому чутка про дивного подорожнього випереджала його прибуття. Для американців, які звикли власним авто їздити навіть на невеликі відстані, він здавався
просто диваком. Непристосованість героя до нових реалій,
несумісність української ментальності й американського
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способу життя знайшли вияв у творі, відбиваючи життєвий
досвід автора, який виріс і сформувався в Україні.
Виявом останньої волі В. Гайдарівського стала повість
«Спокута», надрукована майже через двадцять років після
написання за кошти дружини письменника Софії Пилипенко. Однією з головних у повісті була проблема спокутування
гріха, що набуває масштабного виміру – як спокути всього
народу («…Ми не змогли скористатися з обставин. І тому наш
народ тепер спокутує» [12, с. 7]). Провинний народ втрачає
своїх найкращих синів і доньок, бо не використав своєї
можливості, не знайшов виходу з неволі. Остання розмова
Степана Солода з сином Миколою, після якої батько раптово
зник, прояснює особливості родинних взаємин: батьки в
розмові з дітьми намагалися уникнути небезпечних тем, щоб
не перекласти на них відповідальність за свої вчинки, тому
молодше покоління не розуміло старше, мусило лише здогадуватися про минуле батьків, їхні погляди на політику партії. Це призводило до недовіри між найближчими людьми.
Письменник показує, як невинні діти розплачуються
за гріхи батьків, які зрадили свої юнацькі захоплення і
пристосувалися до нелюдських обставин, тепер приносять у
жертву ненажерній репресивній машині найдорожче – своїх
дітей. Головний інженер копальні – Юліян Доценко – сподівається врятуватися від репресій, донісши спочатку на
свого безпосереднього керівника, а згодом і на сина, який
необережно виклав йому свої міркування про владу, що здалися батькові провокацією. Усвідомлення дружиною і донькою Вірою ганебності поведінки Юліяна Доценка змушує їх
рішуче діяти, щоб покарати винного його ж методами.
Замкнуте коло доносів намагався розірвати син репресованого Микола Солод, який відчув, як після арешту батька все
тугіше навколо горла затягувалася петля, адже навіть кохана дівчина виявилася звичайнісінькою донощицею. Проте в
особі Віри Доценко він знайшов розуміння і підтримку, тому, незважаючи на загальну гнітючу атмосферу недовіри і
страху, вірить у майбутнє.
Повість підтверджує, що йдеться і про спокуту авторатворця перед своєю малою батьківщиною – Донбасом, де
відбувається дія. Описуючи краєвиди цього куточка України, його балки, терикони, що поросли споришем, степові
простори, письменник переконував, що нічого милішого
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його серцю немає і не може бути. «Не дивись, Грицю, на
Донбас як на російську провінцію, а дивись на нього як на
серце України, будь, Грицю, чесним онуком свого діда-запорожця, пиши мовою народу, йому віддай свої здібності», –
радить Григорієві Баглюку свідомий українець Олекса Безпалько. Позиція цього героя близька авторській, адже він,
виходець зі степового краю, лишився національно свідомим
до кінця – всупереч усім обставинам.
Згаданий у творі Василь Гайдамака – персонаж повісті
про шахтарів «Пугачівська рудня» – мав автобіографічну
основу: помітні збіг імені й подібність прізвищ письменника
та його героя. Сам В. Гайдарівський вважав свої художні
твори «автобіографією», маючи на увазі художнє осмислення
ним добре знаного чи самим пережитого. Своїм баченням
трагічних подій в Україні, наслідків Голодомору та репресій
він спокутував свою безвинну провину перед Україною та
своєю родиною, що довгий час не знала про його долю.
Художня діяльність на чужині була формою вільного
волевиявлення, дозволяла літераторам зберігати національну
ідентичність. Для діаспори, вважає Б. Савчук, як «маргінального прошарку українського етносу властива подвійна або й
навіть потрійна етнічна самосвідомість, що формується
внаслідок постійного проживання в іноетнічному середовищі» [13, с. 269]. Письменники української діаспори ідентифікували себе з кількома етносами, особливо в таких країнах,
як Канада чи США. З одного боку, творчість українських
літераторів-емігрантів дозволяла виявити ступінь збереження їхньої національної ідентичності, з іншого – рівень адаптації до інонаціонального середовища, вплив на інші етнічні
групи. Згадаймо, наприклад, Патрицію Воррен, американку
ірландського походження, яка обрала псевдонім Патриція
Килина і видала у США три збірки віршів українською мовою: «Трагедія джмелів», «Легенди і сни», «Рожеві міста». Марія Ревакович так характеризувала її появу: «Килина за
напрочуд короткий час вивчила українську мову і, не без
відчутної зневаги до мейнстриму американської культури,
обрала саме її як засіб свого творчого самовираження. Вона
свідомо обрала статус Іншого у власній країні, ніби святкуючи свою інакшість…» [14, с. 169-170]. Твори письменниці
підтверджують, що не лише митці країни поселення впли378

вали на представників української діаспори, а й вихідці з
України – на творчу еліту цих країн.
Творчість українських письменників-експатріантів цікава незаангажованістю художнього відтворення подій, осмисленням наслідків тоталітаризму, уроків Другої світової
війни. У США експатріанти продовжили обірвані лінії розвитку українського мистецтва, протистояли імітаційним
тенденціям у радянській літературі. Проте в літературному
процесі США українські автори лишалися маргіналами,
адже писали українською мовою, відбивали національний
духовний світ, відтворювали американські реалії очима чужинців.
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Vira Prosalova
GENERATION OF THE WORLD WAR II IN THE UKRAINIAN
LITERATURE OF THE USA DIASPORA
The article highlights the reasons that made displaced individuals from Ukraine cross the ocean after the Second World War. The
comparative and historical, as well as the biographical research
methods reveal the degree of the national identity retention by the Ukrainian expatriate writers who managed to fulfil themselves in creativity
on another continent, trying to tell the world about the tragedy of the
Ukrainian people.
Attention is paid to the low degree of adaptation of such authors
as Vasily Haydarivsky, Leonid Lyman, Michael Sitnik. It’s specified that
the younger generation of emerging in the USA writers is more adapted
to the reality.
Keywords: еmigration, immigrant, expatriate, national identity,
diaspora, author, hero.
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СЕКЦІЯ 7

«ГОЛОС АМЕРИКИ»
У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ
ОЛЬГА ГАРМАТІЙ
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри журналістики
та засобів масової комунікації
Національного університету «Львівська політехніка»
Анотація. Досліджується діяльність мультимедійного міжнародного мовника «Голос Америки» в Україні, розглядаються особливості контенту, стандарти роботи, ресурси співпраці з українськими медіаорганізаціями, участь у поступі українського суспільства. З’ясовується значення системи іномовлення України в
контексті інтеграції нашої країни у світовий інформаційний простір, інформаційної присутності України в міжнародних медіакомунікаціях.
Ключові слова: «Голос Америки», всесвітня служба мовлення, система іномовлення України, міжнародні комунікації, світова
медіасистема.

Системи іномовлення США – одна з найпотужніших у
світі, а «Голос Америки» є її провідною складовою. «Голос
Америки» – всесвітня служба мовлення, що використовує всі
сучасні платформи поширення інформації, зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США). Обслуговує міжнародну аудиторію
численністю понад 187 мільйонів осіб щотижня у форматі
радіо, телебачення, мобільного зв’язку та Інтернету. Ця
мультимедійна організація, що є водночас інтернет-ЗМІ, телеканалом та радіостанцією, веде мовлення англійською та
45 іншими мовами світу. Основу ефіру «Голосу Америки»
становлять новини, інформаційні та культурні програми. Фінансований Конгресом США мультимедійний мовник підпорядкований Раді директорів міжнародного мовлення США.
Заснований як радіостанція, «Голос Америки» вперше вийшов в ефір у 1942 році.
Науковці у сфері медіа та журналісти-практики відзначають важливість присутності «Голосу Америки» в інфор381

маційному просторі нашої країни. «Голос Америки» хоче брати участь у змінах в Україні. Ми хочемо допомогти українцям побудувати сильну, процвітаючу і захищену демократію… Ми, міжнародні диктори і журналістська організація,
не можемо бути з вами на лінії фронту, але можемо підтримувати вас… і намагатися допомагати й осмислювати проблеми, з якими ви стикаєтеся. Звичайно ж, ми намагаємося
висвітлювати відносини США з Україною досить глибоко і
дати змогу людям в Україні дізнатися, що відбувається у
Сполучених Штатах та як це може вплинути на ці відносини
і на Україну», – так сказав про роль і значення участі «Голосу
Америки» в мас-медійному інформаційному просторі України 28-й директор цієї глобальної служби мовлення Девід
Енсор (2011-2015) [1].
Сьогодні «Голос Америки» є одним з провідних міжнародних мовників в нашій країні, який пропонує українцям
новини, інформацію та аналітику через телебачення та Інтернет. «Голос Америки» – важливе джерело інформації про
зовнішню політику США щодо України та регіону, а також
американські досягнення в галузі державного управління,
бізнесу, охорони здоров’я, науки і техніки. За статистикою,
сьогодні кожен п’ятий телеглядач в Україні щонайменше раз
на тиждень переглядає програми «Голосу Америки».
Радіостанція «Голос Америки» розпочала роботу словами, які не втратили актуальності дотепер: «Ми будемо говорити про Америку і війну, новини можуть бути добрими чи
поганими, – ми будемо повідомляти вам правду». На практиці ці принципи означають, що «Голос Америки» прагне,
щоб усі його програми були правдивими й збалансованими.
Цьому слугує обов’язкова перевірка фактів. Інформація, що
міститься у новинах «Голосу Америки», ґрунтується щонайменше на двох незалежних джерелах або безпосередньо підтверджується власним штатним чи позаштатним кореспондентом. У редакції «Голосу Америки» зазначають, що бажано випереджати інші ЗМІ у поданні новин, але значно
важливіше для «Голосу Америки» бути достовірним. У всіх
випадках конфлікту між швидкістю та достовірністю «Голос
Америки» віддає перевагу достовірності.
Співробітники «Голосу Америки» намагаються подавати всі елементи повідомлення неупереджено, забезпечуючи
вичерпне і збалансоване висвітлення теми. Збалансованість
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вимагає також посилання на джерела, які займають різні
або й протилежні позиції і тому становлять проблему з різних поглядів. Заява однієї конфліктної сторони у тексті
повідомлення збалансовується заявою іншої сторони. В ідеальному випадку новина містить заяви офіційних представників обох сторін. Така цілковита збалансованість, звісно,
не завжди можлива, але слід докладати зусиль, щоб досягти
максимально можливої за наявних умов збалансованості.
Найважливіші вимоги «Голосу Америки» до власної
діяльності – точність, збалансованість і об’єктивність – покликані забезпечити збереження доброї репутації як головної цінності. «Один хибний репортаж або такий, що сприймається як упереджений, завдасть шкоди репутації, створеній багатьма точними і збалансованими репортажами», –
кажуть у «Голосі Америки».
Реформи, корупція та війна в Україні – теми, яким
найбільше приділяють увагу в Українській службі «Голосу
Америки». Ці теми викликають також і найбільший резонанс
в аудиторії. За словами журналіста Ігоря Гулявого, в редакції «Голосу Америки» немає такого поняття, як замовні матеріали, вони максимально дотримуються принципу об’єктивного висвітлення новин, аналітики як такої немає, тобто
редакція подає інформацію, але не інтерпретує, що думає з
цього приводу. Для наповнення стрічки новин українська
редакція «Голосу Америки» використовує інформацію з дуже
багатьох світових агентств, також має право на використання їхніх фотографій. Журналіст має повну свободу писати те, що вважає за потрібне [2].
Важливо зазначити, що «Голос Америки» не уникає репортажів або заяв, які можуть бути несхвальними чи критичними стосовно Сполучених Штатів. Шляхом використання
коментарів експертів з незалежних неурядових джерел, «Голос
Америки» також пропонує дискусію за участю як прихильників, так і супротивників певних рішень, дій, думок.
«Критикувати уряд – це звичайний стандарт», – підкреслила теперішній керівник Української служби Мирослава Гонгадзе. Також вона зазначила: «Звичайно, існують
рекомендації щодо того, які теми зараз актуальні, але яким
чином вони подаватимуться – в цей процес абсолютно ніхто
не втручається. Крім того, ми намагаємося тримати баланс
у всьому: висвітлюємо і республіканців, і демократів, і уряд,
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і його критиків. Тобто такий баланс – найголовніша річ для
нас. Тому ми не маємо проблем щодо незалежності медіа, у
всякому разі, я не помічала такого за час моєї роботи».
Відповідаючи на питання, наскільки часто буває так, що позиція, висвітлена у телесюжеті, відрізняється від позиції
держави, Мирослава Гонгадзе сказала: «Ми дуже часто піддаємо критиці дії американського уряду, це для нас звичайний стандарт. У своїй роботі ми керуємось принципами
журналістики і жодними іншими».
Мирослава Гонгадзе зазначає, що нині відчувається
великий запит від України: «Нас практично щодня просять
включатися, просять давати матеріали, і ми хотіли би посилити цю співпрацю».
Щодо перспектив розвитку, керівник Української
служби «Голосу Америки» називає посилення інтернет-платформи, а також присутності в соціальних мережах. Така
політика зараз є загальною на «Голосі Америки». Ще один
напрям – вивчення англійської мови. «Голос Америки» має
спеціальну службу, яка займається освітніми проектами.
Можливо, це буде окремий невеликий телевізійний продукт
або ж вивчення англійської мови в Інтернеті. Крім того, надалі важливою залишаються підтримка і вдосконалення тих
теле- та інтернет-продуктів, які вже створені [3].
Заслуговує на увагу історія виникнення і становлення
досліджуваного мультимедійного міжнародного мовника.
Перший ефір «Голосу Америки» українською мовою відбувся
12 грудня 1949 року. З того часу діяльність цього ЗМІ не залишалась непоміченою ані для влади, ані для громадян України, стала джерелом неупереджених новин для українців у
всьому світі. У радянський період трансляція передавачів
«Голосу Америки» глушилася, а слухачів переслідували як поширювачів чужої ідеологічної пропаганди. Для мешканців
УРСР радіостанція була вікном крізь «залізну завісу» масштабної радянської пропаганди.
Після здобуття Україною незалежності, з початку 1990-х
років «Голос Америки» офіційно увійшов до медіапростору
України. В середині 1992 року «Голос Америки» розпочав
мовлення у внутрішньому радіоефірі України i водночас
відкрив кореспондентський пункт у Києві. В січні 1993 року
українське державне телебачення розпочало трансляцію щотижневого тележурналу «Голосу Америки» під назвою «Вікно
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в Америку». У грудні 1999 року «Голос Америки» створив мережу власних кореспондентів в Україні. У грудні 2004 року,
після низки прямих включень на «5-ому каналі» під час
Помаранчевої революції, дебютувала щоденна телепрограма
новин «Час-Time».
3 1 грудня 2008 року, після майже 60-річчя діяльності
в ефірі, «Голос Америки» припинив радіомовлення українською мовою. Нині ведеться лише телевізійне мовлення українською, а також доступна українськомовна інтернетверсія видання.
У 2014–2015 роках – принципово важливому для історії України часі, коли відбулися внутрішні переломні суспільно-політичні зміни, коли наша країни стала об’єктом
зовнішньої агресії, «Голос Америки» підключив свій інформаційний ресурс, щоб боротися з російською пропагандою,
а також задля реформування суспільного мовлення в Україні. Для українських глядачів було створено дві нові телевізійні програми – короткий 5-хвилинний російськомовний
випуск «Студія Вашингтон» та програму інтерв’ю з державними діячами України та світу «Прайм Time з Мирославою
Гонгадзе». Крім цього, «Голос Америки» проводить регулярні
та спеціальні прямі ефіри з різними телеканалами в Україні,
зокрема з такими, як «5 канал», ICTV, «UɅ:ПЕРШИЙ», слугуючи своєрідним кореспондентським пунктом для українських мас-медіа у Вашингтоні.
Американські ЗМІ, які забезпечують закордонне мовлення, впливають на внутрішнє законодавство, гарантуючи
таким чином свободу та адекватні умови для професійної
діяльності. Так, Статут «Голосу Америки» має силу Закону
США. Статут покликаний забезпечити захист об’єктивності
програм «Голосу Америки» і визначити його місію. Таким
чином цей документ слугує заборолом «Голосу Америки» від
політичного втручання або тиску.
В Статуті відзначено, що довготерміновим інтересам
Сполучених Штатів служать контакти з народами у всьому
світі. Щоб бути ефективним, «Голос Америки» мусить завоювати увагу і повагу слухачів. Тому характер передач «Голосу
Америки» визначають такі принципи:
1. «Голос Америки» служить постійно надійним і авторитетним джерелом інформації. Новини «Голосу Америки»
точні, об’єктивні і вичерпні.
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2. «Голос Америки» репрезентує всю Америку, а не
якусь окрему частину американського суспільства, і таким
чином подає збалансовану й вичерпну картину головних
американських ідеалів та інститутів.
3. «Голос Америки» повідомляє про політику Сполучених Штатів чітко та ефективно, а також подає ґрунтовні
дискусії та різноманітні погляди з приводу цієї політики»
[4, с. 4-5].
Нинішнє прагнення України до демократії, успішного
розвитку і процвітання робить особливо актуальним досвід
країн з тривалими традиціями демократичного розвитку, а
відповідно – і діяльності засобів масової інформації. З огляду на це, значення мовлення «Голосу Америки» лише збільшуватиметься. У цьому переконані як лідери України, так і
американські державні діячі.
Як зазначив Президент України Петро Порошенко,
«Голос Америки» відігравав роль життєво важливої лінії
зв’язку між народами США та України. На його думку, протягом десятків років працівники «Голосу Америки» приносили на своїх радіохвилях не просто правду, але й частинку
вірусу свободи, подих вільного демократичного світу до України. Багато українських політиків та громадських діячів
сформувало свої погляди завдяки цьому.
Глава нашої держави відзначив вагомий внесок Української служби «Голосу Америки» у формування вільної демократичної України. Президент наголосив на важливості
діяльності «Голосу Америки» для України в сучасних умовах:
«Ми цінуємо те, що ви продовжуєте свою роботу й тепер,
коли Україна виборює свою територіальну цілісність та незалежність у війні, де, окрім збройного нападу, нам
доводиться відбивати інформаційну агресію ненависті та
брехні… Завдяки Українській службі "Голосу Америки"
правда про події в Україні та світі допоможе захисникам
демократії перемогти не тільки на полі бою, але й у душах
людей».
Високо відгукнувся про значення і роль «Голосу Америки» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він, зокрема,
заначив: «З "Голосу Америки" ми отримували тверезий аналіз пострадянського розвитку країни, її проблем і можливостей; тепер – про військову агресію Росії проти України та її
сприйняття світом. «Голос Америки» – це не тільки надійна
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інформація, але і можливість відчути підтримку народів,
плече людей доброї волі українцям, які зі зброєю в руках обстоюють свободу і гідність всього вільного світу». Глава
українського уряду підкреслив, що упродовж десятків років
співробітники «Голосу Америки» проривалися до українців
крізь ревіння глушилок з правдою про трагедію і боротьбу
українського народу, про злочини комунізму [5].
Американські законодавці та державні управлінці також наголошують на важливій ролі, яку відіграє «Голос Америки» в інформаційному просторі України в сучасних умовах. Нижче подані деякі з таких висловлювань.
Сенатор Джон Маккейн: «"Голос Америки" є важливим
джерелом інформації для українського народу у час, коли
Росія продовжує розгортати пропагандистську кампанію в
регіоні, поширюючи дезінформацію та підриваючи зусилля
українських реформаторів з Євромайдану. У час, коли путінська пропагандистська машина заперечує реальність та
затьмарює розуміння подій, українці дуже покладаються на
достовірність і точність "Голосу Америки" та його особливе
послання, сповнене свободи, надії та людської гідності».
Сенатор Бен Кардин: «Після Революції гідності на Майдані та незаконної анексії Криму з боку Росії та її агресії на
Сході, аудиторія "Голосу Америки" відчутно зросла. Завдяки
тому, що Українська служба приділяє велику увагу подіям у
США та американсько-українським відносинам, «Голос Америки» відіграє важливу роль у донесенні до мільйонів українців політики США, а також інформації про погляди та
діяльність президента, Конгресу й громадянського сектору
США, які стосуються України. Нині на шляху України до незалежного, демократичного, європейського майбутнього
постали значні внутрішні та зовнішні виклики… У цей історичний час віддаю належне ролі, яку "Голос Америки" відіграє зараз і яка лише збільшиться у майбутньому».
Конгресмен Кріс ван Голлен: «Протягом усієї кампанії
агресії Росії проти України Українська служба "Голосу Америки" залишається важливим джерелом новин, інформації та
дискусій з приводу кризи, яка триває... Щотижня глядачами
ефірів Української служби "Голосу Америки" стають мільйони
людей в Україні, а висвітлення нею американської внутрішньої та закордонної політики, соціальних питань, підприємництва, культури та мистецтва дає точну та авторитетну
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інформацію, яку українці можуть використати для розбудови
демократії, ринкової економіки та незалежної держави».
Конгресмен Марсі Каптур: «Свідченням роботи Української служби "Голосу Америки" є високі рейтинги, адже
щотижня її глядачами стає понад 18 відсотків дорослої аудиторії. "Голос Америки" є сьогодні найпопулярнішим закордонним мовником в Україні» [5].
Отже, вивчення особливостей діяльності всесвітньої
служби мовлення «Голосу Америки» показало, що медіа такого
масштабу виступають інструментом міжнародних медіакомунікацій, служать засобом формування іміджу країнитранслятора, а також сприяють змінам в межах систем-споживачів інформації. Досвід, сучасні медіастратегії та стандарти й принципи роботи засобів масової інформації глобального призначення особливо актуальні для України в
контексті реалізації ідеї посилення інформаційної присутності нашої держави у світовій медіасистемі. Одним з яскравих прикладів реалізації цієї ідеї стало створення Мультимедійної платформи іномовлення України – потужного медійного ресурсу, своєрідної піар-агенції України в світі,
покликаної доносити правдиву інформацію про нашу країну
світовому співтовариству.
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Summary. The activities of international multimedia broadcaster "The Voice of America" in Ukraine is researched, special features of
content, standards of work, resources of contribution with Ukrainian
mass media organizations, participation in Ukrainian society’s advancement are considered. Importance of the foreign broadcasting system
of Ukraine in the context of our country’s integration in the world
informative space and Ukraine’s informative presence in international
mass media communications is cleared up.
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ЗАХОПЛЕНИЙ ГОЛЛІВУДОМ:
УКРАЇНСЬКІ МОЛОДІЖНІ ГОРОРИ
ЛЮБОМИРА ЛЕВИЦЬКОГО
ОЛЕНА ДЬОМІНА
аспірант кафедри теорії культури і філософії науки
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
Анотація. У статті на прикладі аналізу фільмів режисера
Любомира Левицького зроблена спроба порушити питання про
впливи голлівудського кіно на сучасне українське. На матеріалі інтерв’ю з режисером проаналізовані його естетичні погляди й ставлення до Голлівуду. Фільми «Штольня» (2006) та «Тіні незабутих
предків» (2013) проаналізовані у світлі жанрової теорії, семіотики
й досліджень горору. Молодіжні горори Л. Левицького зіставлені з
найкращими голлівудськими фільмами жахів. Надана інтерпретація страхам, що метафоризовані у фільмах «Штольня» і «Тіні
незабутих предків», – вони розглянуті у соціополітичному контексті сучасного українського суспільства.
Ключові слова: Голлівуд, українське кіно, жанр, горор, Любомир Левицький.

Кінематограф хоч і наймолодше, проте наймасовіше й
найбільш прибуткове з усіх мистецтв. Американське голлівудське кіно є одним із глобалізаційних факторів сучасності,
що стирають культурні й національні відмінності, уніфікуючи не тільки товари й послуги, а й систему цінностей та
світосприйняття глядачів з різних країн світу. Голлівудська
кінопродукція панує на екранах багатьох країн світу, й Україна не є винятком із цього правила.
У 2006 році в українські кінотеатри вийшов у прокат
фільм «Штольня», який позиціонувався як «перший український фільм жахів». Маркетингова стратегія просування
цього фільму включала свідоме апелювання до глядацького
досвіду знайомства з американськими фільмами жахів й
експлуатацію бренду «Голлівуд», завдяки якому і рекламувалася «Штольня». У 2013 році той самий режисер – Любомир
Левицький (Кобильчук) – презентував українським глядачам
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ще один молодіжний горор – «Тіні незабутих предків», який,
зі свого боку, продовжив експерименти режисера у створенні українського комерційно успішного кіно за зразком
голлівудської кінопродукції.
Цікавим видається проаналізувати вищезгадані два
фільми Л. Левицького – «Штольня» й «Тіні незабутих предків»
– й виявити впливи голлівудського кінематографа на сучасний український. Для такого аналізу фільми Л. Левицького є
дуже підхожим і продуктивним матеріалом, тому що вони є
свідомою спробою зробити аналог голлівудського кіно в
Україні. Наслідування, а режиссер Л. Левицький саме наслідує голлівудський стиль, є найточнішою ознакою захоплення
й визнання.
Любомир Левицький – молодий український режиссер,
у доробку якого три повнометражні фільми – «Штольня»(2006), «Ломбард» (2013) і «Тіні незабутих предків» (2013),
й один короткометражний – «Обійми мене» (2009). Л. Левицький відомий тим, що є шанувальником голлівудського
кінематографа й головним для успіху фільму вважає цікаву
історію. Він відкрито декларує свою настанову знімати українське кіно на зразок голлівудського – розважальне, жанрове, молодіжне й комерційно успішне [2].
Для того, щоб можна було з’ясувати особливості
імплікації голлівудського стилю в українському кіно, розглянемо базові теоретичні питання про сутність кіножанру,
особливості жанру горора й головні аспекти соціокультурного виміру буття цих феноменів. Термін «жанр» у дослідженнях кіно застосовують до групи фільмів, які поділяють один
набір наративних, стилістичних і тематичних характеристик або конвенцій [10, с. 374]. В основі кожного окремого
кінематографічного жанру лежать певний тип зображення
людини та її оточення, система поглядів на світ [7, с. 215].
Джон Кавелті запропонував концепцію жанру як «формули».
Розуміння жанру як формули включає не тільки певні сюжетні моделі, але також і типових персонажів, характерні
наративні прийоми, коло тем та ідей, властивих жанру [4].
Феномен жанру напряму пов’язаний із функціонуванням кінематографа як індустрії. Жанр є не тільки естетичною, наративною чи стилістичною категорією, а й важливою частиною процесів виробництва, маркетингу, дистри391

буції та споживання голлівудських фільмів. Для Голлівуду
категорія жанру є одним із важливих параметрів прогнозування економічного успіху фільмів. Кожний жанр – чи то
романтична комедія, чи горор – імпліцитно містять інформацію про аудиторію жанру та її склад, що, зі свого боку,
визначає маркетингові стратегії роботи з цією аудиторією.
Рекламування жанрових фільмів спрямоване на мобілізацію
очікувань глядача, пов’язаних із жанром. Повторення, що у
великій мірі характеризує жанрове кіно. Жанрова категоризація включає глядацькі очікування та програмує прочитання тексту. С. Хіз метафоризує жанр у вигляді акцизної
марки, яка є певним засобом сертифікації як для виробника, так і для споживача: «Жанри – специфічні мережі
формул, які доставляють сертифікований продукт спраглому споживачеві. Вони забезпечують продукування сталих
значень, регулюючи ставлення глядача до образів та наративів, сконструйованих для нього. Жанри самі конструюють
належного реципієнта. Вони викликають бажання, а потім
самі задовольняють його» [цитата за 8].
Що є фільм жахів як жанр? Як зазначає Д. Комм у
своїй книзі «Формули страху. Вступ до історії і теорії фільму
жахів» (2012), фільм жахів не володіє ні комплектом власних,
тільки для нього характерних персонажів та сюжетних моделей, ані унікальним набором тем та ідей. Унікальність
фільмів жахів, що дозволяє класифікувати їх як окремий
жанр, проявляється у комплексі драматургічних, стилістичних і технічних прийомів, що передбачає маніпулювання
психологією сприйняття, використання архетипів і міфів
масової свідомості [5, с. 8].
Фільм жахів характеризується не тим, що показано, а
як це показано. Наприклад, сцени вбивств у фільмах жахів
є самодостатніми видовищами, хоча й можуть траплятися в
будь-якому жанрі. Сцени вбивств у фільмах жахів націлені
не тільки на те, щоб викликати страх, а й принести публіці
своєрідне задоволення від того, наскільки винахідливим є
саме виконання вбивства, наскільки оригінальна його
«хореографія», а також зйомка, освітлення і монтаж.
Внаслідок тотальної залежності фільму жахів від специфіки
форми з’явилася естетизація смерті і вбивства – одна з
найбільш провокаційних якостей цього жанру.
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Предмети страху (ті, яких бояться персонажі фільму, –
монстри і т. п.) є породженнями соціокультурного контексту,
в якому виникає твір (літературний), вони можуть «застарівати», виходити з моди, замінюватися новими [5, с. 10].
У процесі подолання універсального базового страху людства – страху хаосу й усвідомлення власної скінченності –
культура продукує і накопичує предмети страху. Подолання
страху відбувається шляхом його «іменування», реіфікації й
локалізації в конкретному персонажі або явищі. Не можна
перемогти хаос, але можна знищити маніяка-вбивцю, у якому цей хаос персоніфікований. Базовий страх не зникає, а
тому потрібне безперебійне виробництво нових предметів
страху замість «переможених».
Фільми «Штольня» і «Тіні незабутих предків» можна
умовно віднести до жанру молодіжного горору. Проте, ці
фільми, хоч і орієнтовані на молодіжну аудиторію, розповідають історію, що наслідує наратив горору, не є ані класичним горором, ані комедією жахів, ані пародією на горор.
Жанрова невизначеність цих фільмів є явищем цілком
закономірним у контексті українського кінематографа, адже
кіноіндустрія як індустрія розваг, що спрямована на отримання прибутків, в Україні не розвинена. Кіно як комерційний продукт майже відсутнє в Україні, а більшість українських фільмів орієнтована на специфічну публіку артхаусних
кінофестивалів. Великобюджетних блокбастерів, навантажених спецефектами за голлівудським зразком, що не
оминули б (і витримали б) порівняння з голлівудським
продуктом, серед фільмів українського виробництва просто
немає. Винятком із цього правила є фільми Л. Левицького
«Штольня» і «Тіні незабутих предків», що відверто роблять
ставку на наслідування голлівудського жанру молодіжного
горору. Ці фільми були у прокаті в кінотеатрах України й
окупилися підчас прокату – обидва пункти майже фантастичні для фільмів українського виробництва.
Українська глядацька аудиторія звикла до голлівудського кіно й добре володіє навичками сприйняття й інтерпретації голлівудської жанрової кінопродукції. І саме цим
частково можна пояснити комерційний успіх фільмів режисера Л. Левицького. Фільми Л. Левицького зображають світ,
що не маркований як український [9]. Студенти у його філь393

мах хоч і українські, проте на їхнє українське походження
не вказує нічого, окрім мови, якою вони розмовляють. Ба
більше, звукові доріжки обох фільмів звучать як дубляж,
тобто переклад, немов фільми знімали іншою мовою, а українською їх переозвучили.
Треба зазначити, що Л. Левицький вважає голлівудське кіно універсальним, тобто таким, що не має національної специфіки [2]. Це твердження є дуже сумнівним для
дослідників кінематографа, адже голлівудське кіно є американським національним кінематографом, тобто транслює
американські культурні цінності, міфи й ідеологію [3, с. 134].
А класичний голлівудський монтаж, що має на меті створення в глядача відчуття об’єктивності й природності того,
що відбувається на екрані, майстерно ховає монтаж й усе,
що може вказати глядачам на те, що вони дивляться кіно.
Ілюзія природності стала каноном голлівудського кіно.
Загалом, саме засобами класичного голлівудського монтажу
американське маскується під універсальне й інтернаціональне.
Сприйняття голлівудського жанрового кіно як просто
набору наративних рецептів і режисерських прийомів є
поверхневим. Кожний окремий фільм – це сукупність відповідей на три питання: що показано? як показано? і навіщо
показано? Перше питання апелює до синтактики жанру,
тобто до наративу, його структури тощо. Другий – до режисерських і кінематографічних прийомів, що у рамках кожного окремого жанру мають певне/додаткове семантичне
навантаження. А третє питання апелює до ідеологічного навантаження жанру, тобто системи цінностей, що транслюється засобами цього жанру, та пропонує глядачеві певний
світогляд.
Розглянемо обидва фільми детальніше. І «Штольня», і
«Тіні незабутих предків» сюжетно дуже схожі між собою й на
американські молодіжні фільми жахів: молоді хлопці й
дівчата опиняються на природі, де стають жертвами
маніяка/монстра чи злої сили/демона. Проте «Штольня» за
стилістикою й логікою наратива ближча до класичних американських слешерів 1980-х років та їхніх більш сучасних
рімейків («Поворот не туди», «Пагорби мають очі», «Техаська
різанина бензопилкою»), коли ідилічний відпочинок на
природі групі молоді безнадійно псує маніяк, бажання
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вбивати якого абсолютно не мотивоване [5, с. 152]. «Тіні
незабутих предків» за стилістикою й логікою наративу виглядає жанрово менш цільним продуктом. Комедійна складова в цьому фільмі на відміну від «Штольні» сильніша. Також, як це зазначали у рецензіях на «Тіні незабутих предків»
критики, образ головного героя зазнав значного впливу
образу Гарі Потера [6, 9], а героїзація такого типу не є
характерною для молодіжних горорів.
У «Штольні» група з п’яти студентів-археологів у рамках літньої практики їдуть на розкопки до лісу. Кожен з цієї
групи є стереотипним уособленням певного соціального типу.
Ці персонажі зображені схематично й психологічно пласкі.
Неподалік свого наметового табору вони знаходять штольню
й спускаються в неї, спонукані бажання знайти стародавній
ідол Перуна, легенду про який їм розповів їхній професор.
Вони блукають тунелями штольні й не можуть вибратися з
неї. Один за одним вони гинуть: спочатку помирають персонажі, що є фізично сильнішими. А коли їх залишається лише
двоє – ботан та дівчина – з’ясовується, що вони стали жертвами маніяка-старообрядця, який задумав їх вбити та принести у жертву Перунові й одночасно помститися християнам за гоніння адептів поганства. Проте, маніяк гине від
рук ботана, що рятує дівчину від принесення в жертву.
Виживають лише двоє – хлопець-ботан та дівчина. Те, що
вижили саме вони, цілком закономірно для жанру горора,
але не з погляду логіки сили, якій підкоряється насилля, –
вони фізично найслабші.
У фільмі «Тіні незабутих предків» група студентів, що
були тавровані на смерть магічним знаком, їдуть у Карпати
в пошуках мольфара, щоб той допоміг здолати нечисту силу
й вижити. Студенти так само, як і в «Штольні», репрезентують певні соціальні типи – ботан, незаймана, клоун, маргіналка, спортсмен, розпусниця, тупа білявка.
Фільми жахів, усі – від визнаних еталонів жанру до
трешу й категорії С – є продуктом певної культури і неодмінно виражають свідомі й несвідомі страхи тієї культури.
Розкрити, що ж саме є тим, що лякає, тобто страхом українського суспільства, нам допоможе відповідь на питання:
що саме вбиває тих безневинних і безтурботних підлітків у
фільмах Любомира Левицького?
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У фільмі «Штольня» лиходієм є вчитель фізкультури,
який є сучасним адептом стародавнього культу поганського
божества Перуна. Він вистежує студентів та вбиває їх, приносячи криваву жертву цьому божеству. Якщо узагальнити,
тим, що вбиває студентів у фільмі «Штольня», є некритично
прочитане, міфологізоване й атавістичне сучасності минуле.
Адже вбивцею є фізрук, тобто не історик, не професіонал, а
той персонаж, який володіє неповними й поверхневими
знаннями про культ Перуна й релігійну й культурну динаміки загалом. Такий персонаж, у якому можна розгледіти
багато паралелей із пересічними громадянами України, не є
фігурою рефлексивною, а тому зазнає маніпуляцій над
своєю свідомістю.
Фільм «Штольня» знімали у 2005 році, тобто одразу
після Помаранчевої революції, на хвилі якої прийшов до
влади Президент В. Ющенко. Третій Президент України здобув славу українофіла й великого цінителя української, старослов’янської (часів Київської Русі) й дослов’янської (трипільської) культури. У часи свого президентства він зробив
багато для популяризації культури земель, що тепер є територією України, не тільки у світі, але й серед самих українців. Проте, як зазначають експерти з історії України,
Президент В. Ющенко не володіє глибокими знаннями про
ті періоди історії українських земель, які він використав для
побудови ідеологічної складової своєї передвиборчої кампанії. Соціально-політичні процеси, що відбувалися під час
президентських виборів 2004 року, у тому числі й Помаранчева революція, характеризуються певною нестабільністю у
суспільстві й водночас ідеологічним і патріотичним підйомом. Підсумовуючи усе вищезазначене можна зробити висновок, що у «Штольні» метафорично виражений страх перед
некритичним перенесенням міфологізованої й ідеологізованої історії у сучасність.
Щодо месиджу фільму «Тіні незабутих предків», то він
подається занадто прямо, тому фільм «не працює» [1]. Фільм
не метафоризує екологічний месидж, а прямолінійно його
декларує. Незаконне й згубне для довкілля вирубування карпатських лісів та його наслідки у вигляді зсувів ґрунту, що
завдають шкоди поселенням, є тим страхом, який артикулюється у фільмі «Тіні незабутих предків». Програми новин
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на українських телеканалах час від часу демонструють сюжети, присвячені незаконному вирубуванню карпатських
лісів. Фільм «Тіні незабутих предків» тематизує це екологічне
питання виключно в категоріях опозиції «природа-культура», ніяк не проблематизуючи соціополітичний аспект проблеми. Ба більше, покарання за недбале ставлення до природи несуть ті, яких за сюжетом не можна звинуватити у
знищенні природи.
У «Штольні» студенти номінально зараховані лиходієм
до християн, при цьому ніякої релігійної ідентичності вони
не виказують взагалі. Тобто головні герої гинуть через те, що
лиходій вважає їх християнами й вони не є послідовниками
культу Перуна так само, як і він. А спокутують вони колективну провину християн за гоніння послідовників поганських культів. У «Тінях незабутих предків» головні герої
гинуть від сили, що бачить в них уособлення людства як
такого й звинувачує їх у неетичному ставленні до природи,
хоч ніхто з тих студентів до вирубування лісів у Карпатах ні
прямого, ні опосередкованого стосунку не має. Отже,
розплачуються українські студенти у фільмі «Тіні незабутих
предків» за провини усього людства, яке веде господарську
діяльність на землі, вирубує ліси на свій розсуд і тим самим
знищує природу.
Фільми жахів завжди тематизують спокуту провини,
покарання за помилки, які порушують баланс добра й зла у
світі. Герої фільмів жахів завжди розплачуються за порушення правил реального чи символічного порядку речей.
Наративи горору працюють (тобто визначають та перевизначають) із такими категоріями, як справедливість,
провина, спокута.
У молодіжних жахах Л. Левицького головні герої також
мають спокутувати певну провину. І ця провина не індивідуальна, а колективна. Люди, що мають прямий стосунок до
провини, навіть не згадуються. Тобто нівечать природу люди й переслідують поганців теж люди, але не конкретні особи, а люди як вид. Ба більше, жертвами стають ті, яких звинуватити в тому, за що їх карають, не можливо. Отже, логіка, що панує у світі молодіжних горорів Л. Левицького,
така: погано чинять одні люди, а карають за ці вчинки зовсім інших людей. Таким чином, вимальовується світ, у
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якому зло лишається непокараним, адже покарання надходить за неправильною адресою та обертається стражданнями невинних, що, зі свого боку, також велика несправедливість і велике зло. Отже, несправедливість є іманентною
світові горорів Л. Левицького.
І хоч режиссер намагався уникнути будь-яких маркерів українського походження світу в цих фільмах [9], проте
йому це не вдалося, адже картина світу, репрезентована у
«Штольні» та «Тінях незабутих предків», видається дуже
пов’язаною з дійсністю українського суспільства. У «Штольні» політичне напруження часів Помаранчевої революції
вилилося у страхи, пов’язані з ризиками сакралізації й некритичної інтерпретації минулого в українському соціополітичному дискурсі. А ідеологічне протистояння під знаменами різних політичних партій обернулося страхами не
тільки полемічних стичок, а й реального насилля. У «Тініях
незабутих предків» недовіра українців до судової системи й
особливості провозастосування, що породили проблему
вибіркового правосуддя, обернулися на світ, де панує несправедливість та страждають безневинні.
Отже, проблеми у мотивації вчинків героїв і нелогічність сюжетних ходів у фільмах Л. Левицького видаються
логічними, враховуючи соціокультурний контекст. Таким чином, канва жанру голлівудського молодіжного горору, отримавши українське наповнення, стала індикатором важливих
аспектів української картини світу. Американські горори,
незважаючи на велику кількість насилля й крові, репрезентують дуже оптимістичну картину світу, де спокута провини повертає світ у збалансований стан, а також стверджує
світ справедливим і добрим. Українські горори майже не
містять сцен насилля, але демонструють песимістичний
погляд на світ, у якому безроздільно панує несправедливість. Саме взаємодія форми й змісту, у якій реалізується
контраст між світоглядами двох культур, і є найцікавішим у
намаганнях Л. Левицького знімати українське кіно за голлівудським зразком. Голлівудське кіно й американський світогляд, таким чином, стають дзеркалом, що дає змогу українському глядачеві краще зрозуміти себе через усвідомлення іншості свого світогляду.
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СAPTURED BY HOLLYWOOD: UKRAINIAN TEENAGE
HORROR MOVIES OF LIUBOMYR LEVYTSKYI
Summary. Article deals with an issue of the impact of Hollywood
cinema on contemporary Ukrainian cinema that is exemplified in film of
Liubomyr Levytskyi. Liubomyr Levytskyi`s aesthetic views and his attitude to Hollywood cinema have been analyzed through his interviews.
«Shtolnya» (The tunnel) (2006) and «Tini nezabutykh predkiv» (Shadows
of unforgotten ancestors) (2013) have been analyzed through the genre
theory, semiotics and horror movie studies. Teenage horror movies of
Liubomyr Levytskyi have been compared with the best examples of
Hollywood horror movies. Article have provided an interpretation of
fears which had been metaphorized in «Shtolnya» and «Tini nezabutykh
predkiv». Fears in movies of Liubomyr Levytskyi have been considered
in the socio-political context of contemporary Ukrainian society.
Keywords: Hollywood, Ukrainian cinema, genre, horror, Lubomyr Levytskyі.
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THE IMPORTANCE OF CULTURE IN THE INTERNATIONAL
POLITICAL COMMUNICATION: UNIVERSAL CODE
OF MOVIES IN THE AMERICAN-UKRAINIAN DIALOGUE
MYKOLA YEROMIN
PhD student at the Department
of International Relations and Foreign Policy
Donetsk National University (Vinnytsia)
Summary: Present thesis dwells upon the importance of culture
in the International Political Communication, especially emphasizing the
example of Universal Code of Movies influencing the American-Ukrainian dialogue, which is grown on the importance of mass culture.
Keywords: international political communication, universal code
of movies, mass culture, passive appeal of language.

We often tend to forget, that culture is an essential part
of the international communication, even if it is political in its
nature. Culture is what draws attention to country, makes it
look more interesting and represents its interests and views
onto many landscapes including the political one.
United States of America pioneered the world of “mass culture” – a culture which is not only available for anyone but is also,
more or less, understandable to anyone, giving it an incredible
mass appeal. Works of art often appeal subjectively, but
phenomena of mass culture is in the fact that it draws attention
no matter what was the original sensual intention of the makers –
it makes itself interesting without the passive appeal of language
– people will already likely watch/ read/listen to something that is
mostly in their own language – to make them interested in other
cultures despite the language barriers is a difficult task, which is
as crucial for politics as it is for culture.
Mass culture relies on certain tropes and stereotypes,
such as “award-winning works” category which often transcends work’s original type of creation, be it a book, or a movie,
or a song. It is vital for a reception of the work of art to be
awarded, be in the “official selections” and “short-lists” of certain festivals and award ceremonies, but to draw such kind of
attention is a difficult task, especially for Ukraine, which is still
largely inexperienced in mass culture.
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One of the main problems seems to be Ukraine’s own
fixation on its history and ethnographic discourses which
usually transforms feature movies from audio-visual works of
art to documents of history – a certainly needed, but very specific object, which is much more interesting for historians then
film festivals and award ceremonies, which seek for something
exciting and inspiring in it’s own right, without major reliance
on facts of history. In other words, we seek for something universally appealing, not something specifying. And so does
Academy of Motion Picture Arts and Science, that, with it’s
annual Academy Award Ceremony, universally known as Oscars, tries to find, nominate and present the awards to those
works that transcend cultural, political and language barriers.
For some reason they’ve found such work in “Winter on
Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, 2015 nominee of “Best Documentary, Feature” award. [1] While the fact of nomination
itself is already revitalizing for Ukrainian film industry, there
are two facts of note – first is that it lost “A Girl in the River:
The Price of Forgiveness” (2015), a documentary on “honor
killing” – a tradition in Pakistan to drown daughters to preserve
family honor and secondly – while it was on more recent events,
“Winter on Fire” is still a work about Ukraine’s history. [2]
The less specific is the theme of work of art, the more
interesting it will be for foreign audiences and, therefore, the
more of interest it will be for countries to start a refreshing
dialogue on it’s ground. And movies tend to have an instrument which is just right for that – a certain universal code
which can, even if the work is untranslated (or translated
poorly) may transfer emotions directly from creators to audience. But the problem is that you can’t be neutral about
emotions you’re transferring, for there are no emotions of
neutrality. History as a science demands neutrality, but there
are such things as historical novels and movies, which are not:
they’re the works of art and culture and they’re intended to be
such to compensate for history’s lack of personal touch, which
it demands as a scientific discipline. As Josh Becker, American
cult film director and historical novelist put it: “the difference
between historians and historical novelists, one has a plentitude of facts and knows how to write; the other has a plentitude of facts, knows how to write, but also has an imagination
which they use to fill in the unrecorded gaps”. [3]
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Imagination is universal, as long as it is unrestricted by
social, cultural, political and psychological barriers, all of
which it definitely can break through, with certain, sophisticated and, more importantly, sincere emotions. “Winter on
Fire” was nominated for an Academy Award because it appeals
strongly to emotions, but was it strong enough to actually win?
We’ll never know as it will remain a nominee forever, which is a
next best thing.
What shouldn’t be the next best thing are cultural relations between USA an Ukraine, which definitely could be
more sincere and universal for both of our nations. All we need
to do in order to achieve this is to try to be more universally
appealing to each other, interest other nations on any level and
pursue the universal code of movies, which is a largely intuitive
and undeveloped concept as of now, but could be potentially so
much more, if we’ll choose to develop it into something radically new.
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ВАЖЛИВІСТЬ КУЛЬТУРИ У МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ
КОМУНІКАЦІЇ: УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОД КІНЕМАТОГРАФА
В АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛОЗІ
Анотація. Тези доповіді акцентують увагу на важливості
культури у міжнародній політичній комунікації, особливо наголошуючи на впливі універсального коду кінематографа на американсько-український діалог, який зріс на важливості масової культури.
Ключові слова: міжнародна політична комунікація, масова
культура, універсальний код кінематографа, пасивна привабливість мови.
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ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В АРХІВНІЙ ГАЛУЗІ США ЯК ШЛЯХ
ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ
ЛАРИСА ЛЕВЧЕНКО
доктор історичних наук, доцент кафедри історії
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили,
директор державного архіву Миколаївської області
Анотація. У доповіді вказано на позитивний досвід із запровадження інститутів громадянського суспільства в архівній галузі
США у вигляді громадських професійних об’єднань архівістів регіонів, штатів, округів, міст як на можливий шлях до подолання
проблем українських архівів в областях і районах.
Ключові слова: архіви США; громадські організації архівістів США.

За роки незалежності в архівній галузі України на
регіональному рівні накопичилося чимало проблем, невирішеність яких може спричинити втрати документальної
історичної спадщини українського народу. Вони є наслідком
радянської системи управління архівами, де вони перебували у сфері інтересів держави, а суспільство не мало навіть
уявлення про те, що зберігається та відбувається за стінами
архівних сховищ. Усвідомлення цього факту схиляє регіональних архівістів України до створення громадських професійних організацій архівістів та до використання можливостей інших інститутів громадянського суспільства, здатних порушувати проблеми архівів як в органах влади і
місцевого самоврядування, так і в суспільстві загалом. На
жаль, в Україні, яка в муках прощається зі своїм тоталітарним минулим, зовсім немає досвіду інститутів громадянського суспільства в архівній сфері. З огляду на це, значущим є приклад архівістів США, які свого часу для спільного
узгодженого вирішення архівних проблем об’єдналися в громадські професійні організації й досягли позитивних зрушень в архівах.
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Перше об’єднання істориків-архівістів у США діяло в
1909-1935 рр. у складі Американської історичної асоціації
(American Historical Association, AHA) і мало назву «Конференція американських архівістів». У ті роки архівісти
США вивчали європейський досвід, аналізували переваги і
недоліки централізації місцевих архівів, вирішували питання експертизи цінності документів, збирали колекції документів періоду Першої світової війни, описували архіви в
штатах (проекти Комісії публічних архівів АНА та Адміністрації громадських робіт), а головне – боролися за створення
федерального архіву (Комітет зі створення національного архіву АНА). Однак протягом Першої світової війни зародився,
а після її завершення поглибився конфлікт між АНА та архівістами. Причини конфлікту полягали в скороченні фінансування архівних програм, зменшенні підтримки Комісії публічних
архівів та неуважному ставленні АНА до проблем архівів.
19 червня 1934 року зусилля видатного історика
Дж. Фр. Джеймсона, який майже 30 років поспіль очолював
Комітет зі створення національного архіву, нарешті увінчалися заснуванням Національного архіву США (National
Archives and Records Administration, NARA) зі статусом незалежної агенції1, а також Національної комісії історичних
публікацій. Ця подія спричинила у спільноті архівістів надії
на подолання проблем архівів у всій країні й прагнення
мати власну незалежну організацію архівістів. Конференція
американських архівістів як форма роботи більше не задовольняла потреб архівістів і архівної галузі в цілому. Потрібна була організація з ширшими повноваженнями. Товариство американських архівістів (Society of American
Archivists, SAA) було створене 29 грудня 1936 р. у Провіденсі, штат Род-Айленд. Кількість членів у перший рік налічувала 124 архівісти і 4 архівні установи. За звітом SAA
2011 р. (75-річниця створення SAA), кількість членів станоНезалежні агенції (іndependent agencies) – агенції та корпорації федерального уряду США, до яких належить NARA, що є частиною виконавчої
гілки влади, але права президента стосовно них обмежені (президент не
має права самостійно приймати рішення щодо звільнення керівника такої
агенції). Існують поза структурою основних федеральних департаментів,
очолюваних Секретарем Кабінету, функціонують на підставі спеціальних
законів, ухвалених Конгресом США, за їхньою діяльністю наглядають
спеціально створені комітети або комісії.
1
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вила 5999, у т. ч. 5452 індивідуальних члени та 547 архівних інституцій. У першому Статуті SAA, укладеному С. Бакком та У. Ліландом, указувалося, що SAA створено з метою
«просування принципів архівної організації і забезпечення
співробітництва серед архівістів і архівних інституцій». 1-й
президент SAA А. Р. Ньюсом в адресі «Цілі Товариства американських архівістів», виголошеному на зборах SAA у Вашингтоні 18 червня 1937 р., розглядав SAA як наукове товариство, найголовніша мета якого полягає у комплексному
вирішенні проблем внутрішньої організації архівної роботи,
пов’язаних із комплектуванням, зберіганням, удоступненням і використанням архівних документів різних видів; налагодженні співпраці між архівними установами, архівами
та науковими товариствами, архівами і громадськістю; розвиткові «справжньої архівної професії» у США [1].
Суттєве значення для американських архівів мали рішення SAA щодо збереження архівних документів під час
війни та надзвичайних ситуацій, організації зберігання офіційних документів федеральних відомств і урядів штатів,
шляхів вирішення проблем архівів після Другої світової війни, порушення питання щодо збільшення фінансування
архівів. Підсумки діяльності SAA за 1936–1951 рр. підвів
Л. Каппон [2]. Учений писав, що SAA сприяло розвиткові методів експертизи цінності, систематизації, описуванню, зберіганню та реставрації документів, підготовці архівних довідників. SAA відіграло провідну роль у становленні архівної
освіти, поширенні архівних знань, у т. ч. за допомогою
журналу «The American Archivist». Л. Каппон дійшов висновку, що SAA в цей період досягло головної мети – забезпечило
становлення і розвиток нової для США професії архівіста.
Що відбувалося у цей період із Національним архівом?
У роки Великої депресії та Другої світової війни NARA вдалося створити високопрофесійний колектив архівістів,
прийняти на зберігання від федеральних відомств величезні
за обсягами комплекси невпорядкованих документів, здійснити їх систематизацію в стислі терміни, забезпечити до
них фізичний та інтелектуальний доступ. NARA виконав тисячі запитів державних цивільних і військових відомств, популяризував історичні документи з метою піднесення патріотизму, створив тисячі мікрофотокопій страхового фонду,
надавав приміщення в оренду важливим оборонним ві406

домствам, уклав довідники до архівних колекцій, у т. ч. періоду Другої світової війни. Під час війни архів здобув статус оборонної агенції. Відтак архівісти NARA розраховували,
що їм удалося довести значущість архіву для держави як
стратегічного інформаційного ресурсу, що зберігає документи з національної історії і забезпечує важливою ретроспективною інформацією державні установи. Проте у повоєнні
роки через політичне рішення 1-ї Гуверівської комісії (1947–
1949), спрямоване на посилення ролі основних виконавчих
департаментів та скорочення витрат на утримання державного апарату, уряд США прийняв несприятливі для подальшого розвитку NARA рішення.
30 червня 1949 р. прийнято "Federal Property and Administrative Services Act", згідно з яким усі урядові документи оголошено федеральною власністю, а централізоване
управління ними доручено Адміністрації служб загального
призначення (General Services Administration, GSA), якій
підпорядковано Національний архів США (National Archives
and Records Service, NARS). Хоча законодавством передбачалося, що керівник GSA делегує свої повноваження керівникам підпорядкованих агенцій, фактично управління архівом опинилося в його руках. Архівний закон 1934 р. всі
архівні документи законодавчої, виконавчої та судової гілок
влади віддавав під опіку Архівіста США. Архівіст призначався президентом США, звітував перед Конгресом США,
входив до важливих державних комісій і комітетів. Він проводив самостійну кадрову політику, розпоряджався бюджетом, будівлями, землею, обладнанням архіву. Законодавство
1949 р. передавало всі ці повноваження керівнику GSA,
який разом із ними отримав право пропонувати уряду
кандидатуру на посаду Архівіста США. Це вилилося у неможливість проведення NARS самостійної політики в галузі
архівної справи, розпорядження кадрами і фінансами,
здійснення міжнародної діяльності, загальмувало розвиток
академічних функцій архіву. Начальник GSA на свій розсуд
звільняв і призначав керівників ключових відділів NARS,
визначав обсяги бюджетного фінансування. Архів підпав
під політичний і відомчий контроль. Після вступу на посаду
Президент США Д. Ейзенхауер (1953) навіть збирався зробити посаду Архівіста США політичною і замінити 3-го Архівіста США У. Гровера політиком. Однак, архівісти та істо407

рики всієї країни об’єдналися і виступили проти рішення
Д. Ейзенхауера. Зусилля У. Гровера з метою звільнення
NARS із підпорядкування GSA не мали успіху. 1965 р. конфлікт загострився через скорочення бюджетного фінансування архіву, що змусило У. Гровера подати у відставку. Напередодні він написав Президенту США Л. Джонсону листа з
проханням реорганізувати NARS у незалежну агенцію.
За часів 4-го Архівіста США Р. Бахмера в 1967 р. у
NARS був створений Об’єднаний комітет зі статусу архіву.
У 1969 р. секретар комітету Х. Джонс опублікував працю
«Документи нації: їх менеджмент, зберігання і використання», в якій учений вказав на негативні наслідки від втрати
архівом статусу наукової і просвітницької установи та втягування його у корупційні ігри політиків через підпорядкування GSA. Вчений наполягав на відновленні незалежності
архіву і закликав боротися за цей статус SAA та AHA [3].
У липні 1980 р. Президент США Дж. Картер призначив
6-го Архівіста США. Ним став професор бібліотечних та інформаційних наук Університету штату Мічиган Р. Ворнер.
Учений зробив непересічний внесок у повернення архіву
незалежного статусу й обстоювання принципу «архіви поза
політикою» як у власній країні, так і на міжнародній арені.
На той час конфлікт між GSA і NARS досяг свого піку. Президент США Р. Рейган на посаду керівника GSA призначив
Дж. Кармена, який мав украй консервативні погляди. Вже у
грудні 1981 р. по архіву прокотилася перша хвиля звільнень. У жовтні 1983 р. Кармен, незважаючи на опір Ворнера, звільнив старших менеджерів NARS. Р. Ворнер писав
пізніше: Кармен вирішив «зробити життя таким нещасним
для мене, щоб я подав у відставку, або повністю ізолювати
мене, щоб я не працював ефективно» [4, р. 102]. Кармен забороняв американським архівістам брати участь у міжнародних заходах, а за дружні стосунки з архівістами Китайської Народної Республіки співробітників NARS звинувачено у прихильності до комуністичних ідей.
Як прихильник виключно професійного спрямування
діяльності NARS, Р. Ворнер чітко усвідомлював, що архів
далі не може лишатися «в полоні» GSA. У 1982–1983 рр.
Р. Ворнер активно шукав союзників серед архівістів, істориків і політиків для проведення кампанії «звільнення» архіву. В архіві утворилася конспіративна група із планування
408

стратегії й тактики боротьби за незалежність. Архівісти
США називають той період «війною за незалежність Архіву»,
яка велася в коридорах влади. Нарешті 3-4 жовтня 1984 р.
Конгрес розглянув і ухвалив, а 19 жовтня 1984 р. президент Р. Рейган підписав закон, який звільняв Національний
архів США від GSA з 1 квітня 1985 р. Р. Ворнер написав з
цього приводу: "The good guys finally won" (хороші хлопці нарешті виграли) [5]. Відтак із 1 квітня 1985 р. Національний
архів США знову став незалежною федеральною агенцією,
відповідальною лише перед президентом і Конгресом. Архіву повернули стару назву – National Archives and Records
Administration, NARA, а Архівісту США – повноваження. GSA
передала функції з управління архівною справою і документацією до NARA.
Проте у 50-70-х рр. ХХ ст. усередині американської
архівної спільноти панувала криза. Національний архів
США, на який так багато надій покладали архівісти штатів,
не міг тоді виправдати їхніх сподівань як лідер архівної галузі країни через об’єктивні причини. SAA також вимушено
концентрувалося на архівних проблемах федерального рівня. Інтереси нефедеральних архівів і архівістів залишилися
поза увагою NARS і SAA. Між проводом SAA і регіональними
архівістами посилювалося розмежування у цілях, регіонали
були невдоволені ігноруванням їхніх проблем. Під критику
навіть підпав журнал «The American Archivist», оскільки його
зміст не відповідав специфічним потребам регіонів. Відтак
регіональні архівісти все більше схилялися до ідеї заснування громадських організацій, які відображали б інтереси
архівів та архівістів штатів, округів, міст. До цього
спонукала й загальна ситуація в країні. У 60-ті рр. ХХ ст.
вся країна була охоплена соціальними рухами проти війни,
за права чорношкірих і жінок, за свободу інформації, у яких
архівісти не стояли осторонь, а були безпосередніми
учасниками. Виникненню громадських організацій також
сприяло поповнення кадрового складу архівів спеціалістами
із фаховою архівною освітою.
Першу громадську організацію архівістів «Архівна
асоціація штату Мічиган» створено 1958 р. Найбільшими
і найвпливовішими серед громадських професійних організацій архівістів стали Конференція архівів Середнього Заходу (Midwest Archives Conference, MAC, з 1972 р. об’єднує
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архівістів Іллінойсу, Індіани, Айови, Канзасу, Кентуккі,
Мічигану, Міннесоти, Міссурі, Небраски, Північної Дакоти,
Південної Дакоти, Огайо, Вісконсину, 117 урядових, релігійних, університетських, корпоративних архівів, історичних
товариств, депозитаріїв манускриптів і спеціальних колекцій та близько 1 тис. індивідуальних членів. До МАС також
входять архівісти ще 30 штатів і 5 зарубіжних країн); Середньоатлантична регіональна архівна конференція
(Mid-Atlantic Regional Archives Conference з 1972 р. об’єднує
архівістів Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Пенсільванії, Меріленду,
Делаверу, Вірджинії, Західної Вірджинії та округу Колумбія);
Конференція архівістів Міжгірського регіону (Conference of Inter-Mountain Archivists заснована 1973 р. архівістами
Юти, Невади, Аризони, Айдахо та Нью-Мексико; організація «Архівісти Північного Заходу» (Northwest Archivists
об’єднує архівістів Аляски, Айдахо, Монтани, Орегону та Вашингтону); Товариство архівістів Скелястих гір (Society
of Rocky Mountain Archivists включає архівістів Колорадо та
Вайомінгу); Товариство Південно-Західних архівістів
(Society of Southwest Archivists з 1972 р. об’єднує архівістів
Аризони, Арканзасу, Луїзіани, Оклахоми, Нью-Мексико і Техасу); асоціація «Архівісти Нової Англії» (New England
Archivists з 1973 р. об’єднує архівістів Мену, Нью-Гемпширу,
Вермонту, Массачусетсу, Род-Айленду і Коннектикуту).
Крім великих регіональних організацій архівістів, виникали й менші у штатах і містах, як-от: Архівні асоціації
штатів Південна Кароліна і Мічиган; Архівний круглий стіл
м. Клівленд, штат Огайо; Архівісти району м. Чикаго; Архівісти району Канзас-Сіті; Архівісти району м. Сієтл, Х’юстона та Техасу; Архівісти району м. Сан-Франциско; Архівісти штату Нью-Йорк; Архівісти м. Новий Орлеан; Архівісти Центрального Техасу; Архіви та музеї штату Мен;
Асоціація архівістів штату Гаваї; Асоціація архівістів району
м. Сент-Луїс; Асоціація архівів і манускриптів штату Луїзіана; Група архівів штату Нью-Гемпшир; Група архівів басейну річки Коннектикут; Група архівістів долини річки
Делавер, Група архівістів Південно-східного Вісконсину;
Круглий стіл архівістів метрополії Нью-Йорк; Круглий стіл
архівів міст-побратимів (включає 186 міст мегаполісу Міннеаполіс – Сент-Пол, Міннесоти та Західного Вісконсину);
Круглий стіл архівів долини Маямі; Круглий стіл архівів,
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генеалогії і місцевої історії Техаської бібліотечної асоціації;
Конференція архівів штату Нью-Йорк; Конференція архівістів Лонг-Айленду; Професіонали архівів і музеїв ГрандРепідс; Рада архівів штату Кентуккі; Рада зберігання архівів, бібліотек і музеїв Палметто (PALMCOP), до якої належать
9 регіонів штату Південна Кароліна; Рада архівів, бібліотек і
музеїв Чарлстона; товариства архівістів штатів Північна
Кароліна, Огайо, Джорджія, Каліфорнія, Індіана, Теннессі,
Алабама, Міссісіпі, Флорида і Консорціум архівістів Айови.
Загалом протягом др. пол. ХХ ст. архівістами засновано 54
організації місцевого рівня в штатах, округах і містах.
Певний час NARS і SAA розглядали новостворені організації як загрозу фрагментації галузі: «Деякі члени SAA налякані регіональними організаціями. Вони дивляться на
МАС та їй подібні [організації] як на спробу обійти, підірвати і навіть зруйнувати SAA. Вони вбачають у нових організаціях виклик авторитету та престижу SAA» [6, р. 436]. Важливо, що в 1970-х рр. саме МАС зробила перший крок до
порозуміння регіональних і місцевих організацій із SAA.
МАС заявила, що жодного суперництва не повинно бути між
регіоналами і SAA, а лише дух співробітництва. МАС категорично виступила проти того, щоб регіональні організації
ставали філіями, підрозділами або вливалися до SAA. З
погляду МАС, кожна організація мала визначити свою власну роль у галузі і визнати заслуги інших професійних об’єднань. Криза призвела до усвідомлення необхідності реформування і демократизації SAA. Із цією метою SAA утворила
Комітети 1970-х. Фінальні звіти Комітетів 1970-х рр. опубліковано у 1972 та 1975 рр. Проблеми нестачі простору в архівних депозитаріях для приймання і розміщення архівних
документів, невідповідних умов зберігання архівних колекцій, швидкої зміни технологій, збільшення та урізноманітнення потреб користувачів, незадовільного фінансування,
експертизи цінності й відбору на постійне зберігання саме
тих документів, які сповна відображали б історію нації, були
визнані спільними для всієї архівної галузі США і такими,
що набувають масштабів національної катастрофи («comes
close to being a national disaster»). В архівному середовищі
заговорили про співробітництво архівів, підвищення професіоналізму архівістів, пошуки джерел фінансування місцевих
архівів із федерального та позадержавного бюджетів, а також
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про те, що розквіт регіональних і місцевих громадських
організацій архівістів є суттєвим чинником розвитку архівної галузі країни [7, р. 457]. Реформування діяльності дозволило SAA ствердитись як дійсно науковій інституції, що
відображає інтереси всіх архівів і архівістів і відіграє важливу роль у визначенні пріоритетів архівної політики в США.
Важливу роль у розвитку співпраці архівів штатів відіграє Рада архівістів штатів (Council of State Archivists,
CoSA), яка включає директорів архівів штатів і місцевих
адміністрацій. У 70–80-х рр. ХХ ст. контакти директорів архівів штатів із Національною комісією історичних публікацій NARS відбувалися через спеціальний комітет. 1989 р.
вони заснували Раду координаторів історичних документів
штатів (Council of State Historical Records Coordinators,
COSHRC) для обстоювання інтересів місцевих архівів у розподілі грантів на проекти із публікації та забезпечення збереження архівних документів з фонду комісії. 2001 р. члени
COSHRC оголосили себе некомерційною організацією. У
2003 р. затвердили мету діяльності, яка полягає у сприянні
архівам штатів і округів у їхній роботі зі збереження історичних документів. 2005 р. змінили назву організації на
Раду архівістів штатів.
Непересічну значущість серед організацій архівістів
США має Національна асоціація урядових архівів і адміністраторів документації (National Association of
Government Archives and Records Administrators, NAGARA),
що з 1974 р. об’єднує NARA, архіви штатів, округів, муніципалітетів, центри документації, архівістів і менеджерів з
управління документацією. Мета діяльності NAGARA полягає
у поширенні і впровадженні програм збереження архівних
документів та управління документацією на рівні штатів;
обміні інформацією між архівами та агенціями з управління
документацією; вдосконаленні професійних стандартів, принципів, методів роботи; сприянні науковим дослідженням;
захисті інтересів членів NAGARA на рівнях штату, федеральному та загальнонаціональному.
Статус національних організацій архівістів також набули Секція хранителів манускриптів і рідкісних книг Американської бібліотечної Асоціації; Архівісти релігійних конгрегацій жінок; Асоціація архівістів католицьких єпархій;
Національна організація єпископальних істориків і архівіс412

тів; Національна організація архівістів релігійних інституцій. Асоціація архівістів кіновідеоархівів є найбільшою у
світі професійною організацією архівістів і архівів, що зберігають кіновідеодокументи.
Дієвим способом підвищення професіоналізму та протистояння політичним і відомчим впливам на архіви стала
сертифікація архівістів і заснування 1989 р. Академії сертифікованих архівістів (Academy of Certified Archivists,
ACA). Архівна освіта, її постійне вдосконалення є рушійною
силою поступу архівної справи та головним чинником професіоналізації архівної галузі США. Базовий принцип кадрової політики в архівній сфері США полягає в прийомі на роботу дипломованих архівістів. ACA, спираючись на встановлені вимоги до рівня освіти архівістів, фактично формує
«цех» архівістів, не допускаючи до нього осіб, які не набули
професійних знань, виявляє серед архівістів осіб, здатних
до адміністративної або наукової діяльності, сприяє кар’єрному зростанню архівістів та просуванню їх на керівні посади в архівах.
Таким чином, фактично всі регіональні архіви й архівісти США об’єднані в громадські професійні організації, що
вже стали авторитетними інституціями, які впливають на
формування архівної політики як федерального рівня, так і
штатів. Сьогодні можна констатувати, що запровадження
інститутів громадянського суспільства в архівній сфері на
регіональному рівні стало одним із головних чинників успішного розвитку архівної галузі США. Громадські професійні організації регіональних архівістів зробили важливий
внесок у демократизацію, деполітизацію, професіоналізацію
архівів та розвиток архівної науки в США.
Теперішня ситуація в архівній галузі України є аналогічною до 50-70-рр. ХХ ст. в США. Коли NARS і SAA були неспроможні долучитися до вирішення проблем архівів на місцях, архівісти США для обстоювання інтересів архівів
об’єдналися в громадські організації у всій країні й гучно
заявляли про потреби архівів. Їхній досвід вказує шлях до
вирішення проблем українських архівів у регіонах, а саме:
створення громадських організацій архівістів на рівні районів і областей; використання ними всіх можливих ресурсів
(недоступним архівістам як держслужбовцям або посадовим
особам місцевого самоврядування) для впливу на органи
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влади з метою вирішення проблем архівів; доведення політикам, депутатам різних рівнів, керівникам державних органів і органів місцевого самоврядування, ЗМІ, громадськості інформації про потреби архівів й спонукання їх до
надання допомоги у вирішенні проблем забезпечення збереження документів; розвиток співробітництва та обмін досвідом між архівістами областей і районів. Очевидно, що
лише спільні зусилля архівістів всієї України в боротьбі за
збереження документальних джерел з історії українського
народу можуть дати позитивні результати.
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THE EXPERIENCE OF ESTABLISHING US ARCHIVAL CIVIL
SOCIETY INSTITUTIONS AS A SOLUTION
TO UKRAINIAN ARCHIVAL ISSUES
Summary. The report highlights the positive experience US had
in establishing civil archival institutions, such as archivists’ professional
associations in districts, states, counties and cities, as a possible way
to overcome the problems of Ukrainian archives in regions and districts.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО
ВИДАВНИЦТВА «СМОЛОСКИП» (1967–1992)
ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ
АЛЛА МИКОЛАЄНКО
кандидат наук із соціальних комунікацій,
викладач кафедри видавничої справи та мережевих видань
Київського національного університету
культури і мистецтв
Анотація. Розглянуто діяльність українського еміграційного
видавництва «Смолоскип» у США. Окреслено зв’язки осередку з
американськими ЗМІ та високопосадовцями, що сприяли розвитку
видавництва та провадження його правозахисної роботи.
Ключові слова: видавництво «Смолоскип», українська еміграція, самвидав, Р. Рейган, радіо «Свобода», радіо «Голос Америки».

Українська діаспора у ХХ ст. стала одним із найбільш
політично, економічно та культурно активних еміграційних
осередків у світі. За часів СРСР світове українство створило
низку власних осередків, зокрема видавництв, на території
різних континентів і різних країн. Значна їхня частина була
зосереджена в США.
Серед еміграційних книговидавничих осередків, започаткованих у США, вирізняється видавництво «Смолоскип».
Американський досвід став фундаментальним для подальшого продовження діяльності «Смолоскипа» на території
материкової України з проголошенням незалежності. Саме в
США (м. Балтимор штату Меріленд) редакція часопису «Смолоскип», заснованого у Франції, трансформувалася в окреме
видавництво.
Фактично видавництво «Смолоскип» було засноване в
1967 р., а офіційно зареєстроване через десять років – у
1977 р.: згідно з американськими законами, випуск і розповсюдження книжок без реєстрації видавництва були легальними. Основу американських видань (1967–1992) становив самвидав та література, заборонена в СРСР. Внутрішня
фінансова політика «Смолоскипа» відзначалася прозорістю:
статус неприбуткової установи, який у США передбачав
звільнення від податків, сприяв діяльності з мінімальними
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витратами (так, привілей на пошті давав змогу купувати
спеціальні марки за третину їхньої вартості).
Розгалужена структура видавництва «Смолоскип» (відділення у Канаді й Аргентині, групи та організації при видавництві) та багатовекторність правозахисної діяльності
визначила його специфіку й автономність на теренах американського книговидання. Водночас важливу роль для розвитку осередку відіграла підтримка діяльності «Смолоскипа»
з боку американських ЗМІ та високопосадовців.
Світовий резонанс мала насамперед інформаційна
діяльність видавництва «Смолоскип», яку активно підтримували американські урядовці, сприяючи правозахисній діяльності українців. Так, сенатор Б. Дол виступив на захист дисидентів М. Руденка та О. Тихого, зокрема, він написав
листа голові Верховного Суду УРСР Л. Смірнову з вимогою
переглянути справи засуджених (вересень 1978 р.). Після
прес-конференції П. Григоренка в Нью-Йорку (13 березня
1978 р.) конгресмен М. Фенвік виступила на його захист; зокрема, у промові конгресмена йшлося про незаконне позбавлення правозахисника громадянства СРСР.
Про діяльність «Смолоскипа» добре знали і в Білому домі США, куди в 1980-х рр. кілька разів запрошували представників «Смолоскипа» на офіційні конференції та зустрічі
з президентом Р. Рейганом, якого цікавив рівень масштабності й потенційних можливостей правозахисного руху в
Україні. «Смолоскипівці» не могли знати докладних подробиць громадсько-політичного руху на території тогочасної
України, проте під час зустрічей із американськими високопосадовцями, зокрема з Р. Рейганом, заявляли про його
перспективність, посилаючись на відомі їм факти суспільнополітичного життя в УРСР, пов’язані з порушеннями прав
людини. Видавництво також запрошували на офіційні заходи в Державний департамент США. У такий спосіб правдива інформація про ситуацію в материковій Україні, надана представниками видавництва, оприлюднювалася не
лише ЗМІ, а й першими особами США.
У діяльності «Смолоскипа» та інших еміграційних видавництв цінною комунікаційною ланкою стали американські
радіостанції, завдяки яким заборонені в СРСР твори в усній
формі поверталися на Батьківщину за схемою самвидав –
тамвидав – самвидав. Матеріали «Смолоскипа» озвучували в
ефірі радіо «Свобода» та «Голос Америки». Про вплив таких
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передач на авторів, які не давали дозволу на трансляцію своїх
творів, О. Обертас зазначив: «Якщо автор самвидавної публікації був ще не надто відомий КДБ, то починалися репресії
супроти нього та його сім’ї; якщо ж автор уже перебував в
ув’язненні, то факт ретрансляції його праці з-за океану надавав особливого авторитету автору самвидаву в очах усієї
табірної адміністрації та співв’язнів» [1, с. 66].
Перебуваючи в середовищі США, представникам видавництва «Смолоскип» часто доводилося обстоювати власні
позиції: патріотичної риторики було замало, щоб викликати
довіру серед української громади та американців. Видавцям
доводилося працювати в умовах роз’єднаності та конкуренції
серед друкованих органів українців за кордоном. Дослідник
О. Обертас звернув увагу на «боротьбу» між еміграційними
видавцями за право першими надрукувати заборонені в
СРСР праці, що потрапляли за кордон [1, с. 64], адже паралельно зі «Смолоскипом» праці самвидаву за кордоном випускали такі осередки: видавництва «Пролог» – «Сучасність»
(Нью-Йорк – Мюнхен), видавництво «Нові дні» (Торонто), «Українська Видавнича Спілка» та її часопис «Визвольний шлях»
(Лондон), Перша українська друкарня у Франції (Париж).
В еміграційному середовищі постійно виникали також
суперечливі протистояння на основі культурного обміну українців. Після дискусії, пов’язаної з ініціативою студентів з
Ратгерського університету запросити представників уряду
УРСР, редакція «Смолоскипа» навіть розробила анкету для
своїх читачів, через яку намагалася з’ясувати їхнє ставлення
до подібних зустрічей. В архівних документах збереглися
відповіді анкети очільника крайового проводу академічного
товариства «Зарево» М. Герця, у якій він зауважує, що культурний обмін дає змогу студентству «дійти самим до тієї
правди, про якуу їм говорять батьки на різних вічах і академіях, яку досі студентство сприймало зі своєрідним скептицизмом», але водночас «професори й американські студенти,
які не будуть добре поінформовані про цілі й перебіг таких
зустрічей, можуть посудити українське студентство у
прихильності до Совєцького Союзу» [2, арк. 6]. Незважаючи
на двозначне сприйняття в американському середовищі,
спілкування представників «Смолоскипа» з українцями УРСР
дало помітні результати: стали можливі видавничі проекти
видавництва, зокрема самвидавних праць, заборонених в
УРСР. «Смолоскип» виробив власні підходи, принципи та
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стратегії, що забезпечили стабільність діяльності видавництва в американському середовищі.
Американські витоки видавництва інтенсивно впливають і на його діяльність у незалежній Україні. Резонансною
подією було організоване «Смолоскипом» турне творчої молоді в США та Канаду в березні 1996 р., у рамках якого взяла
участь група творчої молоді України – акторів і письменників [3, с. 2]. Ідея проведення турне належала засновникові
й голові видавництва – О. Зінкевичу, який організував зустрічі в одинадцяти містах Америки та Канади. Неодмінною
запорукою сучасного успішного розвитку «Смолоскипа» є фінансова підтримка української закордонної громади, зокрема літературного конкурсу для молодих авторів, який проводиться щорічно (від 1995 р.) і завершується виданням
книжок лауреатів.
Американський досвід видавництва «Смолоскип» відіграв фундаментальну роль у становленні та розвитку осередку, зокрема в проведенні правозахисної діяльності, а в
умовах сучасності – сприятливо позначається на роботі в
ринкових умовах.
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ГЕНЕЗА СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ТЕЧІЙ
У США У СФЕРІ КОМУНІКАТИВІСТИКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕМОКРАТІЇ:
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
АНТОНІНА МИТКО
доктор політичних наук,
доцент кафедри міжнародної інформації
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Анотація. У статті розглянуто наукові розвідки американських фахівців-комунікативістів. Охарактеризовано розвиток сучасних наукових течій у США, досягнення цієї країни у питаннях
дослідження інформаційної демократії, які можна використати
для досліджень в Україні. Прослідковано еволюцію мережі інформаційної демократії у США, а саме: електронна демократія, онлайндемократія, цифрова демократія, теледемократія, відеодемократія тощо. Розглянуто, як вплинула американська наукова школа
на розвиток ідей інформаційної демократії в Україні.
Ключові слова: дослідження, комунікативістика, масова
комунікація, засоби масової інформації, інформаційна демократія,
електронна демократія, онлайн-демократія, цифрова демократія, теледемократія, відеодемократія.

Актуальність теми. На сьогодні зацікавленість питаннями комунікативістики й інформаційної політики спостерігається в кожній країні, але по праву піонерами цієї
галузі можемо назвати Сполучені Штати Америки. У середині ХХ ст. у США формується нова наука, що вивчає систему
засобів і гуманітарних функцій масових інформаційних
зв’язків – комунікативістика. Проаналізувавши дослідження
американських фахівців із цієї дисципліни, можемо визначити, що комунікативістика є галуззю, яка об’єднує наукові
розробки фахівців із соціології, політології, мистецтва, етнології, журналістики, права, філософії, психології й інших.
Автор книги «Медіамерика» Е. Уітмор уявно порівнює її з парасолькою, спицями якої є журналістика, стилістика, театроведення, реклама, телебачення та радіо, риторика та популярна культура [1].
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Важливий внесок у дослідження комунікативістики, а
в подальшому – в теорію інформаційної демократії вніс
Г. Маклюєн, який, усупереч висловлюванням авторитетних
істориків, стверджував, що революційні зрушення в розвитку суспільства, культури, свідомості та психології людей
детерміновані технічними засобами інформаційного зв’язку.
Сучасний етап розвитку цивілізації, що відходить від принципів «гутерберзької галактики», – науковець пов’язує з новою електронно-індустріальною основою, де відбувається
заміщення книжково-мовного спілкування на радіотелевізійні засоби масової комунікації [2].
У 1975 р. вийшла друком книга «Закони Маклюєна
про засоби масової інформації», сутність яких зводиться до
абсолютизації інформаційних засобів, структур і мов у формуванні схожого образу життя, діяльності та мислення людей, які живуть у різних країнах, але в ту саму епоху [3]. На
нашу думку, це дослідження вченого можна вважати першоджерелом, на основі якого розвинув свою теорію інформаційної демократії М. Рокар. Він переніс учення Маклюєна
на виборчий процес, у якому на перший план висунув взаємозв’язок між виборними державними органами й посадами, засобами масової комунікації та виборцями. Головними
складовими частинами інформаційної демократії науковець
називає всезагальне виборче право та вільну інформацію,
оскільки найбільш справедливо й демократично громадяни
можуть реалізувати свої виборчі права лише за умови вільного розповсюдження інформації, відсутності політичних
заборон, цензури тощо. Інформація та її носії у таких умовах
безпосередньо визначають демократичні дії громадян [4].
Загальні демократичні віяння та зрушення в соціально-культурному житті ХХ ст., безперечно, відображені у
працях Маклюєна, але в трохи перебільшеній формі, оскільки принципи демократизму поставлені у залежність від технічних засобів масової комунікації та інформації, що створюють, на думку вченого, нову планетарну нервову систему.
А це вже перехід досить тонкої межі між інформаційною
демократією та інфократією.
Послідовником у дослідженні різних форм передачі інформації, що пов’язують людей певними нормами моралі,
спільністю принципів мислення, є У. Онг, який стверджував, що «електронна усність» найтісніше сприяє єднанню
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людини із суспільством. Однак, на відміну від Маклюєна,
він не фетишизує технічні засоби передачі інформації, не
ідеалізує «електронну усність» телевізійної масової культури,
а намагається ніби примирити конкуруючі старі та нові
мас-медіа в загальній тенденції до «відкритих систем»
комунікаційних зв’язків [5] у дусі мислення, що враховує
необхідність демократизації сучасного суспільного життя та
нового ставлення особи до оточення.
У Дж. Мейровіца знаходимо термін «інформаційноелектронне століття», яке перетворює людей на «мисливців
та збирачів, але не продуктів харчування, а інформації».
Науковець прирівнює общинний устрій кочівників до устрою людей «інформаційного століття», оскільки одні й другі
позбавлені відчуття місця, є рівноправними у стосунках
одне з одним, між статями та суспільством; батьки й діти
сучасної епохи так само, як і в первинно-общинному суспільстві, можуть грати в одні й ті самі ігри, занурюватися в
«джунглі національних та інтернаціональних інформаційних
мереж» [6].
Про значення інформації у демократичних системах
зазначали фундатор освітньої американської комунікативістики У. Шрам, який закликав науковців приділяти увагу
балансу між економічним добробутом інформаційних засобів, професійною етикою журналістів і суспільними інтересами, та Г. Лассуєл, що визначив функції суспільно-комунікативних процесів: контроль за сферою; кореляцію всіх
компонентів суспільства для його збереження; передача соціального спадку наступним поколінням. Обстоюючи ці
функції, Лассуєл зазначав, що «в демократичних суспільствах раціональний вибір цінностей залежить від освіченості,
яка, зі свого боку, залежить від комунікації, а особливо від
рівності уваги до них лідерів, експертів і маси рядових
людей» [7]. Шрам і Лассуєл також заклали у теорію комунікативістики ще один принцип демократії, а саме в підході до
вивчення структурно-функціональної взаємодії медіа з суспільними системами, яка гарантує рівновагу між свободою
та контролем [8], що в результаті призводить до відносин із
використанням комунікацій та інформації для блага соціальної згоди.
У. Шульцу належить теорія формування громадської
думки (інша назва – теорія інструменталізації), що виходить
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з ідеї невідповідності – розриву між реальною політикою та
уявленнями про неї. Вияви цієї невідповідності породжують
недовіру до ЗМК, а також викликають занепокоєння щодо
контролю над пресою, оскільки самоцензурою в мас-медіа
обмежитися не можна. Тут на допомогу може прийти влада
розумної демократії, яку автор називає науковою елітою,
що на науковій основі відокремлює факти від фікцій і
приймає правильні рішення, хто які повідомлення повинен
отримувати. Необхідна структура, що складатиметься з інтелігенції та стоятиме над урядом, оцінюватиме інформацію
та розподілятиме її між владою і народом, забороняючи
випуск шкідливої, тієї, якої краще не знати. У такому
ракурсі розглянуто інформаційні інститути, що повинні стати структурами, у яких функціонують висококваліфіковані
фахівці з іміджелогії, паблік рилейшнз та медіа-сфери [9].
Видання У. Ріверса «Новини у друці. Опис і повідомлення» вказує на перешкоди, які можуть не дозволити
виконувати демократичні функції мас-медіа. Такими автор
називає фінансово-економічні важелі, які роблять мас-медіа
залежними від рекламодавців та власників, а не від інтересів суспільства. Виходом із цієї ситуації науковець вбачає
створення альтернативних інститутів, таких як усуспільнене
мовлення, кабельне телебачення, місцеві публічні станції та
відеоцентри, які забезпечують більший вибір і водночас
сприяють децентралізації комерційних трансляцій [10].
Прояв інформаційної демократії у книзі відображено
спонуканням громадськості – читачів, глядачів, слухачів –
активніше ставитися до мас-медіа, писати у редакції і студії
та робити свої побажання і висновки.
У Гонолулському центрі комунікативістики наприкінці
1970-х рр. фахівці мас-медіа висунули протилежну глобальній експансії інформаційної монополізації теорію про створення новин не на основі ідеології, а на комерційній основі,
що дозволяє їм бути нейтральними і перебувати в ролі
інформаційного товару. Таким чином створюються умови
для транснаціональних – «горизонтальних» вільних потоків
новин, які оминають політичні чи будь-які інші розбіжності
в міжнародних відносинах.
Контроль над інформаційними потоками та обмеження з боку урядів інформаційної демократії висвітлено в роботах Г. Шиллера («Масові засоби інформації та американ422

ська імперія», «Маніпулятори відомістю», «Засоби масової
інформації та культурне панування»), який констатує процеси перетворення засобів масової інформації у механізм
вишуканого керування світоглядом широких мас. Предметом його критики стають деякі національно-урядові рівні
розповсюдження інформації: уряд як пропагандист на міжнародній арені, уряд як агент зі зв’язків із громадськістю
всередині країни, і, найважливіше, уряд як розпорядник і
маніпулятор величезними інформаційними ресурсами, що
перебувають у його розпорядженні [11]. Як частину інформаційної структури США він розглядає Пентагон, який перетворився в найбільшу у світі інформаційну систему, що
об’єднує в собі такі різні сфери, як підготовка особистого
складу, тактика ведення і матеріально-технічне забезпечення військових дій, електронне стеження та шпіонаж, глобальна інформаційна діяльність.
Подібно до Г. Шиллера, професор Каліфорнійського
університету Б. Бегдiкіян аналізує внутрішні та зовнішні
джерела доходів ЗМІ, рух тиражів, розподіл ефірного часу та
передач, створення інформаційно-комерційних конгломератів, стверджує, що мас-медіа підпорядковані політичним і
комерційним інтересам власників, що в результаті відображається на якості інформації, що відходить від реальності
[12]. Він руйнує міф про об’єктивність ЗМІ, доводячи, що
інформація завжди перебуває під контролем влади, подібно
як влада контролює армію, а в США цей процес ускладнюється створенням нового типу централізованої влади над
інформацією – національних та мультинаціональних корпорацій.
Представник Анненберзької школи Д. Гербнер у трактаті «Масові засоби та теорія зв’язку людей» звертає увагу на
вплив такого атрибуту демократії, як громадська думка.
Вказуючи на місце та роль ЗМІ в суспільстві, він зазначає:
«Народне самоуправління можливе лише у тому випадку,
якщо люди, виступаючи як громадяни, колективно створять
альтернативні політику… і приватні системи «пізнання та
поглядів» будуть трансформовані в суспільні системи» [13].
Подальший розвиток ідей інформаційної демократії в
американській комунікативістиці отримали у працях
М. Гартнера, який на засіданні Вашингтонського прес-клубу
1987 р. заявив, що в США інформація є заручницею в руках
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уряду, який підтримує різні форми та мотиви заборон на
неї, при цьому посилаючись на захист інтересів держави, її
оборони. М. Гартнер казав: «Наша країна ніколи не буде
істинно вільною, якщо всі люди не отримають рівний доступ
до будь-яких фактів» [14].
80-ті рр. ХХ ст. у Сполучних Штатах охарактеризувались двополярністю думок щодо свободи інформації в країні. Можемо виділити, як мінімум, дві тенденції. Для першої
властиве негативне ставлення до будь-яких форм обмеження свободи «четвертої влади», для другої – визнання неминучості історично змінних форм не тільки свободи, але й контролю, який залежить від багатьох факторів, але перш за все
від суспільного статусу засобів масової інформації. Вступаючи в електронне століття інформації, комунікативістика
США змінює вектор розвитку на удосконалення обслуговування громадян через електронні канали, доступ до яких
мають усі ті, які володіють персональним комп’ютером. У
науковий обіг уводиться специфічна термінологія, так з’являються поняття «відеодемократія», «електронна демократія», «теледемократія», «онлайн демократія», «цифрова демократія» тощо.
Що далі, то більше уваги американські комунікативісти приділяють використанню нових комунікаційних технологій у політиці. Цифрова демократія пропонує неоціненно докладні роз’яснення щодо застосування найважливіших
комп’ютерно-опосередкованих систем зв’язку в політичних
цілях. Книга містить широкий критичний аналіз концепції
віртуальної демократії в теорії і на практиці. У ній розглянуто, як Інтернет і комп’ютерно-опосередкована політична
комунікація впливають на демократію; фокусується увага
на різних теоретичних і практичних питаннях, пов’язаних із
цифровою демократією [15].
Чи може функціонувати пряма демократія в епоху
віддаленого зв’язку? Такі питання порушили автори книги
«Цифрова демократія: дискурс та прийняття рішень в
інформаційну епоху» Б. Гаазі та Б. Лодер [16]. Праця присвячена впливу інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) та його наслідкам для політичних інститутів. Автори
дослідили проблеми демократії та кіберпростору, місцевої
демократії, глобального управління та інтерактивних ІКТ.
Детально автори розкрили вплив цифрових технологій на
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уряд на прикладі наслідків впливу телебачення на британську Палату громад, вплив ІКТ на діяльність політичних
партій. Особливої уваги заслуговують питання взаємозв’язку
ІКТ з громадськістю через демократію он-лайн, а також
шляхи зміцнення ролі громад в інформаційному столітті.
Досягнення в галузі інформаційних технологій та Інтернету надають можливості для підвищення відповідальності та підзвітності політичних інститутів і розширення
участі громадян. У книзі «Кібердемократія: технологія, місто
і цивільні мережі» [17] наведено теоретичні аргументи «за» і
«проти» «електронної демократії» і можливості інформаційно-комунікаційних технологій. Книга спирається на низку
тематичних досліджень у США й Європі, які демонструють
застосування «електронної демократії» у ряді міст. Автори
книги є компетентними у практичних питаннях інформаційної демократії: Р. Тсагаросіану є лектором і дослідником
у Центрі з питань комунікації та інформаційних досліджень
Університету Вестмінстера, Д. Тамбіні – науковий співробітник університету Гумбольдта в Берліні, К. Брайан працює
науковим співробітником з питань інформованих джерел,
подій в засобах масової інформації та комунікаційних
технологій.
«Демократія в цифровій вік» Е. Вільгельма [18] – філософське дослідження нових інформаційних та комунікаційних технологій політичної участі в Сполучених Штатах. Вільгельм вважає, що дуже часто поява прогресу не використовується громадянами. Він обговорює чотири особливості
цифрового опосередкованого політичного життя (ресурси,
відкритість, обговорення, дизайн) і наполягає на необхідності сильної державної інформаційної політики.
Феномен «електронної демократії», можливо, має більший потенціал, ніж усі попередні форми комунікаційної мережі або політичної спільноти для заохочення та розширення реальної участі і дії серед громадян світу. Які реальні
можливості та проблеми виникають із онлайн-демократії?
Чи має вона потенціал для пожвавлення демократії? Дотримуючись міждисциплінарного підходу, П. Шайн розглядає
перспективи електронної демократії з погляду того, що
електронна демократія повинна оживити демократію, навчивши громадян реалізації демократичних ініціатив технологічно. Зрештою, вкладник виступає за складний, ба425

гатопрофільний підхід до теорії електронної демократії, а
також до подальшого розвитку і розширення технологічних
ініціатив зі сприяння онлайн-демократії [19].
Р. Холландер вводить термін «відеодемократія» в однойменній книзі [20] та стверджує, що новітня електронна
відеотехніка, яка створює масову культуру, може відродити
істинні принципи демократизації суспільства, надаючи всім
громадянам можливість співучасті в ній за посередництва
кабельного телебачення та комп’ютерних відеосистем.
Спираючись на нову якість наукової основи трансформаційної політики, Т. Беккер і К. Слейтон дослідили явище
теледемократії. Вони досліджували поточний стан і майбутнє телеголосування, електронні міські збори, а також інші
ініціативи, покликані повернути громадськість до істинної
демократії [21]. Професор Ф. Артертон представив систематичне емпіричне дослідження про пряму участь громадян, яка може бути успішно мобілізована через електронні
засоби масової інформації. Він також приділяє увагу теледемократії та пропонує новий підхід до політичної комунікації,
підкреслюючи важливість участі, а не поведінки [22].
Представницькій демократії в інформаційну добу
присвячені також праці Г. Лутца «Участь, інформація і демократія: наслідки низького рівня участі та інформації для
функціонування демократії» [23] та П. Транакаса «Додаток –
демократія та інформаційно-комунікаційні технології» [24].
Специфічно до питання демократії підходить біхевіорист Т. Сілі в «Бджолах демократії», де він зазначає, що медоносні бджоли приймають рішення колективно та демократично. Щороку, перебуваючи на межі виживання, у
бджіл постає проблема вибору, вони йдуть ва-банк, який
включає в себе колективні «обговорення» фактів, бурхливі
дебати, досягнення консенсусу. Т. Сілі показує, що ці неймовірні комахи можуть багато чому навчити нас, коли мова
йде про колективну мудрість та ефективне прийняття рішень. Сілі досліджує, як еволюція відточувала методи прийняття рішень медоносних бджіл протягом мільйонів років.
Він робить висновок, що те, що добре працює для бджіл, може добре працювати для людей: групу в процесі прийняття
рішень повинні складати особи, що мають спільні інтереси і
взаємну повагу, вплив лідера має бути зведений до мінімуму, в дискусії слід шукати різноманітні рішення, більшість
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повинна розраховувати на надійні рішення. Вражаючі дослідження демократичності поведінки медоносних бджіл
засвідчують, що процес прийняття рішень груп, будуть це
бджоли чи люди, може бути мудрим та виваженим [25].
«Інформація й американська демократія: технологія в
еволюції політичної влади» – ця книга оцінює наслідки нових інформаційних технологій для американської демократії
[26]. Автор стверджує, що нові технології виробництва є
четвертими у серії «інформаційних революцій» у США. Кожен із них призвів до важливих структурних змін в політиці.
Після повторної інтерпретації історичних фактів американського політичного розвитку з погляду еволюції характеристику інформації і політичних комунікацій автор оцінює
через еволюцію Інтернету та нових медій. Аналіз показує,
що використання нових технологій робить свій внесок у
«постбюрократичні» політичні організації і корінні зміни в
структурі політичних інтересів. Висновки автора зв’язують
воєдино групи за інтересами, бюрократію, колективні дії,
політичну поведінку з новою теорією про політику в інформаційну епоху.
Досягнення в галузі інформаційних технологій для демократичного управління дослідили також автори «Governance.com: democracy in the information age». По суті, це бачення управління в ХХІ ст. у Школі імені Кеннеді «Governmentexplores», яким чином інформаційна революція змінює
інститути управління [27].
Американська школа комунікативістики відіграла
важливу роль в становленні теорії інформаційної демократії
в Україні. Загальний стан розробки значення інформації в
сучасному українському медіа-політичному світі не можна
назвати недостатнім, оскільки в багатьох наукових працях
фахівці аналізують значення інформації для політичних
процесів. Проте деякі аспекти, зокрема різновиди інформаційної демократії, суперечливість понять «інфовлада» та «інфодемократія», правильність вживання цих термінів, перспективи та загрози інфодемократії, є предметом дослідження небагатьох вітчизняних науковців. Серед українських
фахівців, що досліджують становлення інфодемократії в ракурсі інформаційного суспільства, слід назвати В. Бебика,
О. Картунова, Є. Макаренко, О. Маруховського, Г. Почепцова, С. Шпаковську та В. Шпаковського й ін. Питання, при427

свячені аналізу сучасних процесів інформатизації суспільства, розглянули в статтях українські науковці, зокрема
О. Дубас, О. Ємельяненко, О. Зернецька, А. Колодюк, О. Маліс, В. Недбай, Н. Ротар, А. Сіленко, Д. Яковлєв та ін.
Серед вітчизняних видань із проблематики функціонування інформаційної демократії в політичному полі слід
відзначити наукові праці дослідників В. Ковалевського та
Н. Ржевської, які вирішували проблему категоріального апарату. Особливості інформаційної демократії через призму
е-демократії розглядали українські фахівці О. Голобуцький
та О. Шевчук, С. Чукут, О. Ємельяненко, Я. Турчин, Н. Ротар, А. Серенок, значення інформації та комунікації в демократичному суспільстві вивчали Р. Бедрик, С. Матвієнків,
Є. Тихомирова та багато інших. Проте цілісного дослідження
інформаційної демократії та функціонування її інститутів у
політичній системі досі не було здійснено.
Надати визначення інформаційній демократії спробували В. Ковалевський у працях «Інформаційна безпека особистості у сучасну епоху: демократичні і тоталітарні тенденції» [28], «Інформаційна демократія як політична категорія»
[29], «Три виміри інформаційної демократії: постановка питання» [30] й ін. та Н. Ржевська в публікаціях «Вплив інформаційного суспільства на формування категоріального апарату політичної науки: інформаційна демократія як політична категорія» [31], «Політична влада та інформація, місце
інформаційної влади в інформаційному суспільстві» [32], де
фрагментарно розглянуто інформаційну демократію.
Заслуговує уваги видання науковців О. Картунова та
О. Маруховського «Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій» [33]. О. Маруховський є також автором навчального посібника «Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади» [34], що є
однією з перших у вітчизняній науковій літературі спроб
проаналізувати засади інформаційного суспільства.
Окремі питання інформаційної демократії висвітлені в
праці О. Трухачова «Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації» [35]. У цій монографії досліджено комплекс проблем, пов’язаних із аспектами взаємовідносин влади
та медіа в царині сучасної політики: механізми взаємовпливу державно-виконавчих установ та засобів масової
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комунікації; особливості формування сучасного інформаційно-політичного простору; місце засобів масової комунікації у
формуванні політичної сфери; морально-етичні засади взаємодії інформаційної та політичної сфери.
Отже, американські фахівці з комунікативістики зробили значний внесок у розвиток наук, що однією зі складових мають мас-медіа. Питання, які розглядались із середини
ХХ ст. до сьогодні, стосуються ряду важливих проблем
сучасної політичної науки, а саме – незалежності мас-медіа
від економічних важелів, взаємозв’язку між незаангажованими ЗМІ та становленням демократії. Учені справедливо
зазначають, що пожвавлення розвитку нових засобів масової комунікації призводить до відновлення ідей справжньої
демократії, що надає можливість кожному громадянину
брати участь у житті свої держави. Комунікативістами США
розроблено основні поняття інформаційної демократії та закладено ґрунтовну основу для подальших досліджень.
Появу сучасного виду демократії – інформаційної, сутність якої полягає в забезпеченні політичної комунікації суспільства та влади, варто пов’язувати зі зростаючою роллю
мас-медіа в демократичному суспільстві та доступністю
ЗМІ. У «сім’ї» демократичних теорій інфодемократію зараховуємо до молодих демократій кінця ХХ ст. Вихідним положенням інформаційної демократії є народ як джерело інформаційної влади, що характерно для позицій демократичного устрою. Із цієї позиції між народом і владою повинні
бути стосунки у формі діалогу, реалізовані через політичну
комунікацію. Ця парадигма, на нашу думку, має бути відправним пунктом розвитку теорії інформаційної демократії
для української школи.
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GENESIS OF MODERN SCIENTIFIC TRENDS IN THE US
IN THE FIELD OF COMMUNICATION AND INFORMATION
DEMOCRACY: PROMISING EXPERIENCE FOR UKRAINE
Summary. In the article the American scientific intelligence
experts of communication. Characterizes the development of modern
scientific trends in the U.S., reaching this country in matters of research
information democracy that can be used for research in Ukraine. Investigated information network evolution of democracy in the United States,
namely: e-democracy, online democracy, digital democracy, teledemocracy, videodemocracy and so forth. Considered as American influence
on the development of scientific school of information ideas of democracy in Ukraine.
Keywords: research, communication, mass communication,
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