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І. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І 

БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР У СВІТІ 
 
УДК 327(075.8) 

Шергін С.О., м. Київ 
 

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВІЙН І ВІЙСЬКОВИХ 
КОНФЛІКТІВ    

                                                                                                  
 У статті класифікуються війни та конфлікти з 
позицій  теорії політичної науки. Основну увагу приділено 
парадигмальній і концептуальній інтерпретації сучасних 
збройних конфліктів у міжнародних відносинах. Ці 
аспекти природи конфліктів і війн відобразились у 
класичній політичній науці та в  постмодерністських 
концепціях, авторами яких є переважно іноземні 
дослідники. Насправді всі вони, незалежно від належності 
до різних наукових шкіл, визнають головними суб’єктами 
збройних конфліктів державні утворення. При цьому, 
класифікація війн і конфліктів продовжує посідати чільне 
місце в політичній науці. Центральним моментом 
наукових досліджень є питання про шляхи й засоби 
врегулювання міждержавних конфліктів. У цьому 
контексті проблема перетворення локальних і 
регіональних конфліктів у повномасштабну (глобальну) 
війну має особливе наукове значення. Поява недержавних 
суб’єктів світової політики і нових видів війн обумовила 
необхідність внесення коректив у політичний аналіз цих 
явищ. Проте об’єктивні  причини збройних конфліктів, а 
також фактори і можливості їхньої трансформації в 
повномасштабні війни не залежать від постулатів  
політології. 
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 Ключові слова: війна, держава, цивілізація, 
міжнародні відносини, збройний конфлікт, парадигми, 
концепції. 
 
 Постановка проблеми і мети статті визначені та 
зумовлені дослідницьким завданням класифікувати 
феномен сучасних війн і конфліктів з позицій  класичних і 
некласичних парадигм і концепцій політичної науки.  
 Історія людства невід’ємна від збройних конфліктів 
і війн, кількість яких не піддається точному підрахунку, 
так само, як і кількість їхніх жертв. З часів закінчення 
Другої світової війни на планеті відбулося, за деякими 
оцінками, близько 300 міжнародних і внутрішніх 
військових конфліктів, кількість яких продовжує 
збільшуватися, набуваючи нових форм  і ступенів 
інтенсивності. Нині збройні конфлікти регулярно 
відбуваються в окремих регіонах Землі і стають 
характерною ознакою міжнародних відносин. Не є 
винятком і пострадянський простір, де Україна й окремі 
держави Кавказького регіону продовжують перебувати в 
різних станах конфлікту зі своїми країнами-сусідами.  
 Можна стверджувати, що конфлікти є однією з 
форм розвитку світового політичного процесу, основну 
роль у яких відіграють держави. На думку французького 
соціолога Р. Арона (1905–1983), відносини між державами 
визначаються тим, що вони «розгортаються в тіні війни» 
[1, c. 18]. Інтерес дослідників різних епох до конфліктів  
був постійним, а теорія конфліктів порівняно нещодавно 
виокремилась в особливу наукову галузь конфліктологію, 
а науковий напрям про вивчення війн отримав назву 
полемологія.  
   Варто зазначити, що перші спроби системного 
визначення сутності і причин конфліктів і війн між 
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державами належать до епохи античності. Серед 
мислителів цієї доби відрізняються погляди 
давньогрецького історика Фукідіда, які були викладені в 
його восьмитомній «Історії Пелопоннеської війни». В 
основу аналізу природи й генезису війни було покладено 
комплекс соціально-психологічних і політичних чинників.  
Поняття «людська природа», «державний інтерес», 
«зростання могутності», «використання сили», «порушення 
миру» тощо потрапили в арсенал сучасної міжнародно-
політичної науки. Фукідіда можна вважати засновником 
реалістичного (раціонального) тлумачення міждержавних 
відносин у контексті теорії «балансу сил». Погляди 
давньоримських мислителів на  їхню природу також мали 
раціональні пояснення і виходили з інтересів Римської 
імперії. Варто додати, що в період Середньовіччя природа 
війн трактувалась в основному з релігійних позицій як 
«Воля Божа».  
 У подальшому реалістична традиція була 
представлена в  концепціях Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Е. де 
Вателя, а в найбільш завершеній формі – у Карла фон 
Клаузевіца, який уважав війну продовженням політики 
іншими засобами. Зазначені мислителі наголошували на 
«агресивній» сутності людини, а війни визначали як 
«природний» стан міждержавних відносин. Правові 
регулятори міжнародного миру вважалися другорядними і 
такими, що діють лише за умов політичної і силової 
рівноваги (Г. Гроцій, І. Кант, Г. Гегель). У сучасному 
вимірі ці погляди на сутність війни були побудовані на 
засадах двох наукових парадигм – реалізму й ідеалізму 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ХХ ст. 
сутність збройних конфліктів і війн розглядалась у 
контексті аналізу міжнародних відносин і світової 
політики. Роботи Р. Арона, Б. Бутуля, А. Волферса, К. 
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Волтца, М. Каплана, Дж. Кеннана, Г. Кіссінджера, Г. 
Моргентау, Р. Нібура, К. Райта, Д. Сінгера, Р. Снайдера, 
Дж. Розенау, К. Томпсона та інших дослідників набули 
поширилися після закінчення Другої світової війни. У 
цілому вони заклали нову галузь у соціології та політології 
– науку про війну, конфлікти та інші форми соціальної 
агресії. 
 Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Різні типи міжнародних конфліктів можна 
класифікувати відповідно до стандартів їхнього 
нормативного регулювання, тобто норм міжнародного 
права. Суверенні держави розглядаються як соціальні 
системи і водночас як легітимні політичні організації, що 
мають відповідні ресурси для оголошення війни та 
укладення договорів. Конфліктні, чи кооперативні 
відносини між найбільшими державамии становлять 
сутність міжнародних відносин, динаміка яких постійно 
змінюється, що залежить від зміни співвідношення сил між 
ними. Реалісти вважають, що сильні держави діють у 
межах своїх можливостей, а слабкі – роблять лише те, що 
їм дозволяє решта. При чому, стан міжнародних відносин 
визначається взаємодією між нечисленними великими 
державами, а жертвами конфліктів між ними стають слабкі 
країни. Причини цих конфліктів можуть бути різними: 
боротьба за матеріальні ресурси, територію або морські 
комунікації, але всі вони передбачають установлення 
контролю за поведінкою інших учасників міжнародних 
відносин через застосування військової сили. За словами 
класика політичного реалізму Г. Моргентау, у міжнародній 
політиці військова сила як загроза чи потенціал є 
найважливішим чинником, що забезпечує політичну 
могутність держави [2, с. 29-30]. 
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 Завершення «холодної війни», руйнування 
біполярної системи і, відповідно, посилення 
взаємозалежності світу не призвело до зменшення 
конфліктів і війн та остаточної перемоги моральних і 
правових норм у міжнародній політиці. Домінантна роль 
держав у світовій політиці, навіть за умов посилення 
транснаціоналізації в міжнародних відносинах, не зазнала 
суттєвих змін. Тому реалістична парадигма як 
пізнавальна традиція, що фокусує увагу дослідників на 
проблемах збройних конфліктів і війн, залишається 
основною в міжнародно-політичній науці. 
 Наукові позиції представників ліберально-
ідеалістичної парадигми з цього питання суттєво 
відрізняються. У працях  американських дослідників Р. 
Кларка, Л. Сона, Р. Кеохейна, і Дж. Ная  ідеї провідної ролі 
економічної взаємозалежності та міжнародного права 
позиціонуються як раціональний підхід до аналізу 
сучасних міжнародних відносин. Теза прихильників 
ліберально-ідеалістичної парадигми полягає в тому, що 
сучасну державу не можна розглядати як головного 
учасника світової політики за умов зростання 
транснаціональних відносин і процесів глобалізації. 
Відсутність у міжнародних відносинах центральної влади і 
єдиного центру ухвалення рішень ліберали трактують як 
падіння ролі державних акторів у світовій політиці. 
Натомість вони пропонують плюралістичний підхід до 
зовнішньополітичних принципів і цільових установок 
недержавних акторів, які характеризуються зростанням 
тенденції до співробітництва у сфері регулювання 
міжнародних конфліктів і формуванням демократичної 
світової спільноти. Відповідно до ліберально-ідеалістичної 
парадигми, світова спільнота демократичних держав 
цілком здатна розв’язувати та регулювати міжнародні 
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конфлікти мирними засобами. У цьому контексті головним 
предметом наукових дискусій є створення системи 
колективної безпеки на основі добровільного роззброєння і 
взаємної відмови від війни як інструменту міжнародної 
політики, системи, яка дозволить покінчити зі світовими 
війнами та збройними конфліктами між державами [3, с. 
108]. 
 Однак світова реальність демонструє 
безпідставність тверджень про настання ери пацифізму та 
ідеалістичних принципів міжнародного життя – панування 
права та захисту прав людини. У сучасному світі, який 
переповнений різними за своєю інтенсивністю збройними 
конфліктами, їхнє трактування з позицій ідеалістичної 
парадигми виглядає політичним анахронізмом. У 
науковому вимірі існування ліберального підходу до 
аналізу проблем війни й миру є цілком виправданим і 
таким, що дозволяє здійснювати її політологічну 
класифікацію.   
 Модернізм і глобалізм сформували нову 
методологію дослідження війн і політичних конфліктів. У 
розвиток теорії конфліктів значний внесок зробили К. 
Боулдінг, Б. Броді, Р. Дарендорф, К. Дойч, Л. Козер, Д. 
Крісберг, а також інші американські та європейські 
представники соціально-політичної науки.  
   Модернізм як пізнавальна традиція в політології 
міжнародних відносин має власну предметну сферу, 
розуміючу структуру і референтний історичний період. 
Науково-технічна революція, кульмінація якої припадає на 
60-ї рр. ХХ ст., визначила «науковий метод» єдиним 
засобом дослідження суспільного життя. Пізнавальні 
традиції ідеалізму й реалізму були визнані теоретиками 
постіндустріального суспільства спрощеними смисловими 
структури, що ґрунтуються на переконаності у володінні 
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абсолютною істиною, закликаючи до тотально-
перетворювальної соціальної дії [4, с. 401]. Таким  
парадигмам модерністи протиставляли складні, позитивні 
та апробовані методи наукового теоретизування, оскільки 
вважали, що тільки наукове пізнання спроможне адекватно 
відображати міжнародно-політичні процеси. 
 Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. глобалізм як 
концепція і процес уніфікації структурно-
функціональної системи міжнародних відносин стали 
панівною традицією в політичній науці. Така пізнавальна 
традиція і метод теоретизування спонукає дослідників  
сприймати світ у  його планетарній цілісності та 
неподільності всіх структурних елементів: політичних, 
геополітичних, економічних, расово-етнічних, 
соціокультурних тощо. Комплексна взаємозалежність і 
неподільність світової спільноти проголошується 
глобалістами як настання нового періоду історії. Віра в 
єдиний фундаментальний і моральний світовий порядок, на 
відміну від міжнародного порядку, стає науковим кредо 
прихильників концепції «світового суспільства» Х. Булла.   
 У зв’язку з цим постає питання щодо можливості 
використання матеріальних ресурсів і територій без 
застосування військової сили. Відповідно до теорії 
«комплексної взаємозалежності» Р. Кеохейна і Дж. Ная, 
значення військового потенціалу в сучасних міжнародних 
відносинах стає мінімальним.  Лише на рівні забезпечення 
глобальної безпеки військова сила відіграє  вирішальну 
роль. Теж саме стосується великих соціально-політичних 
конфліктів, розв’язання яких може призвести до 
повернення збройної сили як головного інструменту 
зовнішньої політики держави. Взагалі, у критичні моменти 
міжнародного життя останнє слово залишається за 
збройною силою. До таких моментів належить також 
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проблема володіння енергетичними ресурсами, де 
застосування зброї може набути вирішального значення [5, 
с. 29, 30]. 
 Отже, «комплексна взаємозалежність» 
глобалізованого світу не рятує його від ризиків 
застосування військової сили, навіть в обмеженому обсязі. 
Асиметрія та ієрархічність у сучасних міжнародних 
відносин має стаціонарний характер, тому побудова 
нового світового порядку на засадах взаємозалежності 
без урахування військово-політичної нерівності держав 
світу та конфліктів між ними  можлива лише в 
теоретичній площині.  

Інший парадигмальний підхід щодо проблем 
глобальної безпеки презентовано концепціями глобалізації 
(globalist theoretical perspective), які були розроблені 
переважно американськими політологами і набули 
актуальності в міжнародно-політичній науці на початку 
ХХІ ст. Унаслідок з’явилися нові концептуальні пояснення 
таких феноменів мультиполярного світоустрою, як 
гібридна війна, комбінована війна та необмежена війна 
[6, 7, 8].  

Актуальність дослідження цих феноменів цілком 
очевидна. Так, один з авторів концепції «гібридної війни» 
американський військовий аналітик Ф. Хоффман, яку він 
опрацював 2007 р., намагався описати тактику 
терористичних груп і повстанських сил, зокрема в 
Афганістані та Іраку. На його думку, майбутні глобальні 
загрози можуть здебільшого характеризуватися як гібридне 
співвідношення традиційних і нерегулярних стратегій, які 
плануватимуться й виконуватимуться децентралізовано за  
участю недержавних акторів із застосуванням одночасно 
простих і складних технологій, унаслідок чого сучасні 
конфлікти стануть мультимодальними та 
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багатоваріантними, що виходять за межі простої 
конструкції ведення збройного конфлікту чи війни [6, с. 
21–22]. 

Гібридна війна з поєднанням партизанської війни й 
тероризму з метою досягнення певних політичних цілей, 
основним інструментом якої є створення державою-
агресором щодо обраної для агресії держави внутрішніх 
суперечностей і конфліктів з їхнім подальшим 
використанням заради політичних цілей, які досягаються 
звичайною війною. Це дає змогу країні-агресору 
маніпулювати міжнародною думкою, а країні, на яку 
спрямована агресія, неможливо адекватно реагувати на 
загрозу, оскільки  юридичної підстави нібито немає (не 
оголошено військового стану). Гібридна війна планується 
під стратегію інформаційної війни, коли здійснюється 
побудова такої реальності, за якою противника 
оголошують суб’єктом, приреченим на знищення. Отже, 
метою гібридної війни є не стільки завоювання як таке, 
скільки створення хаосу, і стану безперервного конфлікту. 
Під час такої війни використовуються постановочні воєнні 
дії, призначені для демонстрації в ЗМІ. У категоріях 
політичної науки сутність гібридної війни полягає у 
знищенні державної і громадянської ідентичності країни-
суперника. Подібний тип війни знайшов відображення і 
був досліджений у публікаціях і наукових коланизки 
українських дослідників [9; 10]. 

2014-му році, коли Російська Федерація здійснила 
інтервенцію щодо України, на Заході спочатку відбулося 
певне збентеження через анексію Криму. Згодом, після 
вторгнення Росії на Донбас, виникло питання щодо 
визначення природи цього конфлікту: класична війна, 
«конфлікт ідентичностей», або щось інше. У сучасній 
політології можна виокремити «революційну парадигму» 

23 



 
чи парадигму «пертурбації світового простору», але 
реально вони не відображають природу конфлікту на сході 
України. Тоді й був застосований термін «гібридна війна», 
який офіційно ідентифікував таку форму асиметричних дій. 
Хоча цей термін не зовсім адекватний військово-
політичній реальності, але він краще характеризує 
змішаний тип війни. Відомо, що у війнах 
використовуються як військові, так і невійськові засоби на 
кшталт гуманітарної допомоги, дипломатичної діяльності 
та відповідних акцій у соціальних мережах. 
 Оскільки революції, зокрема і «кольорові», частіше 
призводять до стану громадянської війни, доцільним буде 
відмітити її полемологічний аспект на прикладі створення 
та функціонування так званих ЛНР і ДНР. Річ у тім, що 
війна сприяє не тільки мілітаризації економіки та 
політичної системи цих квазі-республік, але й негативно 
впливає на соціальне життя їхніх громадян. Стан війни 
дозволяє виокремитися тим людям, для яких мирне життя 
із соціального боку стає непривабливим і не має 
особливого значення. У разі успіху вони перетворюються 
на «лордів війни» («war lords»), яким підпорядковуються 
тисячі людей і які контролюють великі території, насправді 
виконуючи там роль верховної влади. У зонах проблемної 
державності влада «лордів війни» нерідко стає вагомішою 
за владу місцевих політиків, бізнесменів і чиновників. 
Вони користуються підтримкою центральних владних 
структур – з боку тих, хто зацікавленіший у продовженні 
війни, ніж у примиренні, – різного типу політиків, 
чиновників і олігархів. На думку деяких політичних 
аналітиків, реалізація Мінських угод може набути 
міжнародного визнання навіть в обмеженому форматі на 
прикладах Придністров’я, Абхазії і  Південної Осетії  [11, 
с. 91–92]. 
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 У середовищі сучасних політологів та експертів 
поширюється концепція «демократичної» війни, яку 
розглядають як механізм ненасильницького переділу 
світових ресурсів. Адепти досить популярної нині 
концепції вважають, що її практична імплементація 
здійснюється в межах пострадянського простору, де з 90-х 
рр. ХХ ст. відбуваються геополітичні трансформації і 
«кольорові» революції [12]. 
 Нині боротьба за ресурси планети ведеться на всіх 
фронтах: політичному, економічному, воєнному, 
інформаційному, релігійному, психологічному. Діяльність 
урядових і неурядових організацій, міжнародних фондів і 
рухів значно активізувалася після розпаду СРСР з метою 
перерозподілу сфер світового впливу, людських і 
матеріальних ресурсів. У цьому плані погляди на 
міжнародні відносини як на ареал різноманітних 
конфліктів добре відомі в науці і широко представлені в 
працях відомих західних політологів і соціологів (З. 
Бжезінський, Б. Бузан, І. Валлерстайн, Ч. Купчан, П. 
Кеннеді, М. Олброу, Р. Робертсон).  
 Класифікація війн передбачає визначення цього 
явища як особливого стану суспільства, пов’язаного зі 
зміною відносин між державами та переходом до етапу 
застосування військової сили для досягнення політичних 
цілей. Воєнно-політична наука детермінує війни за такими 
аспектами: 1) масштабами, територіальним простором і 
кількістю учасників – на світові, регіональні та локальні; 2) 
за воєнно-політичними цілями та міжнародно-правовою 
легітимністю – на війни справедливі (оборонні) та 
несправедливі (агресивні); 3) за використанням засобів 
війни (звичайна чи ядерна зброя). Дані характеристики є 
об’єктивними критеріями збройного конфлікту. 
Особливого наукового значення набуває проблема 
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факторів і можливостей перетворення локальних і 
регіональних конфліктів у повномасштабну війну з усіма її 
наслідками. 
  Прикладом війни за масштабом є світова війна –  
збройне глобальне зіткнення між коаліціями, союзами, 
блоками провідних держав, яке охоплює більшу частину 
світу та інтереси всієї світової спільноти. Світова війна 
може відбуватися на всіх континентах, океанічному та 
навколоземному космічному просторах. Вона 
характеризується високою ймовірністю переростання в 
ядерну війну (зброя масового враження) з великою 
кількістю жертв. 
 Регіональна війна – збройне зіткнення за участю 
двох або декількох держав, яке здійснюється в межах 
регіону національними чи коаліційними силами для 
досягнення важливих воєнно-політичних цілей з 
використанням як конвенціональних, так і ядерних засобів 
враження.  
 Локальна війна – обмежена за масштабами та 
цілями щодо інтересів великих держав і стратегічних 
обставин, у якій беруть участь дві або декілька держав у 
межах їхніх територій, як звичайно, за підтримки великих 
держав [13, с. 75–76]. 
 У політичній науці порівняно нещодавно з’явився 
термін «цивілізаційна війна» – збройне зіткнення між 
світовими цивілізаціями. Інакше кажучи, це збройний 
конфлікт між культурними спільнотами народів і етносів, 
які поєднані спільною історією, релігією та основними 
соціальними  цінностями. Такі війни ведуться державами, 
що представляють окремі цивілізації – європейську, 
ісламську, православну, конфуціанську. Цілями 
міжцивілізаційної війни можуть бути спроби засобами 
збройного насилля нав’язати соціокультурні цінності 
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(ідеологію) однієї цивілізації іншій або захопити та 
знищити цивілізацію. В історії людства таких спроб було 
чимало – від спроб розширення еллінської цивілізацації до 
хрестових походів, знищення цивілізації ацтеків, інків і 
майя, а також сучасних спроб створити Світовий Халіфат 
або Ісламську державу.  
 Згідно з відомою концепцією американського 
політолога С. Гантінгтона (1927–2008), війни майбутнього 
– це війни між культурно-цивілізаційними спільнотами за 
схемою «Захід-Схід». Хоча концепція зазнала всебічної 
критики, її прихильники вважають, що зіткнення 
цивілізацій є потенційною причиною нестабільності та 
глобального конфлікту в мультикультурному світі. За цих 
умов і обставин конфронтація між глобальними та 
регіональними центрами сили може призвести до 
подальшої фрагментації просторової структури 
міжнародних відносин, а нові виклики людству на кшталт 
системного погіршення екології планети та важких за 
наслідками пандемій з високою вірогідністю здатні 
перетворити їх на форми національного виживання.  
 Утім конфлікти на Балканах, Близькому і 
Середньому Сході, а останнім часом на Кавказі, 
конфліктогенна ситуація навколо Корейського півострова, 
і, переважно, загострення геополітичних і геоекономічних 
суперечностей між США, Росією і Китаєм, яких 
Вашингтон нещодавно оголосив своїми «стратегічними 
антагоністами», свідчать, що зростання небезпеки 
глобальної конфронтації має глибокі об’єктивні причини і 
не залежить від постулатів політичної науки та її 
представників. Констатація й аналіз суперечливих процесів 
формування мультиполярного світу та зростання 
протистояння між «старими» і «новими» центрами сили, 
має похідний, тобто суб’єктивний характер. Реальність 
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сучасного світопорядку – це існування невеликої групи 
розвинених держав – центр «світ-системи», що 
споживають основні ресурси «периферії», створюючи 
асиметричну взаємодію, є основною причиною 
міжнародної нестабільності, а саме конфліктів і війн.  
 Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напряму. Отже, замість 
евентуальної консолідації головних суб’єктів 
міждержавної і міжцивілізаційної взаємодії цілком 
імовірна поляризація впливу великих держав, зокрема 
членів «стратегічного трикутника» на формування 
постглобалізаційного світового устрою. 
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Sherhin S.O.  Politological Dimension of Wars and 

Military Conflicts. In the article the wars and conflicts are 
classified in terms of political science theory. The main 
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attention is paid to paradigmal and conceptual interpretation 
of contemporary military conflicts in the international 
relations. These aspects of origins of conflicts and wars have 
been reflected in classic political science and postmodern 
concepts authors of which primarily are foreign scientists. 
Actually, all of them despite of their belonging to the different 
academic schools recognize states as the main subjects of 
military conflicts. Moreover, classification of wars and 
conflicts continues to be the main point in political science. 
Central point of political researches is a question of ways and 
means of regulating international conflicts. In this context the 
problem of transformation of local and regional conflicts in a 
full-scale (global) war is of special research significance. 
Emergence of nongovernmental subjects of world politics and 
new forms of wars caused the necessity to take correctives in 
analyses of these phenomena. Nevertheless, objective reasons 
of military conflicts as well as factors and possibilities of their 
transformation into full-scale wars don’t depend on the 
postulates of politology.      
 Key words: military conflict, war, state, civilization, 
international relations, paradigms, concepts.   
 

Шергин С.А. Политологическое измерение войн и 
военных конфликтов. В статье классифицируются войны 
и конфликты с позиций теории политической науки. 
Основное внимание уделено парадигмальной и 
концептуальной интерпретации современных 
вооруженных конфликтов у международных отношениях. 
Данные аспекты природы конфликтов и войн нашли 
отражение в классической политической науке и в 
постмодернистских концепциях, авторами которых 
являются преимущественно иностранные исследователи. 
Практически все они, независимо от принадлежности к 
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различным научных школ, признают главными субъектами 
вооруженных конфликтов государственные образования. 
При этом, классификация войн и конфликтов продолжает 
занимать видное место в политической науке. 
Центральным моментом научных исследований является 
вопрос о путях и средствах урегулирования 
межгосударственных конфликтов. В этом контексте 
проблема преобразования локальных и региональных 
конфликтов у полномасштабную (глобальную) войну 
имеет особое научное значение. Появление 
негосударственных субъектов мировой политики и новых 
видов войн обусловила необходимость внесения корректив 
в политический анализ этих явлений. Однако объективные 
причины вооруженных конфликтов, а также факторы и 
возможности их трансформации в полномасштабные 
войны не зависят от постулатов политологии. 

Ключевые слова: война, государство, цивилизация, 
международные отношения, вооруженный конфликт, 
парадигмы, концепции. 
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Крупеня І.М., м. Київ 
 

THE UKRAINIAN CHALLENGE AND THE OSCE 
ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF UKRAINE 

 
While Europe slowly discussed the consequences of 

aggression, territorial expanses of bloodshed continue. 
Yesterday, a lot of people in Ukraine assumed this situation 
would be impossible, but today Ukrainian people faced with 
these issues up-close. There is a lot of discussion among 
scholars about the role of the OSCE in solving the security 
problems in Ukraine. The author analysed the OSCE’s 
experience in resolving conflicts and managing them in the 
post-Soviet space, as well as engagement levels. The OSCE, the 
largest regional security organization in the world, decided to 
assist and support Ukraine. On 21 March 2014, the Permanent 
Council of OSCE decided to deploy the Special monitoring 
mission of unarmed civilian observers to Ukraine. The Mission 
was deployed following a request to the OSCE by Ukraine’s 
government and was agreed by all 57 OSCE’s participating 
States. The article mainly focuses on the research of different 
forms and mechanisms of cooperation between Ukraine and 
OSCE, the aims of the Special Monitoring Mission, the 
mandate of the Mission and the key principles. It is emphasized 
that Ukraine as a full-fledged member of this security 
organization plays a constructive unifying role in the 
international security dialog, promotes security in the 
European region in the political, military, economic, ecological 
and other dimensions, which in its turn ensures stability in 
Ukraine.  

The article also analyses the role of OSCE in regulation 
of conflicts at the Eastern part of Ukraine, as well as in 
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searching for means of peaceful settlement of the conflict, and 
this, in turn, ensures stability and security in Europe. The 
article describes the implications for the civilian population 
after the introduction by the Government of the Temporary 
Order that regulate the entry / exit from the area of the Anti-
Terrorist Operation in the Donbass and the OSCE response to 
the crisis in and around Ukraine. 

Keywords: Anti-Terrorist Operation, the Organization 
for the Collective Security Treaty, the Organization for Security 
and Co-operation in Europe (the OSCE), the Special 
monitoring mission (SMM), the Tripartite Contact Group 
(TKG), the Ukrainian Armed Forces (UAF). 
 

Formulation of the problem. Russian hybrid 
aggression against Ukraine wasn’t random. It became logical 
continuation of the Russian policy in the post-Soviet space. The 
Kremlin’s effort to claim and subdue the interests of Ukraine 
had occurred since the beginning of the 2000s, after the 
government of Vladimir Putin came to power. The 
confirmation of this thesis we’ll find further due analyzing of 
the Ukrainian-Russian relations since 1991. Ukraine as a state 
has managed to survive through the first months of Russian 
aggression even when its national machinery resembled a 
termite-eaten piece of furniture, and despite Ukraine not having 
sufficient military combat experience to face the audacious acts 
of well-trained saboteurs of direct Russian aggression. Perhaps 
this is not a David and Goliath story, rather, it is more of a 
modern version of the biblical story of Cain and Abel. Ukraine 
lost Crimea and part of Donbas in addition to the destruction in 
the order of 20% of the national economy. These are major 
factors of destabilization, but Russia still plans to build a 
barrier of so-called «people’s republics», to cut off Ukraine 
from the Black Sea ports and destroy the export potential of the 
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country – plans which haven’t yet been implemented. 
Ukrainians have become the first on the continent, to lay down 
their lives for the values of the European Union under the 
European flag, even without having the prospect of 
membership in this international association. Such altruism is 
hard to imagine considering the living standard norms of 
Europe and its circle. It appears that no one dies for a dream. 
But it was the citizens of Ukraine who were able to spend 
millions of dollars to better equip and feed their armed forces 
and helping them during the most difficult period. In Ukraine, 
this applicable and well-known truth is literally understood: 
«Whoever doesn’t want to feed their army, will feed someone 
else’s» [1, р.271]. Some member of the Russian-controlled 
Eurasian Union1 and the CSTO2 would be better off taking a 
master class on the topic: in the Karabakh conflict and alarms 
in Kazakhstan indicate that the plans of the Russian leadership 
have no place for independence – not even for their loyal allies 
[2, р.42]. 

Analysis of literature sources. The analysis of foreign 
and Ukrainian literature on the selected topic demonstrates 
interest of researchers in the conflict resolution issues and the 
Ukrainian case, in particular. In this regard it is also vital to 
mention the studies of conflict resolution efforts within the 
European Union framework. These aspects have been analyzed 
by M. Kapitonenko, M. Kulynych, O. Kondratenko, Y. Mahda, 
A. Kudriachenko, V. Shved, V. Soloshenko, S. Samoylenko, O. 
Novakova, B. Parakhonsky, H. Perepelytsa, H. Yavorska, K. 

1The Eurasian Union is a geopolitical project for the restoration of Russian’s imperial 
hegemony, initiated by Vladimir Putin. According to analysts, the Eurasian Union is a Russian 
attempt for the antithesis of the European Union. Based on pan-Muslimism and latent Russian 
chauvinism. The ideological concepts are the foundation of the «Russian world». 
2Organization for the Collective Security Treaty (CSTO or Tashkent Treaty) is a military-
political international organization which includes Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan. 
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Fedorova, Fichora T.I., Z. Brzezinski, F. Cameron, R. Balfour, 
L. Coser, J. Crombois, K. Gorchinskaya, S. Huntington, A. 
Juncos, S. Blockmans, Z. Novakova, R. Petrov, B. Schneider, 
G. Visoka, J. Doyle. 

The goal of the research. The goal of this article is to 
analyze in depth the Ukrainian crisis and the role of OSCE in 
regulation of conflicts at the Eastern part of Ukraine.   

The main research results. Periodization of Russian-
Ukrainian relations after Ukraine gained independence. The 
first period – 1991-1997 – the beginning with Ukraine’s 
independence to the signing of a major Russian-Ukrainian 
agreement on friendship and cooperation. This was a leftover 
policy regarding the ties and relations with the Soviet Union 
accompanied by latent manifestations of intense power on the 
part of Russia. Both countries were predominantly occupied by 
internal problems, and hard-won interstate agreements laid the 
foundation for further cooperation. 

The second period – 1997-2003 – this was the time of 
Ukraine’s borrowing political technology from Russia (during 
the second presidential campaign of 1999, between the then 
current President Leonid Kuchma and Communist Party leader 
Petro Symonenko as a convenient sparring partner) and finding 
its own foreign policy identity. Without the participation of any 
Russian organization of the post-Soviet republics, GUAM 
created and signed the «Distinctive Partnership Charter» of 
Ukraine-NATO in 1997. The «cassette scandal»3 of 2000, and 
the subsequent retraction of Leonid Kuchma, is not so much 
about the importance of Ukraine being called back into the 
Kremlin’s orbit of influence for Russia, as was the change of 

3 The cassette scandal is a political scandal that exploded in November-December 2000. Linked 
to the publication of talks in the office of President L. Kuchma, recorded by Major General 
Mykola Melnychenko, the tapes testified to Kuchma’s involvement in the disappearance and 
murder of journalist Georgiy Gongadze. 
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the Kremlin’s owner – the decrepit Democrat, Boris Yeltsin 
who virtually handed over the reins of inheritance to the «gray 
lieutenant colonel» Vladimir Putin 4. 

The third period- 2003-2006 – this was the period of 
exacerbation of bilateral relations in which Russia allowed 
itself to «prank» the conflict over the island of Tuzla5 in 
autumn 2003 before the first «gas war» the turn of 2005-2006. 
This period of gradual increase of the Kremlin’s pressure on 
Ukraine caused rising tensions, while also increasing the 
number of pain points in bilateral relations. Russia focused on 
testing Kyiv’s official response to its aggressive manifestations, 
while scanning the Ukrainian political elite in search for 
collaborators in its midst. 

The fourth period – 2006- February 2014 – during this 
time, Russia had done a lot to establish full control over 
Ukraine, its elite, and resources. The Kremlin was trying to 
build a relationship with Prime Minister Yulia Tymoshenko, 
playing on her conflict with then President Viktor Yushchenko 
and in 2010, made Viktor Yanukovych the head of state. The 
sharp improvement in the Russian financial and economic 
situations due to the increase in energy process in the early 
2000s allowed valuable contributions when searching for allies 
and partners in Western Europe and ensuring the dominance of 
the Russian post-Soviet space. This period witnessed the 
refusal of NATO to allow Ukraine’s and Georgia’s Action 
Plans to achieve membership in the NATO (MAP) at the 

4 Vladimir V. Putin (born October 7, 1952, Leningrad) is a Russian state and political figure, 
the second (2000-2008) and the fourth (from May 7, 2012) president of the Russian Federation. 
He worked at the Committee on State Security of the USSR. In early 1992, he was transferred 
to the KGB’s «operating reserve» in the rank of Lieutenant Colonel. 
5 The conflict around the island of Kos Tuzla is a Ukrainian-Russian territorial dispute over the 
identity of the island and the Russia imposed construction of the Kerch Strait dam to the island 
of Kos Tuzla.   
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Bucharest summit6. The decision was probably made not 
without the influence of the Kremlin. The European aspiration 
of Ukraine regarding the signing of the Association Agreement 
with the EU were disrupted by the direct participation of 
Russia, but the Kremlin’s victory was pyrrhic: the Euromaidan 
Revolution of Dignity not only cause the fall of Viktor 
Yanukovych’s regime, but also ignited Russian’s direct hostile 
actions against Ukraine. On February 27, 2014 was appearance 
of the first «green men»7 in the Crimea and the capture of their 
administrative buildings. On March 12, 2014, NATO 
acknowledged those «polite people» who were the soldiers of 
the Russian army. The full participation of the Russian army in 
the battle for Ilovaisk8 that started from August 22, 2014, can 
also become a kind of landmark.  
 Whatever the date of the beginning of the Russo-
Ukrainian war, one thing is clear: the strategic goal was 
determined long ago, long before 2013. For example, a plot by 
Russia against Ukrainian began before the first «gas war» was 
organized in 2005 when Ukraine was designated as a failed 
state. The tactics were the realization of the Kremlin’s strategic 
plans that were adjusted and dependent on the internal political 
situation in Ukraine during the end of 2013 and the beginning 
of 2014 [1, p. 77-82]. 

6 The Bucharest Summit of NATO, April 2-4, 2008 in Bucharest, Romania. The agenda was the 
recognition of Kosovo, hostilities in Afghanistan, the expansion of the Alliance with the 
accession of Croatia, Albania and Macedonia, as well as accession to the MAP for Ukraine and 
Georgia. 
7 «Green men» (also in the Russian media known as the «polite people») – a humorous and 
ironic name of the Russian military sans distinctive uniforms and technology, whose operations 
were secretly carried out in these special units at the first stage of Russia’s invasion of Ukraine 
in 2014, often using non-military operations to capture and block the opposition. 
8 The Battle of Ilovaisk, also known as the Ilovaisky Boiler, was deployed from the city of 
Ilovaisk in the Donetsk region during the war in eastern Ukraine on August 2014. On August 
18, during the fierce battles, Ukrainian security forces, a large part of which consisted of 
volunteer battalions, entered Ilovaisk. They were able to take control of a portion of the city, 
but after the arrival on August 23-24 of significant forces by the regular Russian troops from 
the Russian Federation, the Ukrainian forces were surrounded. 
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Ukraine – the OSCE. The implementation of the proclaimed 
Western European foreign policy vector, the European 
integration aspirations of Ukraine, in particular after the events 
of the Revolution of Dignity (November 2013 - February 2014) 
against corrupt authorities, which, knowingly ignoring the 
rights, freedoms and legitimate interests of citizens, under 
external pressure tried to prevent the European choice of the 
Ukrainian people led to the intensification of our country’s 
participation in influential security international organizations 
[3]. At the present stage, Ukraine’s full membership in the 
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
and fruitful cooperation with the institutions of this transatlantic 
security structure are of relevance at the present time, with the 
aim of restoring the territorial integrity of Ukraine and 
strengthening international authority. The OSCE, as the 
regional organization responsible for security issues on the 
European continent, decided to provide support to Ukraine at 
the request of the Ukrainian government and with the 
agreement of all 57 OSCE member-states. As a result, was 
adopted by the Permanent Council of OSCE the Decision 
№1117 on deployment a special OSCE monitoring mission of 
international observers to Ukraine [4]. 

The Mission currently consists of almost 700 unarmed 
civilian monitors from more than 40 OSCE participating States. 
The SMM aims to gather information and report on the security 
situation establish and report the facts, especially on specific 
incidents on the ground. The Mission monitors talk to various 
community groups ˗ authorities at all levels, civil society, 
ethnic and religious groups and local communities. The goal of 
the SMM is to help Ukraine to reduce tensions and facilitate 
dialogue between all the sides. The mandate of the Mission 
covers the entire territory of Ukraine. The Mission’s Head 
Office is in Kyiv, and the monitoring teams work in 10 biggest 
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cities of Ukraine: Chernivtsi, Dnepropetrovsk, Donetsk, Ivano-
Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Luhansk, Lviv, Odessa. 
The Mission also has several Hubs and Forward Patrol Bases. 
Almost 600 monitors work now in Donetsk and Luhansk 
regions. The presence of the OSCE Mission to date is 
conditioned by the long-term crisis in the East region of 
Ukraine and the unresolved conflict between Ukraine and the 
Russian Federation, which in turn is a serious threat to security 
in the European space. Therefore, finding effective mechanisms 
for Ukraine’s cooperation with the OSCE in shaping the 
European security and stability system is extremely relevant 
and a socially significant problem [5].  

The political significance of the OSCE lies in the fact 
that it is the only European security organization that is directly 
involved in early warning and conflict resolution and post-crisis 
reconstruction, widely applying methods of preventive 
diplomacy. As the largest of the existing regional security 
organizations, the OSCE promotes the development of a new, 
co-operative, comprehensive European security model. In 
particular, the OSCE solves a wide range of security issues: 
arms control, border management, conflict prevention and 
resolution, countering terrorism, policing, reform and co-
operation in the security sector, human rights protection, 
economic and environmental security issues [6].  

The OSCE’s central intermediary instrument is the 
Tripartite Contact Group (TKG), founded in June 2014 with the 
aim of establishing a diplomatic dialogue between Ukraine and 
the Russian Federation, as well as discussing the 
implementation of the Peace Plan of the President of Ukraine 
P.O. Poroshenko. Within the framework of TKG, consultations 
are held between the representatives of Ukraine, Russia and the 
OSCE and negotiations on concrete steps on the 
implementation of the Minsk Agreements. The TKG is headed 
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by the Special Representative of the OSCE Chairman-in-Office 
in Ukraine, Ambassador Heidi Grau (Switzerland). In the 
framework of TKG in Minsk, four working groups on political, 
security, economic and humanitarian issues are held 
periodically. TKG work is provided with political support from 
the governments of the Normandy format (Ukraine, Russia, 
Germany, France). One of the important concrete results of 
TKG’s work was the implementation of the agreement on the 
release on 27 December 2017 of 73 Ukrainian citizens illegally 
detained in the ORDLO [7].  

History of conflict resolution and conflict 
management by the OSCE. The OSCE has significant 
experience in conflict resolution and conflict management. This 
is especially true for the so-called «frozen» conflicts on the 
European continent. The last years in the four main conflicts in 
the post-Soviet space the OSCE demonstrated different levels 
of engagement. The lowest level was observed in Georgia, 
especially after the Russian Federation blocked the decision to 
extend the mission mandate at the end of 2008, after the Russo-
Georgian conflict in August 2008. This led to an actual loss of 
weight in the area of conflict resolution in the South Caucasus 
[8]. 
 In Nagorno-Karabakh, the OSCE de facto proved to be 
the only mediator and peacebuilder in the early stages of the 
conflict. The Minsk Group, which was established in 1994 as a 
result of the Minsk process, has become a temporary format 
that has been for years, but has not justified itself by 100%. 
From the outset, the OSCE has failed to mobilize enough 
diplomatic and political mechanisms to support the ceasefire 
agreement; due to the lack of experience in this type of conflict 
and the solidarity of the participating countries, which, coupled 
with the regional ambitions of individual countries, led to a 
weakening of engagement [9]. 
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 The OSCE’s activities in the settlement of the 
Transnistrian conflict are ambiguous. On the one hand, the 
involvement of this organization in the settlement process was 
very positive, as it allowed to internationalize the negotiation 
process and attract the attention of the international community. 
In addition, the presence the OSCE missions held back the 
hostile actions of the parties in conflict situations, as the 
awareness of the international community’s monitoring was 
important. Ukraine actively participated in the peace process 
and had the status of an official mediator in the settlement of 
the Transnistrian conflict in the format of 5+2. On the second 
hand, there is a sharp critique toward the OSCE. Many experts 
indicated the numerous ineffectiveness of peacekeeping efforts 
and the OSCE monitoring mission because this organization 
has no effective instruments and tools that could force countries 
to fulfill their commitments. And this is clear in the failure of 
the OSCE to enforce the decisions of the Istanbul Summit on 
the export of weapons and ammunition from the Russian 14th 
Army from the territory of Transnistria. The decision-making 
process and the coordination of activities continue for so long 
that the time for the effective implementation of this decision is 
lost. In addition, the activities of the OSCE Mission in Moldova 
are extremely negative on the left bank of the Dniester. Though 
Transnistria has the OSCE representation, it does not trust it, 
it’s criticized for formalism, bias and enthusiasm. According to 
the Transnistrian monitoring, the OSCE is one of the means of 
collecting military-strategic information, since representatives 
of the CIA play a dominant role in the organization. The OSCE 
is blamed for turning itself into an instrument of pressure, 
pursuing a policy of double standards and protecting the 
interests of the Western world, regardless of the objective 
reality that exists in the conflict zone [10, p.104].  
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The role of the OSCE regarding Ukraine at the 

present stage. The solution to the Ukrainian crisis is not only a 
challenge to Ukrainian security and its sovereignty, but also a 
challenge to the European security system, symbolized by the 
OSCE. In fact, the effectiveness of the OSCE organization, its 
functioning, the relativity of the agreements signed in its 
framework and the principles of the Helsinki Final Act depends 
on the effectiveness of the management and settlement of the 
Ukrainian conflict by this regional organization. A major 
challenge for the OSCE in resolving the Ukrainian issue is the 
lack of flexibility and the ability to block any initiatives 
through consensus in decision-making. Non-recognition of the 
Russia Federation as an aggressor country in fact actually limits 
the activities of the OSCE [11, p. 4]. 
 The continuation of fighting between the Ukrainian 
Armed Forces (UAF) and armed groups in the East, particularly 
the so-called «Donetsk People’s Republic» and «Luhansk 
People’s Republic», represents a direct threat to the civilian 
population in the Luhansk and Donetsk regions (collectively 
«the Donbas»). In this context, and with the objective to 
address security threats related to the crisis, Ukrainian 
authorities adopted a series of measures intended to regulate 
travel into and out of the ATO zone in the Donbas. In 
particular, as a means to protect national security and public 
order, on 11 January 2015, the Security Service of Ukraine 
announced the introduction of the Temporary Order on Control 
of the Movement of People, Transport Vehicles and Cargo 
along the Contact Line in Donetsk and Luhansk regions which 
regulates movement into and out of the ATO zone and came 
into effect on 21 January 2015. Within the framework of its 
mandate, the SMM regularly monitored the implementation and 
the impact of this regulation from January to 2015 [12]. 
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 SMM established that the permit system has severely 
limited the capacity of individuals to leave conflict-affected 
areas or to access safe areas and life-saving assistance, 
including humanitarian aid. Many features of the permit 
system, including complicated and cumbersome application 
requirements, difficulties in obtaining necessary documentation 
in conflict areas where state administrations and services are no 
longer present, inconsistent application, and impossibility of 
travelling to permit issuing authorities have significantly 
impaired the ability of civilians to leave the Donbas. These 
limitations have further prevented essential aid and services to 
be provided to those communities most in need.  

Moreover, the SMM observed that restrictions on 
freedom of movement and the related impact of such 
regulations raise serious concerns for the protection of 
civilians. Designated locations where applications can be 
submitted are situated within areas of active hostilities that can 
only be reached through roads susceptible to shelling and 
crossfire. Long waiting times to submit applications at 
checkpoints in unsecured areas are regularly observed. 
Problems with the permit system leave civilians who wish to 
rapidly vacate conflict-affected areas with no other alternative 
than to embark on long detours that further expose them to 
increased safety risks in an unstable environment. In addition, 
the SMM observed that these restrictions of movement have 
hampered the ability of aid providers and civil society 
volunteer organisations to carry out evacuations of civilians 
from non-government controlled areas. As a result, the safety 
and security of the civilian population, including the elderly 
and persons with disabilities, have been severely impacted [13].  

As we can see from the Thematic report «Protection of 
Civilians and their Freedom of Movement in the Donetsk and 
Luhansk Regions» dated 6 May 2015 that situation in East 
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Ukraine faced a big challenge with security issue. The question 
is if OSCE can help to resolve the crisis? It’s important to 
understand that the OSCE is only unarmed civilian monitors, 
that report the facts which were observed and established; 
gather information and report on the security situation; report 
on the humanitarian situation and people’s needs and facilitate 
the delivery of humanitarian aid of other organizations. Ukraine 
as a state can rely on the help of the OSCE to establish dialogue 
and local ceasefires. But it is up to the sides to stop the fighting. 
The OSCE doesn’t conduct investigations, but report on facts. 
This organization doesn’t deliver but facilitate the delivery of 
humanitarian aid [14]. 

The Carnegie Europe see a significant role of OSCE for 
Ukraine in two scenarios. One of the OSCE’s main tasks would 
be damage limitation. If Russia continues to play an adversarial 
game but has no interest in a massive escalation of the conflict, 
the OSCE’s political and security instruments can serve as 
channels of communication and help develop measures to 
ensure a minimum level of stability. The organization’s other 
function would be to offer Western governments a platform for 
holding those responsible for the breach of the OSCE’s 
principles accountable and for maintaining the pressure for a 
fair and just political solution. The second scenario would 
involve a change of heart of the leadership in Russia and a reset 
of power. This event could be a strong commitment to a 
political solution of the Ukraine crisis. In this scenario, the 
OSCE could serve as a broad framework for negotiations of a 
comprehensive settlement and play a leading role in facilitating 
and monitoring its implementation [15]. 

Conclusions. Ukraine was not a victim by accident 
from the aggression by its northern neighbour. The main factors 
of the Russian Federation’s pressure on Ukraine are the Black 
Sea Fleet, the Crimea problem and the Russian-speaking 
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population, gas dependency and economic attachment. Ukraine 
was an unreformed country with a weak civil society and state 
institutions, which lost its legitimacy through mass media and 
propaganda, both in the international and domestic public 
spaces. 

In the Ukrainian crisis, the OSCE doesn’t directly 
resolve the territorial dispute, assumes the role of mediator. The 
previous experience of engaging in conflict resolution in the 
post-Soviet space, the possibility of blocking decisions by the 
Russian Federation through consensus, the lack of work on 
mistakes in previous conflicts, non-recognition of the Russian 
Federation as an aggressor country by the OSCE reduced the 
OSCE’s operational activity only to activities of the Special 
Monitoring Mission. At the same time, this role shouldn’t be 
underestimated, since it was the OSCE that managed to deploy 
its mission as soon as possible, which is, in particular, 
fundamental to monitoring the ceasefire. 
 The annexation of the Crimea peninsula and the conflict 
in East Ukraine has become a challenge not only for Ukraine 
but also for the OSCE as a whole institution as well as the 
principles laid down by the Helsinki Final Act in 1975. Not 
only the future of Ukraine but also the further development of 
the European security system and international relations will 
depend on the effectiveness of the resolution of the conflict in 
Ukraine and the participation of the OSCE in this difficult 
process. Issues of territorial integrity and state sovereignty are 
considered basic as human rights and the annexation of the 
Crimea peninsula was not even subject to hypothetical 
discussions, as they were endorsed by all the participating 
countries. The OSCE’s inability to respond adequately to the 
annexation of the Crimea peninsula and address the Ukrainian 
issue in the East of Ukraine can negatively affect the credibility 
of the basic principles of this organization. 
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 The future of the OSCE depends on fruitful cooperation 
between Russia and the West. As a comprehensive and 
inclusive forum, the OSCE offers a platform for dialogue 
between the two sides however, its capacity to influence the 
quality of their relations is rather limited. The really important 
decisions are ultimately made in national capitals or in other 
organizations like UN. 
 The result of this research shows that the impact of the 
OSCE on the security in Ukraine is debatable. The safety of 
Ukraine mostly lays in the hand of two involved parties which 
have their own views in future development of it’s countries. 
Plus, historical heritage after the collapse of USSR exacerbate 
the political situation which directly affect the security of 
Ukraine. Only honest dialog between Ukraine and the Russian 
Federation can resolve not only the territorial differences but 
the crisis as well. 
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Крупеня І.М. Український виклик і діяльність 

ОБСЄ на території України. Поки Європа повільно 
обговорювала наслідки агресії РФ, кровопролиття надалі 
триває на Сході України. Якщо вчора більшість українців 
вважали, що така ситуація буде неможливою, то сьогодні 
український народ зіштовхнувся з іншою реальністю. 
Серед науковців існує багато дискусій щодо ролі ОБСЄ у 
розв’язанні проблем безпеки в Україні. Авторка 
проаналізувала досвід ОБСЄ щодо врегулювання та 
управління конфліктами на пострадянському просторі, а 
також рівні залучення. ОБСЄ як найбільша у світі 
регіональна організація, що займається питаннями 
безпеки, прийняла рішення допомогти Україні. 21 березня 
2014 року Постійна Рада ОБСЄ ухвалила рішення 
направити до України Спеціальну моніторингову місію, що 
складається з цивільних неозброєних спостерігачів. Місія 
була направлена на прохання українського уряду і за 
рішенням усіх 57 держав- учасниць ОБСЄ. Проблеми, які 
розглядаються в статті, в основному зосереджена на 
дослідженні різних форм та механізмів співпраці між 
Україною та ОБСЄ, цілях Спеціальної моніторингової 
місії, мандаті Місії та ключових принципах. 
Підкреслюється, що Україна як повноправний член ОБСЄ 
виконує конструктивну об’єднавчу роль у міжнародному 
діалозі безпеки, сприяє безпеці в європейському регіоні в 
політичному, військовому, економічному, екологічному та 
інших вимірах. 

Ключові слова: Антитерористична операція (АТО), 
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, 
Ташкентський договір), Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ), Спеціальна 
моніторингова місія (СММ), Тристороння контактна 
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група з мирного врегулювання ситуації на сході України 
(ТКГ), Збройні сили України (ЗСУ). 

 
Крупеня И.Н. Украинский вызов и деятельность 

ОБСЕ на территории Украины. Пока Европа медленно 
обсуждала последствия агрессии РФ, кровопролитие в 
дальнейшем продлевается на Востоке Украины. Если 
вчера большинство украинцев считали, что такая 
ситуация будет невозможной, то сегодня украинский 
народ столкнулся с другой реальностью. Среди ученых 
много дискуссий о роли ОБСЕ в решении проблем 
безопасности в Украине. Автор проанализировал опыт 
ОБСЕ по урегулированию и управлению конфликтами на 
постсоветском пространстве, а также уровни 
привлечения. ОБСЕ как крупнейшая в мире региональная 
организация, занимающаяся вопросами безопасности, 
приняла решение помочь Украине. 21 марта 2014 года 
Постоянный Совет ОБСЕ принял решение направить в 
Украину специальную мониторинговую миссию, 
состоящую из гражданских невооруженных 
наблюдателей. Миссия была направлена по просьбе 
украинского правительства и по решению всех 57 
государств-участников ОБСЕ. Рассматриваемые в 
статье проблемы в основном сосредоточены на 
исследовании различных форм и механизмов 
сотрудничества между Украиной и ОБСЕ, целях 
Специальной мониторинговой миссии, мандате Миссии и 
ключевых принципах. Подчеркивается, что Украина как 
полноправный член ОБСЕ, выполняет конструктивную 
объединяющую роль в международном диалоге 
безопасности, способствует безопасности в европейском 
регионе в политическом, военном, экономическом, 
экологическом и других измерениях. 
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Ключевые слова: Антитеррористическая операция 

(АТО), Организация договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор), Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Специальная мониторинговая миссия (СММ), 
Трехсторонняя контактная группа по мирному 
урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), 
Вооруженные силы Украины (ВСУ). 
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УДК 341.1/8 

 
Панфілова Ю.М., Скрипнік А.В., м. Київ  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА 

Проблема забезпечення безпеки судноплавства 
залишається гострою на морському транспорті, яка є 
одним із ключових питань під час здійснення міжнародної 
торгівлі. Для реалізації безпеки судноплавства світовою 
спільнотою здійснюються кроки, спрямовані на уніфікацію 
міжнародних стандартів, закріплення в національному 
законодавстві норм міжнародного права, а також 
посилення вимог, що висуваються до технічних засобів 
судноплавства. Незважаючи на постійний розвиток 
методів, способів і технічних засобів забезпечення безпеки, 
у морі щорічно терпить катастрофу декілька тисяч 
суден, тому ця стаття покликана висвітлити деякі 
аспекти міжнародно-правової регламентації безпеки 
судноплавства. 

Ключові слова: безпека, безпека судноплавства, 
безпека мореплавства, національне законодавство, 
міжнародні конвенції, міжнародне морське право. 

 
Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес 

у галузі суднобудування, зростаючі потреби, розвиток 
міжнародних економічних зв'язків значно підвищили 
інтенсивність судноплавства. Підраховано, що нині  у 
Світовому океані постійно перебувають близько 65 тис. 
торгових і близько 16 тис. військових кораблів [2, с. 176]. 
Через таку перенасиченість плавучих об'єктів втрати на 
морях  останніми десятиліттями істотно зросли. 
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Найчастіше трагедії, пов'язані із загибеллю великої 
кількості людей, стає спусковим механізмом, який ініціює 
активізацію міжнародної діяльності, спрямованої на те, 
щоб подібні катастрофи більше не відбувалися. 

Статистичний аналіз аварійності світового 
торгового флоту, який щорічно проводиться Регістром 
Ллойда, показує, що  останніми роками намітилася 
незначна тенденція до скорочення кількості суден, які 
гинуть, однак загальна втрата тоннажу залишається 
незмінною. При цьому кількість людей, що гинуть або 
пропадають без вісті через аварії на морі, обчислюється 
тисячами осіб. Стан безпеки нині на морському транспорті 
оцінюється як потенційно аварійний і тому актуальною 
проблемою судноплавства залишається його безпека [4, с. 
89]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке 
коло питань, пов'язаних з міжнародно-правовою 
регламентацією безпеки судноплавства, розглядається в 
роботах як українських, так і зарубіжних учених –                         
Г. Анцелевича, О. Щипцова, О. Шемякіна, Н. Мельникова, 
В. Прусса,                      Н. Волчакова, Г. Тункіна, Я. 
Броунлі, Д. Коломбоса. У цих працях  аналізується зміст 
відповідних міжнародно-правових угод, порядок реалізації 
міжнародно-правових норм, вимоги національного 
законодавства щодо безпеки судноплавства. 

Мета статті полягає в тому, щоб виявити та 
розкрити особливості функціонування міжнародно-
правового механізму забезпечення безпеки судноплавства. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж усієї 
історії судноплавства питання безпеки були і залишаються 
одними з найактуальніших. Статистика показує, що 
кількість аварій, зіткнень на морі не скорочується. І хоча  
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останні роками кількість загиблих суден дещо скоротилася, 
їхній загальний тоннаж значно зріс. 

Ефективність сучасного торгового судноплавства 
нерозривно пов'язана з правовим забезпеченням його 
безпеки. Торговельне мореплавство  здебільшого носить 
міжнародний характер, і тому не може регулюватися лише 
нормами національного права. Це,  своєю чергою, означає, 
що правові проблеми безпеки судноплавства повинні 
розв’язатися тільки на міжнародному рівні. Розвиток науки 
й техніки, збільшення розмірів морських суден, 
підвищення інтенсивності судноплавства – ці та інші 
чинники з кожним днем усе більше вимагають підвищеної 
до себе уваги з боку міжнародного співтовариства [2, с. 
177]. 

  Міжнародний характер використання Світового 
океану для судноплавства обумовлює залучення 
міжнародного підходу до проблеми забезпечення безпеки 
судноплавства і вимагає міжнародно-правового 
регулювання. 

У зв'язку з міжнародним характером судноплавства 
правові норми і стандарти почали в однаковій мірі 
висуватися до всіх суден будь-яких держав, під прапором 
яких вони здійснюють плавання. Усі вони отримали 
закріплення в міжнародних конвенціях, а також у 
національному праві морських держав. Заходи з 
підвищення безпеки судноплавства стають ефективнішими, 
коли вони ухвалюються  на міжнародному рівні. 

Як зазначає Анцелевич Г.О., до початку XX століття 
не існувало ефективного міжнародно-правового режиму 
забезпечення безпеки судноплавства [2, с. 192]. 
Загострення проблеми спонукало до розробки та реалізації 
комплексних і ефективних заходів щодо забезпечення 
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безпеки судноплавства як на національних, так і на 
регіональних, субрегіональних і глобальному рівнях. 

На наш погляд, проблема забезпечення безпеки 
судноплавства є багатоаспектною і включає різні 
напрямки. Вони пов'язані з міжнародним співробітництвом 
у цій сфері, встановленням і забезпеченням застосування 
технічних норм і стандартів, підготовки та дипломування 
моряків, повноваженнями держави порту, прапора і 
прибережної держави, організацією пошуку і рятування на 
морі, діяльністю класифікаційних товариств і страхових 
компаній, імплементацією міжнародно-правових норм і 
деяких інших. 

Як зазначає Шемякін О.М, безпека судноплавства є 
головною властивістю морського судна та найважливішою 
умовою можливості ефективної експлуатації. У 
міжнародному морському праві та його основних джерелах 
– конвенціях разом з поняттям «безпека судноплавства» 
використовується поняття «безпека мореплавства». 
Зазначені поняття, як і деякі інші в морському праві, 
означають безпечні умови морської транспортної 
діяльності, які повинні створюватись, а безпека – 
захищеною [16, с. 102]. 

У доктрині з морського права висвітлюють різні 
думки щодо поняття «безпека судноплавства». Так,  В. 
Вейхман зазначає, що  безпека судноплавства – це система 
захисту морських суден від загрози втрати ними 
морехідного стану, через вплив небезпечних для 
судноплавства факторів [5, с. 98]. 

Однак таке визначення є не зовсім повним, оскільки 
воно істотно обмежує межі і функції названої системи. 

На думку М. Авербуха, забезпечення безпеки 
судноплавства – це сукупність заходів, пов'язаних із 
досягненням необхідного рівня надійності та живучості 
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судна, з зовнішніми для судна чинниками, що 
забезпечують безпечну діяльність судна у Світовому океані 
[1, с. 49]. 

Найширше за змістом поняття надається М. 
Лесогоровим, а саме він розглядає безпеку морського 
судноплавства, як такий стан судноплавства, та інших 
видів людської діяльності на морі, який виключає 
заподіяння шкоди морським судам, іншим технічним 
пристроям, життю і здоров’ю людей, морському 
середовищу та забезпечуються заходами економічного, 
технічного, організаційного, соціального та виробничого 
характеру [8, с. 35]. 

Двоїстість поняття «безпека», властива і безпеці 
судноплавства. З одного боку, безпека судноплавства 
спрямована «на себе», тобто на морську транспортну 
систему, на судна, плавання яких і становить сутність 
функціонування системи. З другого боку, безпека 
судноплавства спрямована на «зовнішні» щодо 
судноплавства об'єкти. Такими зовнішніми об'єктами є 
люди, які беруть участь у процесі судноплавства, як 
активно (члени екіпажів суден), так і пасивно (пасажири 
морських суден); судноплавство не повинно завдавати 
шкоди їхньому життю і здоров'ю. 

Як стверджують К.А. Бекяшев і В.Ф. Сидорченко [3, 
с. 124] про те, що «безпека судноплавства» та «охорона 
людського життя на морі» в певній мірі синонімічні, так як 
досягаються одними і тими ж правовими засобами, у рівній 
мірі застосовуються до технічних, організаційних, 
ергономічних та інших засобів і методів. 

Насправді безпека судноплавства включає в себе 
надзвичайно широке коло суспільних відносин, пов’язаних 
не тільки зі здійсненням безаварійного плавання суден і 
охороною людського життя на морі, але і охороною 
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навколишнього морського середовища, серед іншого і 
природних ресурсів Світового океану, схоронністю 
вантажу та іншого майна [15, с. 103]. 

Міжнародно-правова практика накопичила 
достатню кількість нормативних актів, які регламентують 
питання безпеки судноплавства. Правовою основою 
спільних дій держав служать міжнародні договори в галузі 
забезпечення безпеки судноплавства. Найчастіше ними є 
багатосторонні універсальні або регіональні угоди. 
Універсальні договори і конвенції, присвячені в основному 
правовій регламентації попередження, обмеження, 
заборони та зниження забруднення, а також здійснення 
контролю за забрудненням морського середовища, яке 
спричиняється окремими видами діяльності. 

Як зазначає Прусс В.М., правові норми, що 
стосуються запобігання зіткненню суден, зустрічали ще в 
законах Стародавнього Риму: там містилися положення 
про необхідність несення суднових вогнів та інших 
зорових сигналів, які б служили запобіганню зіткненню 
суден. Пізніше, середніми століттями, ці положення набули 
розвитоку в таких відомих збірниках звичаїв, які 
регулювали морське судноплавство, як Олеронські сувої, 
Закони Вісбі та ін. [13, с. 98]. 

На думку Шемякіна О.М., подальший розвиток 
міжнародних економічних зв'язків і поява світового ринку 
спонукали формування основних принципів і норм як 
національного, так і міжнародного морського права [16, с. 
87]. Деякі з них не втратили актуальності й донині. Так, 
1837 р. в Росії були видані Правила для плавання казенних 
і приватних пароплавств у всіх протоках і річках Російської 
імперії, у яких, крім інших постанов, містилися положення 
про безпеку розходження суден та інші правила, 
спрямовані на запобігання зіткненню суден. 
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 1840 р. був опублікований перший загальний Звід 

правил про запобігання зіткненню суден, розроблений 
англійською лоцманською корпорацією і затверджений 
англійським адміралтейським судом. Подібні правила 
розроблялися і в інших країнах, де їм також надавався 
обов'язковий характер. Однак з розвитком міжнародного 
судноплавства до кінця XIX ст. виникла необхідність 
міжнародної уніфікації цих правил. 

Одним із перших найважливіших етапів 
міждержавного співробітництва в галузі розробки та 
уніфікації правил, який регулював технічні аспекти 
забезпечення безпеки судноплавства, серед яких і ті, що 
стосувалися запобігання зіткненням суден, стала I 
Міжнародна морська конференція, скликана у Вашингтоні  
1899 р. На ній розглянули багато питань щодо безпеки 
судноплавства: правила щодо запобігання зіткненню суден 
у морі, правила щодо рятування людей і майна при 
корабельних аваріях, правила щодо кваліфікації 
командного складу та екіпажів суден, правила щодо 
розділення руху суден на шляхах з інтенсивним 
судноплавством та ін. Піднімалося питання і про створення 
спеціального механізму міжнародного співробітництва в 
галузі судноплавства – постійної міжнародної морської 
комісії, але воно так і залишилося нез’ясованим. Правила 
для запобігання зіткненню суден, ухвалені на конференції 
1899 року, хоча і не закріплювалися спеціальною 
міжнародною угодою, набули широке визнання. Пізніше, 
на Лондонській міжнародній конференції 1929 р. щодо 
охорони людського життя на морі, їх включили як додаток 
до Конвенції з охорони людського життя на морі [2, с. 199]. 

Незабаром після Другої світової війни питання 
безпеки судноплавства знову привернули увагу світової 
громадськості, і  1948 р. на конференції в Лондоні 
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ухвалили Правила для запобігання зіткненню суден у морі, 
які вступили в силу в січні 1954 р. [16, с. 28]. 

Інтенсифікація міжнародного судноплавства, 
пов'язана зі стрімким розвитком міжнародних економічних 
відносин, науково-технічним прогресом, передусім у галузі 
суднобудування, навігаційного устаткування, радіо і 
радіолокації, вимагала постійного вдосконалення 
міжнародних норм, спрямованих на забезпечення безпеки 
судноплавства. Для виконання цих завдань скликали 
Конференцію з охорони людського життя на морі 1960 р., 
яка відбулась у Лондоні. На підставі новітніх досягнень у 
галузі судноплавства та навігації, конференція виробила 
нові положення щодо забезпечення безпеки судноплавства 
– Правила запобігання  зіткнення суден (ППЗС) і додаток 
до них – Рекомендації з використання радіолокаційної 
інформації для запобігання зіткненням суден у морі. 

Однак і ці Правила швидко застаріли. Стан на морі, 
що характеризується зростанням аварійності флоту, 
вимагає подальшого вдосконалення міжнародно-правових 
норм безпеки судноплавства. І 1972 р. Міжурядовою 
морською консультативною організацією ухвалили нову 
Конвенцію про міжнародні правила запобігання зіткненням 
суден у морі (МППЗС-72) [10]. Ці правила з поправками 
1981 р. нині є основним юридичним документом у системі 
правових актів, що стосуються міжнародно-правової 
регламентації безпеки судноплавства. Прийняття нової 
спеціальної конвенції підкреслило самостійне юридичне 
значення МППЗС і, отже, важливу роль держав при 
запобіганні зіткненням суден у морі. 

Основними сучасними міжнародними 
організаціями, діяльність яких пов'язана з розробкою норм 
морського права, а також з різними аспектами безпеки 
судноплавства, серед іншого і з дослідженням і 
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використанням Світового океану, є такі: Міжнародна 
морська організація, Комітет з морських перевезень, 
Міжнародний морський комітет, Міжурядова 
океанографічна комісія ЮНЕСКО, Всесвітня 
метеорологічна організація та ін.  

Найважливіші рішення які стосуються міжнародно-
правового режиму морського простору, ухвалюються 
Конференціями ООН з морського права. 

Усі основні проблеми розвитку міжнародного 
судноплавства і забезпечення його безпеки розв’язує 
спеціалізований орган ООН – Міжнародна морська 
організація (ІМО). 

ЇЇ створили в 1948 р. на міжнародній морській 
конференції ООН, яка проходила в Женеві. Спочатку 
ухвалили рішення про створення Міжурядової морської 
консультативної організації (ІМКО), яку з 1982 р. 
називають Міжнародною морською організацією. 

Основне призначення ІМО це розширення 
міжнародного співробітництва в галузі забезпечення 
безпеки судноплавства, розробка рекомендацій щодо 
запобігання морських пригод і створення умов для 
підвищення ефективності судноплавства.  

Під егідою ІМО розроблено ціла низка важливих 
міжнародних угод, деякі з яких зведено в статус 
міжнародно-правових норм, пов'язаних із забезпеченням 
безпеки судноплавства. Ці норми відображені в низці 
міжнародних конвенцій, наприклад у Конвенції про 
охорону людського життя на морі (SOLAS-74) [11], яка є 
зібранням правових норм, спрямованих на підвищення 
безпеки екіпажів і пасажирів кораблів і суден, що 
перебувають у морі. Конвенція нормує основні технічні 
характеристики, що визначають безпеку плавання: 
непотоплюваність суден (поділ корпуса судна на 
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непроникні відсіки); остійність суден; надійність 
механічної установки та рульового приводу; наявність 
пристроїв і систем, що забезпечують безпеку судна при 
аварійних ситуаціях; склад засобів протипожежного 
захисту; склад і розміщення рятувальних засобів, з них і 
оснащення кораблів спеціальної рятувальної 
радіоапаратурою. SOLAS-74 визначає порядок передачі 
інформації на судна про небезпеки: лід, шторм, покинуте 
судно, і т.ін. 

Крім розробки матеріалів, що становлять основний 
зміст конвенцій з безпеки мореплавства, Міжнародна 
морська організація готує та виносить на розгляд і 
затвердження Асамблеї Резолюції, які причетні до різних 
аспектів забезпечення навігаційної безпеки плавання. До їх 
кола зараховують Рекомендації щодо техніко-
експлуатаційних вимог до різних навігаційних приладів і 
систем (Резолюція А.342 (9) – авторульові, А.382 (10) – 
магнітні компаси, А.422 (11) – САРП, А.424 (11) – 
гірокомпаси, А.477 (12) – суднові РЛС, А.478 (12) – 
вимірювачі швидкості, А.574 (14), А.577 (14) – електронне 
навігаційне обладнання та ін.) [14].  

Новими є рекомендації ІМО щодо плавання рейсу з 
урахуванням максимального забезпечення навігаційної 
безпеки плавання (Резолюція А.893 (21) [14]. 

На наш погляд, важливим заходом, розробленим під 
егідою ІМО,  є розробка системи розподілу руху суден при 
підходах до портів, у протоках і в районах інтенсивного 
судноплавства. Її сутність полягає у встановленні смуг 
односпрямованого руху суден і в їхньому поділі зонами 
або лініями. 

Правовими засобами забезпечення судноплавства в 
Україні є нормативно-правові акти як національного, так і 
міжнародного характеру. До правових засобів забезпечення 
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безпеки судноплавства, крім міжнародних договорів, 
зараховують також рекомендації, що видаються 
спеціалізованими установами Організації Об'єднаних 
Націй, Міжнародною морською організацією, 
Міжнародною організацією праці, Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я та іншими [17, с. 29]. 

Серед міжнародних конвенцій у галузі безпеки 
судноплавства, які ратифікувала Україна, є: 

1) Міжнародна конвенція з охорони людського 
життя на морі (СОЛАС 74), прийнята та підписана в 
Лондоні 1 листопада 1974 р. Конвенція встановлює вимоги 
до конструкції судна, до машин та електричних установок, 
протипожежного захисту, регулює низку інших питань 
щодо безпеки судноплавства; 

2) Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 
р. встановлює єдині принципи і правила, що стосуються 
граничного завантаження суден, що здійснюють 
міжнародні рейси. Україна приєдналася до Конвенції 21 
вересня 1993 р.; 

3) Міжнародна конвенція з підготовки 
дипломування моряків і несення вахти (ПДМНВ), прийнята 
1978 року і кардинально змінена  1995 року. Україна 
приєдналася до Конвенції в 1996 році. Конвенція 
встановлює стандарти знань моряків, визначає функції 
моряків на судні; 

4) Міжнародна конвенція про стандарти підготовки 
дипломування персоналу риболовних суден і несення 
вахти 1995 року. Україна приєдналася 17 січня 2002 року; 

5) Конвенція про міжнародні правила запобігання 
зіткненням суден, ухвалена 1972 року. Україна 
приєдналася 17 листопада 1993 року. Конвенція 
поширюється на всі судна у відкритому морі і з'єднаних з 
ними водах, якими можуть плавати морські судна; 
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6) Міжнародна конвенція про безпечні контейнери 

1972 року. Україна приєдналася 1977 року. Вимоги 
Конвенції застосовуються до контейнерів, які 
використовуються для міжнародних перевезень; 

7) Конвенція про міжнародну організацію морського 
супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) 1976 року. Україна 
приєдналася 1979 року [6, с. 36]. 

Безпека судноплавства також регулюється і на 
регіональному рівні. Так, відповідно до Глави XI 
Міжнародної конвенції з охорони людського життя 
(СОЛАС 74) [11] «Спеціальні заходи по підвищенню 
безпеки на морі» розробили і підписали Чорноморський 
меморандум про взаєморозуміння у 2000 році, учасниками 
якого є 6 держав, серед них і Україна. Мета даного 
меморандуму – скоротити експлуатацію суден, що не 
відповідають міжнародним стандартам. Чорноморський 
меморандум розробили на основі Паризького 
меморандуму, підписаного 1982 року, учасниками якого є 
20 держав. На 43-й сесії в Дубліні (Ірландія) Комітет 
Паризького меморандуму схвалив і прийняв новий 
інспекційний режим для суден, який вступив у силу з січня 
2011 року. 

Правовими засобами забезпечення безпеки 
судноплавства в Україні на національному рівні є 
нормативно-правові акти, ухвалені Урядом і Верховною 
Радою України. До них слід зарахувати Закон України 
«Про національну безпеку України», де поняття безпеки 
трактується як «захищеність життєво важливих для 
суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням 
діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та 
громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо 
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реалізації і захисту національних інтересів від впливу 
загроз» [12]. 

Висновки. Безпека судноплавства включає в себе 
надзвичайно широке коло суспільних відносин, пов’язаних 
не тільки зі здійсненням безаварійного плавання суден і 
охороною людського життя на морі, але і охороною 
навколишнього морського середовища, з них і природних 
ресурсів Світового океану, схоронністю вантажу та іншого 
майна. З огляду на вищевикладене можна стверджувати, 
що безпека судноплавства є самостійним компонентом 
глобальної системи безпеки. Міжнародно-правовий 
характер регламентації безпеки судноплавства забезпечує 
універсалізацію технічних і організаційних вимог на 
глобальному рівні. 

Нормативно-правова регламентація безпеки 
судноплавства заснована на взаємодії міжнародної і 
національної систем права. Міжнародне співробітництво є 
важливим чинником забезпечення безпеки судноплавства. 
Правові форми і види міжнародного співробітництва 
визначено в глобальних і регіональних угодах щодо 
забезпечення безпеки судноплавства і практики їхнього 
застосування. Розширення і розвиток цих форм обумовлює 
необхідність оптимального поєднання глобальних і 
регіональних заходів щодо забезпечення безпеки 
судноплавства, які здійснюються як безпосередньо 
державами, так і через міжнародні організації. 
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Panfilova Yu.M. Some aspects of international legal 
regulation of shipping safety. The problem of ensuring the 
safety of navigation remains acute in maritime transport, which 
is one of the key issues in international trade. To implement the 
safety of navigation, the world community is taking steps to 
unify international standards, enshrine in national law the 
rules of international law, as well as strengthen the 
requirements for technical means of navigation. Despite the 
constant development of methods, techniques and technical 
means of safety, several thousand ships crash at sea every year, 
so this article is intended to highlight some aspects of 
international legal regulation of maritime safety. 

Keywords: security, maritime security, maritime safety, 
national legislation, international conventions, international 
maritime law. 
 

Панфилова Ю.М., Некоторые аспекти 
международно-правовой регламентации безопасности 
судноплавства. Проблема обеспечения безопасности 
судоходства остается острой на морском транспорте, 
которая является одним из ключевых вопросов при 
осуществлении международной торговли. Для реализации 
безопасности судоходства мировым сообществом 
предпринимаются шаги, направленные на унификацию 
международных стандартов, закрепление в национальном 
законодательстве норм международного права, а также 
усиление требований, предъявляемых к техническим 
средствам судоходства. Несмотря на постоянное 
развитие методов, способов и технических средств 
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обеспечения безопасности, в море ежегодно терпит 
катастрофу несколько тысяч судов, поэтому данная 
статья призвана осветить некоторые аспекты 
международно-правовой регламентации безопасности 
судоходства. 

Ключевые слова: безопасность, безопасность 
судоходства, безопасность мореплавания, национальное 
законодательство, международные конвенции, 
международное морское право. 
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УДК 327.7 + 341.215.2  

 Taranenko A.Н., Kyiv 
   

REGIONAL SECURITY DEVELOPMENT IN LATIN 
AMERICA: DEMOCRATIZATION TRENDS 

 
The article is dedicated to regional security 

development in Latin America and, in particular, the 
democratization trends. The topic of regional security 
development in Latin America appears to be an urgent problem 
to research in order to trace the security development 
tendencies in the region, identify current challenges of security 
development and, in particular, analyze democratization 
trends. Regional security of Latin America is closely related to 
security agenda of the Western hemisphere and, thus, the 
global security. Therefore, it should be paid particular 
attention. It is necessary to analyze the economic, political, 
cultural and ecological dimensions of regional security in Latin 
American countries and its relation to democratization 
tendencies in the region. 

The current state of regional security development is 
characterized by global development trends and challenges, 
such as climate change, economic turmoil, food security, health 
protection issues and nuclear weapons proliferation. Thus, the 
goal of this article is to study regional security development in 
Latin America in terms of further democratization trends. The 
objectives of the article are to analyze the current state of 
regional security development in Latin America, trace 
democratization trends and define prospects for further 
strategic alliances development, as well as regional leadership 
shaping up.   
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One can conclude that regional security is a highly 

important aspect on foreign policy agenda of Latin American 
countries. The countries of the region need to face a number of 
regional security challenges, first of all, stemming from social 
and economic development aspects. The prospects are to 
enhance international cooperation in the region and promote 
effective social, economic and educational development 
projects.   

Prospects of further research are related to more 
detailed examination of various security types in the Latin 
American region. In particular, it is worthwhile researching the 
aspects of ecological security, food security and human 
security in the region. These aspects have gained more 
resonance in the world security studies of the end of the 20th – 
beginning of the 21st century and their relevance for the Latin 
American region needs to be further explored.    

Keywords: Latin America, regional security, 
international security, conflict resolution, international 
development, international integration, the U.S., Brazil, 
Argentina, Ukraine  
 
 Latin America is one of the most vibrantly developing 
regions of the world. The countries of South America, Central 
American and the Caribbean region are characterized by 
considerable natural resources, vast human capital and potential 
for innovations. The countries share common legacy of 
decolonization and in terms of political development most 
countries of the region are democracies.  

In line with the Monroe doctrine, Latin America and the 
Caribbean countries (LAC) are traditionally considered as a 
part of the United States’ foreign policy interests. A special 
message from James Monroe to the Senate of March 8th, 1822 
became the basis for the «Monroe Doctrine» (12/02/1823) that 
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contained a warning to the European states and Russia that any 
recolonization or purchasing colonies in Latin America will be 
viewed as a threat to the United States security [1, p. 45]. On 
the other hand, Monroe made efforts that the United States 
stayed away from the European matters, including existing 
colonies in the Caribbean Sea and South America [1, p. 45]. 
The doctrine, based on the principles of isolationism and non-
interference propagated by the founding fathers of the United 
States, G. Washington and T. Jefferson, has long remained the 
unchanging conceptual basis of the country's diplomacy and 
foreign policy [10, p. 72].  

Problem of research. The topic of regional security 
development in Latin America appears to be an urgent 
problem to research in order to trace the security development 
tendencies in the region, identify current challenges of security 
development and, in particular, analyze democratization trends. 
Regional security of Latin America is closely related to security 
agenda of the Western hemisphere and, thus, the global 
security. Therefore, it should be paid particular attention. It is 
necessary to analyze the economic, political, cultural and 
ecological dimensions of regional security in Latin American 
countries and its relation to democratization tendencies in the 
region.  

Analysis of literature sources. The analysis of foreign 
and Ukrainian literature on the selected topic demonstrates 
interest of researchers in the Latin American regional security 
issues and, in particular, democratization trends. These aspects 
have been analyzed by N. Khoma, V. Boyko, Z. Zazuliak, P. 
Ihantiev, A. Kyrydon, O. Aladina, O. Huseinova, M. Knysh, Y. 
Gaber, S. Korsynsky, H. Shelest, V. Kosmyna, I. Lukach, A. 
Lavut, A. Roy, O. Stoliar, C. Arnold, B. Rittberger, E. Arratia 
Sandoval, C. Brigagão, S. Burges, T. Fischer, S. Huntington, F. 

72 



 
Jácome, C. Sattler, B. Schröter, A. Meyer, G. Giersch, C. 
Meyer, B. Matzdorf, A. Tkach, O. Tkach, B. Weiffen.  

Goal of the research. The current state of regional 
security development is characterized by global development 
trends and challenges, such as climate change, economic 
turmoil, food security, health protection issues and nuclear 
weapons proliferation. Thus, the goal of this article is to study 
regional security development in Latin America in terms of 
further democratization trends.   

Objectives of the research. The objectives of the 
article are to analyze the current state of regional security 
development in Latin America, trace democratization trends 
and define prospects for further strategic alliances 
development, as well as regional leadership shaping up.   

This qualitative study was conducted with the help of 
comparative and historical methods. These methods are 
deemed appropriate for analyzing complex political and social 
phenomena in depth. The comparative and historical methods 
allow to describe the current state of security development in 
Latin American region, trace respective similarities and 
differences among various countries and subregions, as well as 
identify relevant democratization trends.   

The main part. Regional security development is 
largely shaped by economic growth trends. In Latin America, 
economic associations – Mercosur, the Andean Pact, the 
tripartite pact (Mexico, Colombia, Venezuela), the Central 
American Common Market – take on a new life, reaffirming 
the point demonstrated most graphically by the European 
Union that economic integration proceeds faster and further 
when it is based on cultural commonality [19, p. 127]. At the 
same time, the United States and Canada attempt to absorb 
Mexico into the North American Free Trade Area is a process 
whose long-term success depends largely on the ability of 
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Mexico to redefine itself culturally from Latin American to 
North American [19, p. 127]. Joining NAFTA gave Mexico the 
opportunity to attract significant foreign direct investment to 
the country, which allowed Mexican products to increase 
competitiveness on the world stage, thereby increasing the 
influx of scientific knowledge and technology in Mexico, the 
ability to modernize production processes of domestic firms 
and more [13, p. 130]. Thus, such processes of economic 
integration also promote democracy advancement in the region. 

Latin American countries today are furthering their own 
regional political agenda and strategic interests. One of the 
trends is growing regional integration. 
The Central American Common Market, the Andean 
Community of Nations, the Caribbean Community 
(CARICOM), the Latin American Integration Association 
(ALADI), established in the 1960s and 1970s, received a new 
impulse; and the Southern Common Market (MERCOSUR, 
1991) intensified its activities, the Bolivarian Alliance for the 
Peoples of Our America (ALBA, 2004), the Union of South 
American Nations (UNASUR, 2008) were set up [9, p. 55]. In 
2011 a regional organization was formed - the Community of 
Latin American and Caribbean States (CELAC), which united 
33 countries of the Western Hemisphere, except the U.S. and 
Canada [9, p. 55].  
 It should be noted that one of local centers of integration 
and security enhancement that challenges the United States’ 
supremacy in the region is Brazil. At the beginning of the 21st 
c. protecting national sovereignty, ensuring Brazil's growing 
weight in the international arena, and deepening South 
American integration were fundamental principles for the 
formation and implementation of the foreign policy of the Lula 
da Silva government [2, p. 11]. The country's foreign policy 
priorities were as follows: support for integration processes in 
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South America and the Latin American region as a whole 
(MERCOSUR, UNASUR, CELAC); development of 
cooperation with the countries of the South and within the 
BRICS [2, p. 11]. 

However lately most of UNASUR member states left it 
and joined PROSUR organization initiated by Colombia and 
Chile (The Forum for the Progress and Development of South 
America (FPDSA; Spanish: Foro para el Progreso y Desarrollo 
de América del Sur, PROSUR). In terms of ideology, while 
most of UNASUR states are characterized by leftist political 
views, PROSUR states lean toward right-wing ideology. A. 
Tkach and O. Tkach analyzed and identified peculiarities of the 
security dimension of LAC foreign policy under the influence 
of operating conditions of security environment at national, 
regional and international levels [24, p. 77]. Practical and 
systematic methods were used to analyze relations in the 
Caribbean region from such perspectives, as the United States 
— the Caribbean, the United States — reginal foreign policy 
influence, as well as relations between the Caribbean countries 
[24, p. 77]. As part of the current international policy becomes 
«soft power» — complex instruments resolve foreign policy 
problems using the capabilities of civil society, information, 
communication, humanitarian and other alternative methods of 
classical diplomacy [24, p. 77]. In this regard one can also 
witness an example of the region democratization.   
  Recent developments in the relations of the United 
States with Latin American countries demonstrate moderate 
progress. A. Tkach further analyzes the priorities of the 
Obama’s administration in the region and the Latin American  
states´ actions  in  rebuilding  the  existing  system  of  relations  
at  the  global  and regional levels [23, p. 83]. LAC represents 
one of the power centers of the multipolar world, but it yet has 
to possess proper political and military mechanism for 
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regulation of international relations [23, p. 83]. The U.S. policy 
steps in the region can be characterized as stereotypical, except 
for «semi-recognition» of new regional responsibility of Brazil 
[23, p. 83].   

Regarding further democratization trends in LAC, it 
should be noted that the countries of the region face a number 
of serious challenges related to economic, social and political 
growth. Illegal narcotics, the proliferation of guns, and other 
transnational threats, combined with undergoverned space and 
the weak state syndrome, generated an extraordinary crime 
wave, which gives the region the highest murder rate in the 
world [22, p. 1]. Moreover, crime imposes a heavy cost on 
economic growth and democratic governance - this insecurity 
crosses international borders, and the institutions of public 
security--police, military, and judicial systems--are hard 
pressed to meet the challenge [22, p. 1].  

At the same time the countries of the region are making 
efforts in order to address this challenge. There is a growing 
consensus in support of common action, as evidenced by the 
international coalition that is operating under Operation 
Martillo - the antinarcotics effort in the Caribbean and Central 
America [22, p. 1]. Moreover, a number of Latin American 
countries contribute to international peace operations, and the 
new strategic consensus among Latin American countries 
should be a cause for common action [22, p. 2].  

Regional security cooperation in Latin American is 
being further enhanced. On 21 September 2001, the 
Organization of American States (OAS) passed resolution that 
condemned the terrorist attacks of 9/11 in support of the United 
States [22, p. 2]. This initiative would be the last collective 
security action under the Inter-American Treaty of Reciprocal 
Assistance of 1947, also known as the Rio Treaty: the 
assumption in 1947 was that threats would come from outside 
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the Hemisphere [22, p. 2]. Today - compared with other regions 
of the world - Latin America is a zone of relative peace in terms 
of state-to-state conflict, yet, it might be premature to herald the 
arrival of a «democratic peace», because the retreat from 
democracy in some countries could endanger peace in the 
future [22, p. 2].  

Democracy development requires a solid economic, 
social and political foundation. There are two main clusters of 
problems in domestic security which are  associated with (i) 
state actors (securitization & militarization, misuse of force, 
lack of monopoly of force in certain areas)  and (ii) non-state 
violent actors («privatization» of force, state capture by 
organized crime, anti-state violence) [20, p. 2]. Future 
discussions of the monopoly on the use of force in the region 
must also address three new issues: (i) the rise of authoritarian 
governments, (ii) rising defense spending (iii) ideological 
rivalries [20, p. 2].  

Among potential hot spots in Latin American region one 
can name Colombia, Peru-Chile, Argentina-the UK, Nicaragua-
Honduras, Salvador-Honduras. A «broken windows» theory of 
international relations threatens to prevail, whereby inattention 
to minimal security can lead to the deterioration of both public 
and international security [22, p. 2]. Yet, small defense budgets 
are the norm; cooperative security is the guiding principle in 
the ministries of foreign relations and defense; and a number of 
countries participate in international peacekeeping [22, p. 2].    

Regarding further democratization trends, Latin 
American countries need to further address pertinent economic 
and social development issues. A new form of warfare is 
emerging: war without borders, waged by non-state actors 
against society, the state, and the international order [22, p. 3]. 
Indicators include: absence of state institutions, lack of physical 
infrastructure, corruption and the prevalence of the informal 
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economy, illegal armed groups, criminal networks, a population 
with access to arms, lack of border controls, external 
interference, and the invisibility of criminals or terrorists [22, p. 
3]. 

Besides, one of serious regional security challenges in 
Latin America is new information security threats and, in 
particular, cyberthreats. To combat cybercrime, Brazil 
announced the creation of a nationwide defense system to be 
coordinated by the general staff of the armed forces [22, p. 3]. 
Poverty, social exclusion, prevalence of official corruption 
multiply the problem of crime rate in the region - one of the 
consequences is the privatization of security [22, p. 3]. The 
privatization of security reached unparalleled proportions in 
Colombia, where the absence of state security and profits from 
the illegal narcotics economy allowed operational space for the 
FARC and the smaller Army of National Liberation (ELN) to 
wage war against the state and society [22, p. 3].   

Latin American and Caribbean countries have 
traditionally been active in peacekeeping initiatives 
participation. These countries are motivated by prestige as well 
as a desire to contribute to international peace and security, 
support multilateralism (in order to enhance the 
democratization of global governance), and provide 
professional development and financial benefits for military 
personnel [22, p. 3]. Regional leaders such as Argentina, Brazil, 
Chile, Colombia, Peru, Mexico, Caribbean and Central 
American countries that have the political will and welcome the 
opportunity to build more capacity within a structure of 
regional security deepen security partnerships with the United 
States [22, p. 3]. History will show whether this generation of 
leaders in the Americas will be able to promote peace, 
economic development, and democracy [22, p. 3].   
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One of the important aspects of democratization is 

attention to community development and, in particular, ecology 
protection. C. Sattler, B. Schröter, A. Meyer, G. Giersch, C. 
Meyer, B. Matzdorf, analyze four case studies from Latin 
America using the concept of multilevel governance to assess 
at what vertical and horizontal levels and in what roles various 
state, market, and civil society actors interact for successful 
community-based environmental management (CBEM) [21, p. 
1]. 
 Regarding relations of Ukraine with Latin American 
and Caribbean countries, there is still a large potential for 
further growth. The LAC region is one of the most 
underestimated areas of Ukraine's foreign policy - cooperation 
with the region has never been a priority of Ukrainian foreign 
policy, it has been almost ignored compared to other regions of 
the world [8, p. 26]. By neglecting cooperation with countries 
outside the EU and NATO, in particular from regions such as 
the LAC, which have significant development potential, 
Ukraine may in the medium term lose large markets for high-
tech products and, in the short term, political support for 
international level [8, p. 26]. The latter is connected, first of all, 
with the activity of the Russian Federation, which is trying to 
oust Ukraine from all markets using political and financial and 
economic levers: there are numerous cases of the Russian 
Federation selling products of Ukrainian industry (aviation, 
military-industrial complex) [8, p. 26]. 

Conclusions. One can conclude that regional security is 
a highly important aspect on foreign policy agenda of Latin 
American countries. The countries of the region need to face a 
number of regional security challenges, first of all, stemming 
from social and economic development aspects. The prospects 
are to enhance international cooperation in the region and 
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promote effective social, economic and educational 
development projects.   

Prospects of future research. Prospects of further 
research are related to more detailed examination of various 
security types in the Latin American region. In particular, it is 
worthwhile researching the aspects of ecological security, food 
security and human security in the region. These aspects have 
gained more resonance in the world security studies of the end 
of the 20th – beginning of the 21st century and their relevance 
for the Latin American region needs to be further explored.    
 

REFERENCES 
1. Американський президенціалізм: інститут глави 

держави в США у персоналіях від зародження до 
сьогодення. Біографічна енциклопедія / О. В. Бабкіна, С. 
М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. 
Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 372 с. 

2. Бойко В. Зовнішня політика Федеративної 
Республіки Бразилія в умовах реструктуризації 
глобального простору (2002 – 2010 рр.) Реструктуризація 
глобального простору: історичні імперативи та виклики 
збірник тез доповідей (18 квітня 2013 року, м. Київ) / за заг. 
ред. М.А. Кулініча. К.: ДАУ при МЗС України, 2013. С. 11–
12. 

3. Зазуляк З. М. Фактор США у регіоні Латинської 
Америки на сучасному етапі. Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. Випуск 120 (частина І). 2014 C. 
173- 181. 

4. Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви 
та Ділми Руссефф на шляху до статусу великої держави. 
Зовнішні справи. 2013. №2. С. 28–31. 

5. Ігнатьєв П. Федеративна Республіка Бразилія: 
форсуючи Атлантику під стягом африканського братерства 

80 



 
/ П. Ігнатьєв, Б. Черкас // Зовнішні справи. 2012. №6. С. 24–
29. 

6. Киридон А.М., Аладіна О., Гусейнова О. Латинська 
Америка в сучасному світі: основні тенденції розвитку с. 
142 – 147 Випуск 1, 2010. URL: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2961
/2651 (дата звернення: 23.02.2021). 

7. Книш М.М. Проблеми регіонального лідерства 
Бразілії. Географія та туризм C. 48 – 52. 

8. Концепція зовнішньої політики України. Експертні 
рекомендації. Під заг. ред. Габер Є., Корсунського С., 
Шелест Г. Жовтень 2020 р. URL: 
http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/Koncepcija_zovnish
noji_politiki_Ukrajini_05.10_1.pdf (дата звернення: 
23.02.2021). 

9. Космина В. Латинська Америка на початку ХХІ ст.: 
нові геополітичні тенденції. Реструктуризація глобального 
простору: історичні імперативи та виклики збірник тез 
доповідей (18 квітня 2013 року, м. Київ) / за заг. ред. М.А. 
Кулініча. К.: ДАУ при МЗС України, 2013. С. 55–56. 

10.  Лукач І. Доктрина Монро в історії та дипломатії 
США: від ізоляціонізму до глобалізму. Реструктуризація 
глобального простору: історичні імперативи та виклики 
збірник тез доповідей (18 квітня 2013 року, м. Київ) / за заг. 
ред. М.А. Кулініча. К.: ДАУ при МЗС України, 2013. С. 72–
73. 

11.  Лавут А. А. Мегаблоки – вызов для Латинской 
Америки. Латинская Америка. 2014. № 6.  С. 39–47. 

12.  Рой А.Т. Історичні і політичні чинники виникнення 
питання охорони культурної спадщини і 
латиноамериканської культурно-цивілізаційної 
ідентичності. Journal of International Relations of KNU. URL: 

81 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2961/2651
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2961/2651
http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/Koncepcija_zovnishnoji_politiki_Ukrajini_05.10_1.pdf
http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/Koncepcija_zovnishnoji_politiki_Ukrajini_05.10_1.pdf


 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2961 
(дата звернення: 23.02.2021).   

13.  Столяр О. Роль NAFTA в формуваннні асиметрії 
американо-мексиканських відносин Реструктуризація 
глобального простору: історичні імперативи та виклики 
збірник тез доповідей (18 квітня 2013 року, м. Київ) / за заг. 
ред. М.А. Кулініча. К.: ДАУ при МЗС України, 2013. С. 
130–131.  

14.  Arnold, C. & Rittberger, B. (2013). The Legalization of 
Dispute Resolution in Mercosur. Journal of Politics in Latin 
America. 5. 97-132. 10.1177/1866802X1300500304.  

15.  Arratia Sandoval, E.  Criminal agendas and peace 
processes in Colombia: the case “donbernabilidad” in 
Medellín. Política Y Estrategia (2017-12-01).  Doi 
Https://Doi.Org/10.26797/Rpye.V0i130.129  Journal Volume 
& issue Vol. 0, no. 130  pp. 57 – 100. 

16.  Brigagão, C. Latin America: A Panorama of Security 
and Integration. Center of Americas Studies at Universidade 
Candido Mendes. URL: 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c85cb7d
e-b84d-c36e-19a3-5b63666ceba5&groupId=265553 (дата 
звернення: 23.02.2021). 

17.  Burges S.W. Revisiting consensual hegemony: 
Brazilian regional leadership in question. Journal 
«International Politics». 2015. №52. P. 193–207.   

18.  Fischer, T. State Building and Conflict Resolution in 
Colombia, 1986-1994. Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura (2000-01-01). Affiliations Journal. Vol. 0, no. 
27 P. 252–254 URL: 
https://www.doaj.org/article/2ad43e4ea422465497639bf33728
734b (дата звернення: 23.02.2021). 

82 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2961
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c85cb7de-b84d-c36e-19a3-5b63666ceba5&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c85cb7de-b84d-c36e-19a3-5b63666ceba5&groupId=265553
https://www.doaj.org/article/2ad43e4ea422465497639bf33728734b
https://www.doaj.org/article/2ad43e4ea422465497639bf33728734b


 
19. Huntington, S. The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order. New York:  Simon & Schuster 
Paperbacks, 1996.  

20.  Jácome, F. Security Perspectives in Latin America. 
URL: https://library.fes.de/pdf-files/iez/12103.pdf (дата 
звернення: 23.02.2021).  

21.  Sattler, C., Schröter, B., Meyer, A., Giersch, G., Meyer, 
C., Matzdorf, B. Multilevel Governance in Community-based 
Environmental Management: a Case Study Comparison from 
Latin America. Vol. 21, no. 4 (24). Published in Ecology and 
Society. URL: https://doi.org/10.5751/ES-08475-210424  (дата 
звернення: 23.02.2021). 

22. The transformation of security in Latin America: a 
cause for common action. The Free Library by Farlex. URL: 
https://www.thefreelibrary.com/The+transformation+of+securit
y+in+Latin+America%3A+a+cause+for+common...-
a0330143508 (дата звернення: 23.02.2021).  

23. Tkach A. New Regional Resposibility of George W. 
Bush´s and Barack Оbамa´s Administrations Regarding 
Foreign Policy in Latin American Region. Politology Bulletin. 
2018: 81.  P. 83–91.      

24. Tkach, O., Tkach A. «Soft Power» as a Characteristic 
Feature of a Great Power Political Influence under Multipolar 
World in the Latin American Region. Politology Bulletin. 2018: 
80. P. 77–86.  

25. Weiffen, B. Re-Thinking Latin American Regional 
Security: The Impact of Power and Politics. July 2017. DOI: 
10.1057/978-1-137-57382-7_1   In: Power Dynamics and 
Regional Security in Latin America. P. 1–23. (дата звернення: 
23.02.2021).  

 

83 

https://library.fes.de/pdf-files/iez/12103.pdf
https://doi.org/10.5751/ES-08475-210424
https://www.thefreelibrary.com/The+transformation+of+security+in+Latin+America%3A+a+cause+for+common...-a0330143508
https://www.thefreelibrary.com/The+transformation+of+security+in+Latin+America%3A+a+cause+for+common...-a0330143508
https://www.thefreelibrary.com/The+transformation+of+security+in+Latin+America%3A+a+cause+for+common...-a0330143508
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1057%2F978-1-137-57382-7_1


 
 

84 



 
ІІ. СВІТОВА ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

 
УДК 323.1:177.72 
ORCHID 0000-0002-5257-8862 

 
 Данник  К.О., м. Київ 

 
МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕН В УКРАЇНІ 

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МІЖНАРОДНОГО 
КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

У статті представлено результати дослідження 
меценатської діяльності вірмен України і проаналізовано її 
основні аспекти в ракурсі культурно-гуманітарного 
співробітництва. Представлено результати розвідки з 
теми та матеріали з польового дослідження щодо 
благодійництва вірмен на українських теренах. Окреслено 
основні наявні результати діяльності меценатів і 
благодійників – респондентів опитувань автора.  

Ключові слова: міжнародні відносини, культурно-
гуманітарне співробітництво, меценат, благодійник, 
вірмени, національна меншина, діаспора, спюрк, 
національні меншини України, Спілка вірмен України, 
вірменська діаспора світу, національна самосвідомість, 
туризм, міжнародний туризм.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Меценатство як основа благодійництва є 
важливим елементом не лише розвитку вітчизняної 
культури, соціополітичного простору, а й сприяє 
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поліпшенню міжнародних відносин. Прогалину вбачаємо 
не лише у відсутності прикладного матеріалу й даних щодо 
меценатства в Україні, а й у законодавчій базі. Зокрема, 
останній починають приділяти увагу все більше 
вітчизняних науковців. Зважаючи на кризовий стан 
підтримки благодійних проєктів у галузі культури, роль 
меценатів поступово зростає, адже саме завдяки ним 
реалізується більшість проєктів (як-то проведення 
конкурсів, благодійні виставки, реставрація культових 
об’єктів і зведення культурних артефактів тощо). Тож, 
проблема нині є актуальною та містить чимало дотичних 
питань, що потребують подальшої розробки й 
акцентування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
увага щодо меценатської діяльності на теренах України 
приділена в історичному ракурсі. Так, науковці І. 
Смоляк [8], П. Лазечко [5] мають публікації щодо історії 
меценатської діяльності в Україні та найвідоміших 
благодійників. Крім того, чимало праць правового 
характеру висвітлюють окремі питання в законодавчій базі 
щодо меценатства, які потребують удосконалення (М. 
Пасічник [6] та інші). Конкретні статистичні та фактажні 
дані щодо кількості офіційних зареєстрованих 
благодійницьких організацій і їхньої діяльності подає у 
своїй аналітичній записці Д. Горєлов [1].   

Формулювання мети статті. Висвітлити та 
проаналізувати основні дані щодо дослідження 
меценатської благодійницької діяльності в сучасному 
українському культурному просторі. Подати конкретні 
матеріали та реальні приклади взаємодії волонтерських 
установ з меценатами та конкретизувати результати такої 
співпраці.  
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Виклад основних матеріалів з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
сучасному українському соціополітичному просторі 
основний курс націлений на наслідування європейських 
норм і цінностей (зокрема, на законодавчому рівні). Однак 
сучасні дослідження законодавчої бази та ступеня її 
реалізації на практиці підтверджують, що прописані закони 
потребують уточнень і практично не реалізуються в 
реальності. Одним із базових досліджень цієї проблеми, у 
якому сформовано проблемно-перспективну особливість 
діяльності благодійних організацій в Україні, є стаття В. 
Давидюка [2, с. 179]. Так, учений окреслює низку проблем 
у законодавстві та на практиці провадження діяльності 
благодійними організаціями, основною з яких є відсутність 
тотального контролю благодійників на початковій стадії 
їхньої організації (саме при реєстрації благодійної 
організації варто перевіряти претендентів). Крім цього, 
існує значна проблема з бенефіціарами (набувачами 
благодійної допомоги), якими також порушується або 
обходиться законодавство. Унаслідок цього, прибуток 
набувається тими, хто стимулює витрату зовсім не на 
гуманітарну галузь. Така проблема існує і стоїть доволі 
гостро, проте наша стаття направлена не на розгляд цих 
прогалин, а на висвітлення матеріалів про тих небагатьох, 
хто не чекаючи допомоги від інших, реалізує благодійні 
проєкти власним коштом.  

Розпочати варто із львівського благодійника та 
мецената М. Кочаряна, який є не лише колишнім 
очільником Львівської вірменської громади, а й 
реалізатором численних гуманітарних проєктів. 
Найважливішим із них вбачаємо повернення у вірменську 
єпархію та відбудову найстарішого храму Львова – 
Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої 
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Богородиці (1363). Крім цього, собор є другим за давністю 
серед храмів України (перший – храм у Старому Криму, 
1358 р.). Безсумнівним залишається факт, що збереження, 
реставрація та охорона такої пам’ятки є пріоритетним не 
лише для вірменської громади, а й для української 
держави. За словами самого М. Кочаряна [3, арк. 2], гостра 
потреба в поверненні вірменського храму до єпархії була 
викликана не лише бажанням відреставрувати і налагодити 
служби в приміщенні собору, а й встигнути до офіційної 
дати – 1700 років від прийняття Вірменією християнства як 
державної релігії – 2001 року (Вірменія є першою 
християнською державою у світі).   Крім того, як перша 
кам’яниця у Львові, стала предметом неабиякого інтересу 
інших організацій. Також наріжним каменем проблеми  
було й те, що за роки Радянського Союзу вірменський храм 
був складом усіх фондів музею народного мистецтва, а 
отже, зберігав чимало цінного начиння (до 1945 р.). 
Заручившись сприянням Львівських благодійників – братів 
Отковичів (Мирослав і Василь), М. Кочаряну вдалося 
повернути храм до єпархії та відреставрувати його. Однак 
варто зазначити, що реставрація всіх частин храму є 
коштовним і тривалим процесом, тому зовсім нещодавно 
закінчилась. Тож повернення та реставрація храму є 
найважливішим, проте не єдиним надбанням благодійника. 
За старанну роботу меценат нагороджений монетою 
Ватикану від Іоанна Павла ІІ.  

Окрім названих, варто проаналізувати діяльність й 
інших благодійників, що відзначились щодо меценатської 
діяльності та реалізації проєктів на безоплатній основі. 
Отже, значним внеском у соціокультурне життя 
суспільства є не лише фінансове сприяння, а й дозвільного 
характеру. Під сприянням дозвільного характеру розуміємо 
надання на безоплатній основі приміщення для проведення 
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певного культурного заходу. Нині, зважаючи на кількість 
перешкод у проведенні благодійних заходів, сприяння 
дозвільного характеру є неабияким полегшенням у справі. 
Так, підтвердженням цьому є численні приклади з 
діяльності громадського об’єднання АОКС-Україна та чолі 
з О. Оганесян. Уже понад 20 років благодійниця реалізує 
різного характеру проєкти: проведення конкурсів, 
виставок, форумів, засідань кіноклубу С. Параджанова, 
фестивалівтощо. Таку кількість заходів провести без 
жодних внесків з боку держави чи меценатів доволі тяжко. 
Проте, за словами самої благодійниці, завдяки сприянню 
державних органів, музеїв, рестораторів та інших 
небайдужих вдається підтримувати добру традицію 
проведення заходів навіть без серйозних внесків у них [4, 
арк. 1]. Так, показовим прикладом є значна подія 21 
вересня 2020 року (приурочена до святкового Дня 
незалежності Вірменії), яка знаменувала відкриття єдиного 
в Києві та другого в Україні музею видатного 
кінорежисера, що прославив українську культуру по 
всьому світу минулого століття, – С. Параджанова. 
Зважаючи на значні фонди громади АОКС-Україна, 
потреба і можливість відкрити музей існували давно, але 
лише в кризовому для всього світу 2020 році така подія 
мала місце. Урочисте відкриття відвідав посол Вірменії в 
Україні Т. Сейранян, музикант поліінструменталіст А. 
Костандян та інші гості. Показово, що сам музей відкрито 
на базі Київського міжнародного університету за 
запрошенням президента закладу – Х. Хачатуряна.  

Отже, варто зазначити, що благодійництво 
дозвільного характеру є важливим внеском у благодійні 
проєкти. Іншими меценатами, чиї щедрі справи варті уваги, 
можна назвати і директора ресторану «Параджанов» В. 
Арзуманяна, колишнього очільника громади «Ахпюр» К. 
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Саркісяна, нинішнього очільника «Ахпюру» А. Сараджана, 
ресторатора О. Скрипника, черкаських бізнесменів А. 
Казаряна і А. Мкртчяна, столичного бізнесмена Н. 
Мхітаряна та інших. Найперше слід виокремити 
рестораторів, незважаючи на надзвичайно тяжкі для всієї 
України часи після проголошення незалежності, проводили 
значну підтримку щодо культурно-дозвіллєвого та 
соціокультурного життя громади й усіх охочих. Безумовно, 
перелік не є вичерпним, однак основною метою згадок про 
благодійників було схарактеризувати основи дієвої 
співпраці з ними. Адже нерідко ініціатори будь-якого 
культурного проєкту зіштовхуються з непорозумінням, 
дослідивши законодавство у сфері благодійництва і 
доходять висновку, що на практиці це законодавство 
працює зовсім інакше. Саме з цією метою в розвідці на 
реальних прикладах демонструється той формат співпраці, 
який дійсно доступний до реалізації. Така інформація 
адресована саме активним ініціаторам заходів для 
полегшення їхньої непростої роботи.  

Окрім основних проблем благодійництва в Україні, 
що окреслює В. Давидюк (прогалини в законодавстві, 
корупція в митному процесі тощо), варто наголосити на ще 
одній. У межах благодійності і під прикриттям меценатства 
в Україні відбувається не лише цільове незаконне 
присвоєння коштів, а й задіяння методів політичного 
впливу «soft power». Влучно характеризує основні 
інструменти цього впливу професор О. Ткач, наголошуючи 
на важливості культури і спорту [9, с. 255]. Нас цікавить 
саме культура як надзвичайно дієвий інструмент впливу. 
Цей інструмент, опинившись не в тих руках, стає не лише 
способом пропагування й тотального бреінвошингу (brain 
washing – промивання мозку), а й засобом незаконного 
присвоєння цільових коштів. Тож наголошуємо на 
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негативному боці використання культурного впливу в 
благодійництві. Найбільше з огляду на це відзначаються 
церковні організації та мережевий маркетинг. Звісно, 
ідеться не про всі установи такого типу, а лише про деякі, 
що через завуальоване культурно-дозвіллєве 
благодійництво займаються заробітком коштів. Зважаючи 
на це, народ усе менше вірить у дійсно благодійні проєкти, 
з неабиякою часткою недовіри ставиться до релігійних 
організацій та обходить боком безкоштовні культурні 
заходи. Це значно ускладнює діяльність реальних 
благодійних організацій, передусім невеликих, які не 
володіють серйозними фондами. Адже в сучасних реаліях, 
з огляду на кількість фіктивних благодійних організацій, 
людині доволі складно повірити в те, що хтось зробить для 
неї щось абсолютно безкоштовно. Тобто, фіктивні 
благодійні організації мають негативний вплив на статус 
благодійництва та меценатства як соціокультурного явища.  

Незважаючи на наявні проблеми благодійництва та 
меценатства в Україні, активні ентузіасти продовжують 
допомагати вразливим верствам населення та 
малозабезпеченим сім’ям. Останніми роками найбільша 
увага зосереджена на дітях зі східних областей України, що 
пройшли неабияке психологічне випробування через 
воєнні події на території. Так, ГО АОКС-Україна на чолі з 
О. Оганесян за останніх п’ять років обрала більше ста 
п’ятдесяти переможців конкурсу «Моя батьківщина – 
очима дітей етносів України» [4, арк. 2] та нагородила їх 
цікавими країнознавчими поїздками, екскурсіями до 
музеїв, залів КМДА, замків тощо. Тим самим хочемо 
наголосити, що попри існуючі труднощі, ті, хто хочуть – 
шукають можливості, а ті хто не хочуть – відмовки.   

Важливо також наголосити, що меценатство та 
благодійництво є важливим елементом не лише 
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соціокультурного процесу України, а й чинником 
налагодження міжнародного культурно-гуманітарного 
співробітництва. Але нині численні чинні проєкти з 
міжнародного співробітництва було призупинено у зв’язку 
з епідеміологічними обмеженнями по всьому світу.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напряму. Отже, розвідка 
проливає світло на певні аспекти сучасного стану 
меценатства та благодійницької діяльності в 
соціокультурному просторі України. При цьому предметом 
дослідження виступає вірменська меншина України як 
потужна спільнота людей, що має давню історію 
взаємодоповнювального існування на українських землях. 
Розглянуто найзнаковіші, на погляд автора, реалізовані 
проєкти вірменських меценатів, серед них відбудова однієї 
з найстаріших будівель Львова – Вірменського храму 
Богородиці.  

На прикладі діяльності громадського об’єднання 
АОКС-Україна проаналізовано позитивні й негативні риси 
благодійництва в Україні, а також проблеми й 
перспективи. До схарактеризованих іншими спеціалістами 
раніше додалася ще одна проблема в контексті 
благодійництва в Україні –зниження авторитету 
благодійних організацій у зв’язку з існуванням численних 
фіктивних об’єднань.  

Виявлено, що незважаючи на численні проблеми й 
прогалини в українському законодавстві та 
соціополітичній ситуації в цілому, реальне благодійництво 
та меценатська діяльність продовжують активно проводити 
свою справу, відбудовуючи старі та зводячи нові культурні 
об’єкти, допомагаючи сиротам та інвалідам, дітям з 
малозабезпечених сімей та іншим вразливим верствам 
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суспільства. Насамкінець, подано кілька корисних 
рекомендацій для осіб, що займаються благодійництвом.  
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Dannyk K.O. Armenian patron activities in Ukraine as 
an important factor of international cultural and 
humanitarian cooperation. The article presents the results of 
the study of the patronage of Armenians of Ukraine and 
analyzes its main aspects in the perspective of cultural and 
humanitarian cooperation. The results of the research on the 
topic and materials from the field research on the charity of 
Armenians in Ukraine are presented. The main available 
results of patrons and philanthropists are outlined on the 
examples of respondents to the author's surveys. 
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Данник Е.А. Меценатская деятельность армян в 

Украине как важный фактор международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества. В статье 
представлены результаты исследования меценатской 
деятельности армян Украины и проанализированы ее 
основные аспекты в ракурсе культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Представлены результаты исследования 
по теме и материалы из полевого исследования по 
благотворительности армян на украинской территории. 
Определены основные имеющиеся результаты 
деятельности меценатов и благотворителей –  
респондентов опросов автора. 

Ключевые слова: международные отношения, 
культурно-гуманитарное сотрудничество, меценат, 
благотворитель, армяне, национальное меньшинство, 
диаспора, спюрк, национальные меньшинства Украины, 
Союз армян Украины, армянская диаспора мира, 
национальное самосознание, туризм, международный 
туризм. 
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УДК 321.1+321.6/.8+322   

Шарко О.В. , м. Київ. 
 

ІМПЕРІЯ: ІСТОРІЯ ІДЕЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
КОНТЕКСТІ 

 
У статті висвітлено історію ідеї імперії від 

античності до доби так званого «нового імперіалізму» або 
«неоімперіалізму».  Слово «імперія» походить від 
римського терміну IMPERIUM, який початково значить 
юрисдикцію або законну владу. Лише починаючи з Августа, 
імперія починає значити верховенство однієї особи над 
великою територією, на якій проживає велика кількість 
різних народів і яка утримується завдяки армії. 
Найважливішим доповненням до ідеї імперії в часи 
Середньовіччя є ідея всезагальної християнської імперії. 
Починаючи з XII століття, ужиток терміна «імперія» 
обмежується лише Священною Римською імперією. 
Наприкінці XV століття у Європі починають з’являтися 
держави-нації, які набувають нових заморських 
територій, і як наслідок – починають формуватись імперії 
нового типу. Апогей нового імперіалізму припадає на XIX і 
XX століття. 

Ключові слова: імперія, імперіалізм, неоімперіалізм, 
історія ідей, інтелектуальна історія 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Чимало людської енергії від моменту появи 
свідомості присвячено обдумуванню перспектив і наслідків 
збройних конфліктів, а також безпосередньо веденню 
збройних конфліктів між групами людей, племенами, 
державами, імперіями. Історія політичної думки надає 
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великого значення цілому спектру різних імперських 
конфліктів. Тому не дивно, що інтелектуальна історія 
імперіалізму привертає все більшу увагу істориків ідей та 
істориків міжнародних відносин, передусім після падіння 
Берлінської стіни та зростаючого самоствердження США в 
зовнішній політиці. Інтелектуальна історія ідей імперії та 
імперіалізму постає як одна з найінноваційніших і 
найвпливовіших галузей досліджень історичної науки. 
Проте саме поняття імперії не є однозначним. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
виявлення загальних напрямків еволюції ідеї імперії в 
європейському контексті (від античності донині).  

Аналіз досліджень і публікацій. Ґрунтовний аналіз 
літератури щодо інтелектуальної історії ідей імперії та 
імперіалізму можна знайти у С.А. Рейнерта [1, с. 420–434]. 
Серед класичних досліджень ідеї імперії в європейському 
контексті (до появи сучасного, або «нового», імперіалізму) 
можна виокремити [3; 5; 7]. Серед досліджень сучасного 
імперіалізму в окремих провідних європейських державах 
можна виокремити [2; 4; 8]. Щодо іншого регіонального 
контексту понять «імперії» та «імперіалізму», а саме: 
Американського континенту загалом і США зокрема, Азії 
та Близького Сходу (див. [6, с. 651–664]). 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих результатів. Не існує 
єдиного поняття імперії. Їх є декілька. Існування різних 
значень терміна «імперія» породжує певну плутанину 
щодо того, що мається на увазі, коли йдеться про імперію. 
Скажімо, ідеться про певну території, чи особливу форму 
правління? Численні значення ідеї «імперія» мають 
тривалу історію. Слово «імперія» походить від латинської 
мови. Давні греки для позначення могутньої держави, з 
якою вони воювали в V ст. до н.е. і яку нині ми називаємо 
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Перською імперією, використовували термін μοναρχία. Для 
греків Перська імперія (або монархія) була гігантською 
війковою машиною, у якій використовувався батіг для 
того, щоб примусити солдат воювати. Натомість греки 
воювали за власним бажанням, як вільні люди. Тобто для 
давніх греків імперія (μοναρχία) уособлювала завоювання, 
примус і рабство, на відмінну від міста-держави (πόλις), що 
уособлювало свободу. 

Римське уявлення про імперію відрізнялось від 
грецького. Слово «імперія» походить від римського 
терміна IMPERIUM, який означає юрисдикцію або законну 
владу: посадовець, який мав владу над певною групою 
людей, народом або який командував військом, мав 
IMPERIUM, або владу, що символізувалася FACES, знаком 
влади, отриманої від консулів, які правили в Римі. FACES – 
зв’язка прикріплених до сокири різочок, які символізували 
спроможність посадовця покарати або стратити будь-кого, 
хто перебуває під юрисдикцією Рима. Суміжний термін 
IMPERATOR позначав зазвичай успішного генерала, який 
досяг значної перемоги на службі Риму. Ані IMPERIUM, ані 
IMPERATOR початково не означали владу над певною 
територією або посади особи, яка правила певною 
територію (щодо інших значень див. [9]). 

Терміни IMPERIUM та IMPERATOR почали 
асоціюватися з пануванням над певним регіоном з часів 
правління Августа (27 р. до н.е. – 14 р. н.е.). Хоча на словах 
Рим залишався й надалі республікою, у дійсності після 
завершення громадянської війни, яка розпочалася після 
вбивства Цезаря 44 р. до н.е., у Римі формується спадкова 
монархія на чолі з Августом, який отримує титул 
імператора. Величезна кількість різних одиниць, з яких 
формувалась уся територія, над якою Август мав IMPERIUM, 
стала відомою як Римська імперія (принаймні в очах 
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наступних поколінь). Для сучасних істориків Римська 
імперія є верховенством однієї особи над великою 
територією, на якій проживає велика кількість різних 
народів і яка утримується завдяки армії (щодо детального 
аналізу еволюції політичних значень терміна IMPERIUM  від 
3 ст. до н.е. до 2 ст. н.е. див. [7]). 

В античності поняття імперії мало також містичний 
або духовний вимір. У давнину на Близькому Сході шлях 
людської історії часто символізувався в термінах імперій. 
Наприклад, у «Книзі Даниїла» є образ людини як такої, що 
складається із золота, срібла, бронзи, заліза і глини. Кожен 
зі складників людини репрезентує одну зі стадій історії 
розвитку людства. Відповідно, історія є переходом від 
найкращого періоду (золотого віку) до найгіршого. 
Уявлення про історію як цикл монархій, які охоплюють усе 
людство, мала великий вплив на християнство. Наступні 
покоління християн намагалися тлумачити власний світ у 
термінах «П’ятої монархії», останньої великої імперії, 
поява якої сигналізує кінець світу. 

У Середньовіччі давньогрецьке, римське і біблійне 
уявлення про імперію продовжували існувати, разом з 
деякими новими значеннями (див. [3]). Найважливіше нове 
поняття імперії з’явилось 800 року, коли папа Римський 
Лев III коронував короля франків Карла Великого як 
імператора, перенісши розташування резиденції римського 
імператора з Константинополя, де перебували всі 
імператори, відколи Константин Великий створив місто 
330 року, до Франкського королівства. Хоча папа 
Римський не дав пояснення власному вчинку, мабуть. його 
метою було пов’язати наймогутнішого європейського 
правителя з церквою і ствердити зверхність духовної влади 
над світською. Роблячи це, папа Лев III започаткував 
процес, за якого поняття імперії підпадає під церковне 
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поняття політичного порядку, де імператор виконує роль 
представника папи Римського у справі керування 
християнським суспільством.  

Каролінгська імперія невдовзі розпалась на декілька 
менших королівств, найважливішими з яких були майбутня 
Франція та Німеччина. Титул імператора поступово почав 
втрачати власну значимість. Однак, починаючи з 911 року, 
він знову набуває ваги в міру того, як усе більше 
асоціюється з германськими королями. Найважливішими з 
цих імператорів були Оттони (936–1002), які мали не лише 
титул королів Німеччини, а й титул королів Італії та 
Бургундії. Титул імператора, отже, означав правителя 
одночасно декількох королівств і захисника християнської 
спільноти від ворогів християнства. Останній з Оттонів, 
Отто III (983–1002), проголосив відновлення римської 
імперії на своїй печатці: «renovatio imperii Romanorum», – 
що суґерувало створення якоїсь великої імперії під 
німецьким керівництвом. Разом з цим, він започаткував 
практику ототожнення імперії зі Священною (або 
Християнською) Римською імперією (Sacrum Romanum 
Imperium). Ця середньовічна Німецька імперія, що 
поєднувала в собі християнське поняття імперії з 
германським поняттям, досягла вершини власної величі в 
часи правління найвидатніших імператорів із династії 
Гогенштауфенів, Фрідріха I Барбароси (1152–1190) та 
Фрідріха II (1212–1250). 

Конфлікт між церквою і світською державою, що 
розпочався з XI століття і тривав до XIII століття, був 
зосередженим головно на відносинах між папою Римським 
та імператором. Кожна зі сторін конфлікту мала власне 
бачення християнської спільноти, у якому вони відігравали 
провідну роль. В указі «Venerabilem» (1202) папа Інокентій 
III (1198–1216) надав детальний опис папського розуміння 
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функцій і ролі імператора в християнській спільноті. 
Інокентій III розмежовував, з одного боку, посаду короля 
Німеччини, яку може обіймати людина, яку обрали сім 
курфюрстів, три архієпископи та чотири світські магнати, 
що в сукупності репрезентують німецьке вище духовенство 
й аристократію, і, з другого боку, посаду імператора, яку 
може надати лише папа Римський. Принци-електори 
можуть обрати на посаду короля будь-кого за власним 
бажання, однак, якщо вони хотіли, щоб їхній кандидат 
обіймав посаду імператора, то мали отримати згоду від 
папи Римського. Інакше кажучи, папа Римський мав право 
вето щодо процесу обрання імператора. Згідно з поглядами 
Інокентія III, папа й імператор мали однаковий ранг, але не 
були рівними головами християнської спільноти. 
Імператор був старший за рангом світський правитель, що 
мав певну нечітко окреслену перевагу над усіма іншими 
християнськими правителями, тоді як папа Римський 
очолював усю християнську спільноту. Імператора можна 
символічно описати як праву руку церкви, яка застосовує 
силу там, де духовні застереження вже не діють. 

1356 року сутність і статус Священної Римської 
імперії набули остаточної форми, коли імператор Карл IV 
(1347–1378) видав Золоту буллу. Цей документ загалом 
повторює попередні положення щодо відносин між 
папством та імперією, однак з одним дуже важливим 
застереженням. Згідно із Золотою буллою, папа Римський і 
надалі має повноваження коронувати імператора, але на 
цьому відносини між папою та імператором припиняються. 
Імператор більше не розглядається як представник папи 
Римського або сильна десниця церкви, яку папа Римський 
може використовувати на власний розсуд. Імператор несе 
відповідальність за власні вчинки не перед папою 
Римським, а лише перед Богом. До кінця XV століття 
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імперська юрисдикція настільки скоротилася 
територіально і її ототожнення з германськими 
королівськими інтересами було настільки великим, що 
імперія стала відомою як Священна Римська імперія 
германської нації. 

Хоча середньовічне вживання термінів «імперія» та 
«імператор» зазвичай обмежуються Священною Римською 
імперією, деякі інші середньовічні правителі також 
називали себе імператорами і власні володіння – імперією, 
або казали про себе, що вони мали IMPERIUM над іншими 
народами. Зокрема, деякі англо-саксонські правителі 
використовували титул імператора в X ст. Також титул 
імператора використовували іспанські монархи. 
Наприклад, королі Леона в X столітті, а потім королі 
Кастилії в XI столітті заявляли права на імперський статус 
як наслідок їхніх завоювань. Проте звичай використання 
титулу імператора правителями іншими, ніж германські 
королі,  поступово занепав. Те, що терміни «імперія» та 
«імператор» не використовувалися більшістю 
європейських правителів, не означає,  що європейські 
правителі не були імперіалістичними в сучасному значенні. 
Різноманітні королівства, що з’явились у середньовічній 
Європі, насправді вибудовувались із численних менших 
утворень, які перебували під владою однієї через 
завоювання, шлюби, успадкування тощо. Іспанія, для 
прикладу, складалась із колишніх королівств Кастилії, 
Арагону і Леону, тоді як Англія Англосаксонського 
періоду спочатку складалась із семи королівств, які 
зрештою потрапили до рук короля Альфреда (871–899) і 
його сім’ї. До певної міри середньовічну Європу можна 
описати як зібрання мініатюрних імперій.   

Наприкінці XV століття в Європі починають 
з’являтися держави-нації. Навіть до Реформації претензії 
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папи Римського на всезагальну юрисдикцію над 
християнськими королівствами все частіше ігнорувались, і 
слабкість Священної Римської імперії, у свою чергу,  
робила будь-які її претензії на всезагальну юрисдикцію 
смішними. Різні середньовічні королівства брали участь у 
процесі, який перетворював їх із нестійких конфедерацій у 
руках певної династії на сучасні держави. Цей процес був 
тривалим. Насправді європейські королівства ще не були 
державами в сучасному значенні. Не були вони й націями, 
оскільки складались із різноманітних лінгвістичних груп і 
культурних традицій (регіональні відмінності були 
зменшені лише завдяки державотворчій політиці 
правителів XIX і XX століть). Ба більше, коли сучасні 
держави-нації починали виникати, європейські правителі 
ставали володарями різних заморських територій. Так, 
поняття імперії набуває нового життя в міру того, як 
європейські правителі намагаються прилучити нові землі 
до наявного політичного порядку. У XVI столітті 
європейські монархи, перетворюючи власні династичні 
володіння на держави-нації, одночасно набувають 
заморських територій, які розглядалися ними знов таки, як 
власні династичні володіння і, отже, відтворюють на цих 
територіях щось на кшталт середньовічних династичних 
володінь, які вони трансформують на державу-націю в 
межах основної території. Історія Іспанії й Англії в 
ранньоновочасну добу якнайкраще ілюструє дилему 
державо-(й одночасно імперо-)творення (див. [5, c. 114–
150]). 

Цікаво, що термін «імперія», не в застосуванні щодо 
Священної Римської імперії, почав використовуватися в 
офіційному слововжитку в Західній Європі з XIX століття. 
Лише тоді термін утратив неприйнятні для модерної доби 
середньовічні значення. Конотація слова «імперія» із 
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завоюванням стала прийнятною. Першим, хто ужив титул 
імператора в сучасному значенні, був Наполеон 1804 року. 
Останній імператор Священної Римської імперії Франц II 
почав величати себе імператором Австрії Францом I, 
зберігши так титул імператора, однак надавши йому нового 
значення. 1852 року Наполеон III відновив титул 
імператора у Франції, а 1871 року прусський король 
Вільгельм I став першим імператором нової Німецької 
(Прусської) імперії. Усі ці вжитки слова «імперія» та 
«імператор» наголошують на ідеї військового завоювання. 

Лише незначна кількість проблем сучасної історії 
породила стільки дискусій, як проблема європейського 
імперіалізму XIX та XX століть. Оскільки термін 
імперіалізму набув негативних конотацій, навіть спроба 
визначити його наштовхується на труднощі. Що саме є 
імперією в сучасному значенні? Чи відносини між 
суспільствами, між якими простежується дисбаланс, є в 
певному значенні імперіалістичними? Протягом багатьох 
років, імперіалізм визначався як пряме завоювання та 
управління однієї держави іншою. Останнім часом 
імперіалізм тлумачиться ширше, а саме: різноманітні 
засоби, якими одна держава впливає на іншу, не доходячи 
до безпосереднього завоювання, теж може тлумачитися як 
імперіалізм. Такий «неформальний» імперіалам є так само 
імперіалістичним, як і «формальний» імперіалізм. Тут під 
імперіалізмом розумітиметься підпорядкування однієї 
держави іншій заради інтересів цієї іншої держави, при 
цьому відносини між державами передбачають певний 
ступінь контролю протягом якогось періоду часу. З точки 
зору сучасної історії, імперіалізмом позначають підкорення 
держав і суспільств Африки, Азії та Океанії великими 
європейськими державами протягом XIX та XX століть. 
Звісно початки цього явища сягають доби Великих 
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географічних відкриттів у XV столітті та Іберійських країн, 
які відігравали ключову роль на початку. Однак 
європейський імперіалізм набув найбільшого розмаху 
лише в XIX столітті. Його іноді називають новим 
імперіалізмом або неоімперіалізмом. Неоімперіалізм 
характеризує не лише те, що майже весь світ потрапляє під 
зверхність Європи, але й те, що в ньому беруть участь 
майже всі європейські великі держави. Це знаменує 
надзвичайну трансформацію відносин між Європою та 
рештою світу (щодо історії імперіалізму в трьох провідних 
великих державах Європи: Великобританії, Франції, 
Німеччині – див. [2; 4; 8]). 

Пояснення зміни відносин між Європою і рештою 
світу залишається складною проблемою. Перші спроби 
пояснити появу європейського імперіалізму 
зосереджувались  на економічних факторах у самій 
Європи. Приміром, у марксизмі джерела імперіалізму 
вбачаються в експлуатації Європою економічних ресурсів 
решти світу: європейські банкіри лобіюють анексію 
колоній, щоб захистити власні інвестиції в заморські 
території. Проте, оскільки імперські завоювання в той 
період насправді давали мало безпосереднього прибутку і 
колоніальне розширення на практиці не слідувало за 
інвестиціями, цей погляд здається не є прийнятним. 
Альтернативні пояснення, що наголошують на важливості 
шовіністичних ідей як джерел європейської експансії, а 
також звертаються до мілітаристичних цінностей у 
європейському суспільстві XIX століття, одночасно з 
расизмом і націоналізмом, підкріплених ідеями 
соціального дарвінізму та європейської «цивілізаційної 
місії», наштовхує на припущення про важливість колоній 
для національного престижу країни. Однак пошук 
пояснень лише всередині самої Європи веде до 
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помилкового припущення, що Африка й Азія були лише 
суто пасивним учасником процесу зміни відносин між 
Європою та рештою світу. Щоб знайти чіткіше пояснення, 
потрібно враховувати як фактори у самій Європі, так і 
фактори, які діяли поза межами Європи. Важливим був, 
зокрема, руйнівний вплив західної індустріалізації на 
суспільства Африки й Азії. А також проблеми, породжені 
цим впливом, – економічні, соціальні, культурні, 
технологічні, – проблеми, які постали в межах цих 
суспільств і в їхніх відносинах з європейцями. Втручання 
Німеччини 1883–1885 років пришвидшило процес зміни 
відносин між Європою та рештою світу і перетворило його 
на широкомасштабне захоплення Африки й Азії. Для 
Бісмарка (1815–1898) колоніальне розширення було доволі 
дешевим і популярним засобом набути дипломатичного 
престижу для Німеччини в Європі (див. [8]). 

Загальні економічні наслідки імперіалізму для 
Європи були доволі неоднозначними. Звісно, економіка 
європейських країн отримала вигоду з доступу до дешевої 
сировини та нових ринків збуту товарів, однак потрібно 
враховувати зростання податків для сплати витрат на 
оборону набутих територій. Для Британії, приміром, 
остаточний баланс, у кращому випадку, приносить 
невелику користь від імперіалізму, але покладання на 
ринки в межах імперії не дало можливості виконати 
важливіше завдання подальшої модернізації економіки в 
самій Британії.  

Важливішим за економічний був вплив культурний. 
До початку 1920-х і 1930-х років уже мало хто з європейців 
не відчував вплив імперії на власне буденне життя. Імперія 
мала великий вплив також на мистецтво, на дизайн і різні 
колоніальні виставки, організовані європейськими 
урядами, скажімо Лондонська (1924) або Паризька (1931), 
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розбудили інтерес до колоніальних  (африканських і 
азійських) мотивів. Цей інтерес до імперії та колонізованих 
народів загалом уписується в традиційне захоплення 
європейців екзотичним Сходом. Найбільший вплив, який 
мала імперія, – це посилення расових стереотипів серед 
європейців. Центральною ідеєю для імперського проєкту 
стало розмежування буцімто вищої раси європейців від 
буцімто нижчих рас африканців і азіатів. 

Політика європейських держав щодо заморських 
територій, які були у сфері впливу країни (так звана 
«неформальна імперія»), диктувалася в остаточному 
рахунку місцевими особливостями територій. Натомість 
щодо формальних колоній кожна країни намагалася 
застосовувати політику, яка обґрунтовувалася різними 
імперськими теоріями. Французька імперія спиралася на 
універсалістські ідеали Французької революції і, як 
наслідок – деякі колонії (наприклад Алжир) розглядалися 
як частина Франції. Управління такими колоніями 
здійснювалося централізовано з Парижа і закони 
метрополії безпосередньо застосовувалися на території 
колонії. Місцеві лідери послуговувалися французькою 
адміністративною системою як звичайні французькі 
державні службовці. Ідея асиміляції лежала в основі такого 
підходу: з часом усі піддані імперії мали перетворитися на 
громадян Франції (див. [2]). Схожу політику проводили 
Бельгія і Німеччина. Британія натомість дотримувалась 
іншої теорії. Джерелами британської колоніальної політики 
було те, що її колонії були початково поселеннями, і 
відповідно кінцевою метою було досягнення колоніями-
поселеннями самоврядування: колонії мають зрештою бути 
спроможними стояти на власних ногах і досягти повної 
самодостатності (див. [4]). Одначе, незважаючи на 
теоретичні розбіжності в колоніальній політиці, з часом 
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можна було побачити зближення на практиці: прагматичне 
пристосування колоніальної політики до реалій місцевих 
суспільств стало нормою серед європейських колоніальних 
держав. 

Реакція в Європі на «новий імперіалізм» була 
спочатку неоднозначною. Були ті, хто з ентузіазмом 
відреагували на нові набуті територіальні володіння. Однак 
народний ентузіазм, принаймні до 1914 року, був доволі 
обмежений. Оскільки робітничий клас відчував на власній 
шкурі ціну набутих володінь: зростання податків і людські 
жертви колоніальних воєн, – то підтримка імперії серед 
нижчих класів була спорадичною. Антиімперіалістські 
настрої посилювались через зміни, спричинені Першою 
світовою війною, зокрема поширення ідеї національного 
самовизначення. Коли європейську ідею національного 
самовизначення почали застосовувати критики 
імперіалізму всередині колоній, стало зрозуміло, що 
ситуація колоній потребує реформ.  

Найяскравішою рисою європейського імперіалізму є 
те, як швидко він зник. 1945 року він був на вершині з 
точки зору територіального розширення. Однак уже до 
1960 року європейські країни втратили майже всі території. 
Після 1975 року, коли Португалія залишила африканські 
колонії, європейські колоніальні імперії цілковито 
припинили власне існування. Причин такого швидкого 
занепаду європейського імперіалізму є багато. Важливою 
була критика націоналістами серед провідних політиків у 
колоніях проявів імперіалізму. Після 1945 року проблеми з 
націоналістами на території імперій показало метрополіям, 
наскільки дорого буде коштувати подальше утримання 
імперії. Хоча колоніальні сили раніше успішно могли 
впоратись з тиском націоналістів, тепер європейські країни 
були послабленими двома світовими війнами, які не лише 
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виснажили економіку країн, а ще й завдали нищівного 
удару по міфу про непереможність європейців (що 
продемонструвала тяжка поразка деяких колоніальних 
країн від Німеччини і захоплення європейських колоній у 
Південно-Східній Азії Японією під час Другої світової 
війни). Навіть там, де колоніалізм пережив перші повоєнні 
роки (Африка), обіцянки зроблені під час війни 
націоналістичним політикам для того, щоб залучитися 
їхньою підтримкою, радикально змінили ситуацію в 
колоніях. Можливо найбільшого значення мала поява двох 
наддержав – США та СРСР. Європейські колоніальні 
держави змушені були піти на суттєві поступки, щоб 
уникнути переходу націоналістів у колоніях на бік 
Радянського Союзу. 

Висновки. «Імперія» – одне з найцікавіших слів у 
політичному лексиконі, яке навіює різноманітні значення в 
різних політичних ситуаціях. У найзагальнішому значенні 
воно суґерує величезні простори, населені численними 
різними народами. Для греків, зокрема, імперія значила 
колосальні простори Перської імперії. Для пізніших 
поколінь європейців імперія не могла значити нічого 
іншого, ніж гегемонію римлян над усім відомим світом. 
Для тих, хто шукав натхнення в Біблії, ідея імперії 
відсилала до чергування монархій, які знаменують стадії 
людського розвитку згідно з планом Бога. Ці тлумачення 
імперії містили в собі також моральну оцінку. Перська 
імперія негативно порівнювалася греками з Афінами, 
Римська імперія – деякими римлянами з  Республікою 
(Республіка сприяла процвітанню чеснот, Імперія – 
моральному занепаду). Навіть у XX столітті термін 
«імперія» продовжує мати негативні конотації. Коли 
Рейган назвав СРСР імперією зла, то для багатьох ця фраза 
була плеоназмом, оскільки імперія часто нині 
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розглядається як щось за своєю суттю зле. Проте імперія 
може мати й позитивні значення, скажімо, у Середньовіччі 
Римська імперія розглядалася як частина Божого плану для 
людства, під чиїм IMPERIUM народився Ісус Христос, або 
коли християнські імператори приходили на допомогу папі 
Римському. Відповідно, у XIX столітті імперія часто 
розглядалася деякими спостерігачами як початок процесу 
демократизації та модернізації відсталої решти світу. 

Хоча доба сучасного європейського імперіалізму 
була доволі короткою, вплив Європи на решту світу (і 
зворотний вплив колоній на саму Європу) у XIX і XX 
століттях був надзвичайний. У європейському суспільстві 
та культурі колонії залишили глибокий відбиток. Процес 
взаємодії між метрополією та колишніми колоніями 
продовжує діяти й після здобуття колоніями незалежності. 
Розвиток імміграції до колишніх метрополій зробив 
значний внесок у розвиток мультикультуралізму в Європі 
від кінця XX століття. Також є значним відбиток Європи 
на решті світу. На культурному рівні він проявляється в 
тому, яку роль виконують у колишніх колоніях мови 
колишніх метрополій, скажімо, англійська або французька; 
або в тому, як європейська система освіти широко 
копіюється колишніми колоніями; або в тому, яку роль 
відіграють європейські види спорту. Глибоким є вплив на 
економіку, де спадщина імперіалізму помітна в 
економічній структурі, мережі комунікацій та 
економічними зв’язками з метрополіями, які є типовими 
для колишніх колоній. Імперіалізм у певному сенсі є 
предтечою глобалізації, що характеризує сучасний світ. 
Однак спадщина імперіалізму є не лише позитивною. 
Спроба метрополій, коли вони полишили власні колонії, 
нав’язати європейську форму демократії африканським та 
азійським суспільствам не завжди виявилась успішною. 
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Лише в деяких випадках (наприклад Індія) європейська 
політична система мала успіх. Зазвичай вона призводила 
до політичної нестабільності та військових переворотів як 
наслідок. Ця політична нестабільність має коріння в 
колишній колоніальній системі, у штучності кордонів, 
створених європейськими державами. Отже, європейський 
імперіалізм і надалі продовжує визначати сучасний світ. 
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Sharko O.V. Empire: a history of idea in European 

context. Summary. The article discusses the history of ideas 
“empire” from antiquity to the age of New imperialism. The 
word “empire” is derived from Latin term IMPERIUM, originally 
meaning jurisdiction or lawful authority. Only with the reign of 
Augustus Caesar the word empire was understood as the rule 
of a single man over a large space occupied by a wide variety 
of peoples and maintained by an army. The most important 
addition to the idea of empire during Medieval times was the 
medieval notion of empire as the universal Christian empire. 
By the end of the twelfth century, the term empire was 
becoming generally restricted to the Holy Roman Empire, the 
Empire of Roman law and of medieval political thought. By the 
end of the fifteenth century, the Europe of nation states was 
beginning to emerge, and new nation-states were also 
gradually becoming the masters of various overseas territories. 
As a result, new type of empires emerges. The highpoint of this 
New imperialism was during XIX–XX centuries. 

Keywords: empire, imperialism, New imperialism, 
history of ideas, intellectual history 

 
Шарко О.В. Империя: история идеи в 

Европейском контексте. Аннотация. В статье 
излагается история идеи империи от античности до века 
так называемого «нового империализм» или 
«неоимпериализма».  Слово «империя» происходит от 
римского термина IMPERIUM, который сначала значил 
юрисдикцию или законную власть. Лишь начиная с Августа 
империя значит правление одного человека над огромной 
территорией, на которой проживает большое количество 
разных народов и которая удерживается благодаря армии. 
Самым важным дополнением к идее империи в 
Средневековье была идея всеобщей христианской империи. 
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Начиная с XII столетия использование термина «империя» 
ограничивается лишь Священной Римской империей. В 
конце XV столетия в Европе начинают возникать 
государства-нации, которые завоёвывают новые 
заморские территории, и как следствие начинают 
возникать империи нового типа. Апогей нового 
империализма припадает на XIX и XX ст. 

Ключевые слова: империя, империализм, 
неоимпериализм, история идей, интеллектуальная 
история 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 



 
 

III. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 
 

УДК: 327.7 
ББК: 66.7 

 
Klyk B.O, Kyiv 

 
DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN 

THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION 
 

The article highlights the development of the tourism 
industry in the member states of the European Union, its 
importance for their economy, the social aspect of tourism in 
this political and economic association. In the course of the 
study, the place of the tourism industry in the economy of the 
European Union countries was determined, in particular, the 
dynamics of the increase in the number of tourists and money 
receipts in the EU member states in the period 2010-2018 was 
determined, which confirms the fact that tourism for the EU 
member states is an important element of their state 
functioning. The chronological framework for the increase in 
the number of members of the European Union and which 
countries and with what order entered this union were 
analyzed. The description of tourist recreational resources of 
the European Union countries and their quantitative expression 
in them is carried out. The role of the Schengen zone for the 
development of tourism in the European Union has been 
clarified, as well as which countries are now included in it. The 
quantitative characteristics of the participants in the Schengen 
area were analyzed and the most popular countries of the 
European Union among tourists in 2018 were identified. 
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Keywords: tourism industry, tourism, European 

Union, economy, dynamics, tourist, Schengen countries, GDP, 
tourist recreational resources. 

 
General problem statement and its connection with 

important scientific and practical tasks. The member states 
of the European Union are one of the most popular tourist 
destinations not only among European countries but also in the 
world. This popularity of these countries is due to the fact that 
EU countries have one of the highest levels of economic 
development and in particular, the share of tourism in GDP, a 
high level of social security, which allows EU citizens to travel 
often, have decent wages, social insurance, and should also take 
into account the fact that travel in Europe has become much 
easier after the introduction of the Schengen area. 

An important aspect of the study is the tourism 
industry and the fact that EU member states pay attention to the 
development of this sector of the economy, how they integrate 
the latest trends and standards of tourism business in their 
countries and so on. In addition, the tourism industry for 
Europe and the EU is undoubtedly one of the most important 
sources of foreign exchange earnings, establishing interstate 
relations, improving the situation between peoples living in the 
EU and more. 

However, given the still insufficient research on the 
development of tourism in the European Union, there is an 
urgent need for a thorough and systematic analysis of this issue, 
highlighting the main causes of both positive and negative 
effects of tourism development in these countries, as well as 
research of this problem noticing modern globalization 
processes. 

Analysis of recent research and publications. The 
research is based on scientific works of foreign and domestic 
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scientists on the development of tourism in EU member states. 
In the scientific literature, the development of tourism in EU 
member states have been covered in the works of such foreign 
and domestic scientists who focus on the development of 
tourism in EU countries (Корсак Р.В., Берец А.В. [3]), 
regional geography and the economy of the EU (Istvan 
Tosza [4]), the sphere of international tourism in the EU 
(Скляренко Я.П. [11]), as well as European integration 
processes and domestic tourism (Яровий В.Ф. [21]), etc. 

The study of published works on the development of 
tourism in EU member states allows us to conclude that the 
issue of mutual development of tourism and the EU economy, 
the impact of tourism on the development of the economy of 
EU member states, the importance of tourism for EU member 
states. quite relevant. 

Formulating the purpose of the article.  The purpose 
of the research is to highlight aspects of the development of the 
tourism industry in the member states of the European Union. 

Achievement of the set goal has necessitated the 
following tasks: 
 to determine the place of the tourism industry in the 
economy of the European Union; 
 to find out the dynamics of increasing the number of 
tourists and cash inflows in the member states of the European 
Union in 2010-2018; 
 to analyze the chronology of the increase in the number of 
members of the European Union; 
 to describe the tourist and recreational resources of the 
European Union; 
 to find out the role of the Schengen area for the 
development of tourism in the European Union; 
 to analyze the quantitative characteristics of the Schengen 
area participants; 
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 to identify the most popular countries of the European 
Union among tourists in 2018. 

Presentation of the main research material from 
complete justification of the received scientific results. In the 
XXI century, the tourism industry has become a powerful 
driver of the world economy, as evidenced by the number of 
tourists in the world and the profits from this industry. 
According to the United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO), the total number of tourists in the world and the 
amount of income received in 2018 was 1,4 billion people and 
1,7 trillion dollars, respectively [1]! Among the five tourist 
regions, the European is still the most popular, however, the 
larger share of visits and cash receipts is taken by one of the 
components of the European region – the European Union.  

The tourism industry for the member states of the 
European Union is one of the dominant vectors of development 
of the European economy and the economy of the members of 
this association. Today, the EU is considered a «unique 
political and economic union» between European countries [2]. 
This statement is well-founded, as EU member states are 
obliged to comply with certain common requirements and 
rules, as well as to multiply and promote European values, such 
as democracy, respect for human rights, courtesy to members 
of different religious, racial and national groups, and so on. 

Over the last decade, EU member states have become 
one of the most attractive tourist destinations in the world, 
which can be confirmed by the following statistics, which show 
the number of tourists received in the period from 2010 to 
2018, as well as income from tourists for services provided (fig. 
1) [1; 6; 7; 8]. 
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Fig. 1. Dynamics of growth in the number of tourists and 

cash inflows in the EU in 2010-2018 
Compiled by: UNWTO Highlights, 2019 Edition [1], 

UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition [6], UNWTO 
Tourism Highlights, 2016 Edition [7], UNWTO Tourism 
Highlights, 2018 Edition  [8]. 

Figure 1 shows that in the period from 2010 to 2018, 
the number of tourists in EU member states has been growing 
steadily, which is a direct indication of how high the level of 
demand for these countries in the international tourism market. 
In particular, in 2010 the number of tourists amounted to more 
than 382 million tourists, which in 2018 increased to almost 
563 million tourists, which, again, confirms the positive and 
dynamic statistics of increasing tourist arrivals in the EU. The 
trend of increasing cash inflows of EU countries continued in 
the same period, in particular in 2010 revenues to EU countries 
amounted to almost 355 billion dollars, and in 2018 reached 
481 billion dollars, which is one of the largest indicators among 
subregions of the European tourist region. 
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In fact, the European Union is an international 

organization, although at the same time it combines the 
characteristics of a state, as it is an association of countries with 
common goals in economic and social development, and so on. 
As of the end of 2020, the EU has 27 countries (fig. 2) [9]. 

 
Fig. 2. EU member states according to the year of 

integration into the union 
Compiled by: Countries. European Union [9]. 
Figure 2 shows in which years and how many 

European countries joined the EU. In particular, the first 
countries to join the EU and are in fact its founders were: 
Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands. In subsequent years, the number of countries 
began to grow gradually, namely in 2004 the largest number of 
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countries that joined the EU – ten: Cyprus, the Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia 
and Slovenia. The last countries to join the EU were Bulgaria 
and Romania in 2007, and the last country to join the group is 
Croatia in 2013. In total, the EU has 28 member states, but in 
2020 the UK finally left the EU due to certain differences in 
views on politics, economics and more. Therefore, as of the end 
of 2020, the number of countries in the EU is 27. 

EU countries significantly attract tourists because they 
have a significant number of tourist resources, in particular for 
tourist resources such as: historical, cultural and natural. Each 
EU country has unique and quite a large number of tourist 
resources, in particular Italy has one of the largest and most 
unique historical and natural heritage of UNESCO. In general, 
most countries in Southern Europe have a significant number of 
tourist resources, such as Greece, Spain, Portugal and so on. 

Other countries in Europe and the EU, in particular the 
Northern, Western, Eastern and Central parts, have valuable 
historical, cultural and natural tourist resources, and it should 
be noted that the EU has a significant number of objects of 
anthropogenic origin, which is a dynamically growing 
phenomenon in the issue of growing popularity among tourists. 

An important aspect in the development of tourism in 
the EU is the Schengen area, which is a unique phenomenon in 
its origin, as it includes in its list the EU and European 
countries that have effectively abandoned customs and border 
controls [14]. Currently, the Schengen countries include certain 
features, namely [15]: 
1. Has 22 full members; 
2. Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein – associate 
members (not members of the EU); 
3. Monaco, San Marino, Vatican – have open borders but are 
not members of the Schengen area; 
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4. The Azores, Madeira, the Canary Islands – special 
members of the Schengen area, as they are located outside 
Europe; 
5. Ireland, Romania, Bulgaria, Croatia, Cyprus – are not 
members of the Schengen area but are part of the EU. 

That is, the Schengen countries include not only the 
countries of the European Union, but also other European 
countries, which still decided to simplify the border formalities 
that they had in order to simplify visa control, facilitate visits to 
European countries and increase the level of mutual attendance. 

In total, the Schengen area includes 26 European 
countries, which are characterized by the fact that they do not 
have visa formalities, which allows them to receive a much 
larger number of tourists from neighboring European countries 
and at the same time earn more (fig. 3) [16]. 

 
Fig. 3. List of Schengen countries 

Compiled by: The Schengen visa [16]. 
According to Figure 3, we see that the Schengen 

countries currently include 26 countries, including: Austria, 
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Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain 
and Switzerland. 

Among the countries of the Schengen area there are 
also countries that are included in the ranking of the most 
visited countries in Europe. In particular, among such countries 
there are not only the most visited in Europe, but also the most 
popular countries in the world, such as: France, Spain, Italy, 
etc.  

Table 1. 
The most visited EU countries as of 2018, million tourists 
№ EU country Million tourists 
1. France 89,4 
2. Spain 82,8 
3. Italy 61,6 
4. Germany 39,6 
5. United Kingdom 39,4 
6. Austria 31,9 
7. Greece 31,3 
8. Portugal 24,6 

Compiled by: European countries with the largest 
number of international tourist arrivals in 2018 (in millions) 
[12]. 

According to Table 1, we see that the most popular 
countries among tourists in the EU in 2018 is France, which is 
also the most visited country in the world, with almost 90 
million tourists. A slightly lower attendance rate was 
characterized by Spain with 83 million tourists. Among the 
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other most popular EU countries are also Italy – 62 million, 
Germany – 39,6 million, Great Britain – 39,4 million, Austria – 
31,9 million, Greece – 31,3 million, Portugal – has one of the 
lowest attendance rates among EU countries, almost 25 million 
tourists.  

Therefore, it is safe to say that the tourism industry for 
the European Union is without exaggeration a significant 
source of replenishment of the state budget, increasing the level 
of social welfare in the member states of this association, 
enhances the image of countries in Europe and the world by 
promoting tourism. them, etc. 

Conclusions from this research and prospects 
further exploration in this direction. Based on the analysis, 
the development of the tourism industry in the member states of 
the European Union is highlighted. In particular, the study 
clarified the place of tourism in the economy of the European 
Union, which is one of the dominant vectors of development of 
the European economy and the economy of the members of this 
association. The dynamics of the increase in the number of 
tourists and cash inflows in the member states of the European 
Union in 2010-2018 was analyzed, where in 2010 the number 
of tourists amounted to more than 382 million tourists, which in 
2018 increased to almost 563 million tourists, which again also 
confirms the positive and dynamic statistics of increasing 
tourist arrivals in the EU. The trend of increasing cash inflows 
of EU countries continued in the same period, in particular in 
2010 revenues to EU countries amounted to almost 355 billion 
dollars, and in 2018 reached 481 billion dollars, which is one of 
the largest indicators among subregions of the European tourist 
region. 

The chronology of the increase in the number of 
members of the European Union, which has 28 member states, 
was analyzed, but in 2020 the United Kingdom finally left the 
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EU due to certain differences in views on politics, economics, 
etc. Therefore, as of the end of 2020, the number of countries in 
the EU is 27. The main tourist and recreational resources of the 
European Union, such as historical, cultural and natural, were 
described. Each EU country has unique and quite a large 
number of tourist resources, in particular Italy has one of the 
largest and unique historical and natural heritage of UNESCO. 
In general, most countries in Southern Europe have a 
significant number of tourist resources, such as Greece, Spain, 
Portugal and so on. 

The role of the Schengen area for the development of 
tourism in the European Union has been clarified, which is a 
unique phenomenon in its origin, as it includes in its list the 
countries of the EU and Europe that have in fact abandoned 
customs and border controls. The quantitative characteristics of 
the participants of the Schengen area, which includes 26 
European countries, are characterized by the fact that they do 
not have visa formalities, which allows them to receive a much 
larger number of tourists from neighboring European countries 
and at the same time earn more. 

The most popular countries of the European Union 
among tourists in 2018 have been identified, in particular 
France, which is also the most visited country in the world, 
with almost 90 million tourists. A slightly lower attendance rate 
was characterized by Spain with 83 million tourists. Among the 
other most popular EU countries are also Italy – 62 million, 
Germany – 39,6 million, Great Britain – 39,4 million, Austria – 
31,9 million, Greece – 31,3 million, Portugal – has one of the 
lowest attendance rates among EU countries, almost 25 million 
tourists. 
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Клик Б.О. Розвиток галузі туризму в країнах-

членах Європейського Союзу. У статті висвітлено 
розвиток галузі туризму в країнах-членах Європейського 
Союзу, його значення для їхньої економіки, соціальний 
аспект туризму в цьому політичному та економічному 
об’єднанні. В ході проведення дослідження визначено місце 
галузі туризму в економіці країн Європейського Союзу, 
зокрема з’ясовано динаміку збільшення кількості туристів 
та грошових надходжень в країнах-членах Європейського 
Союзу в період 2010-2018 рр., що підтверджує той факт, 
що туризм для країн-членів ЄС є вагомим елементом 
їхнього державного функціонування. Проаналізовано 
хронологічні межі збільшення кількості учасників 
Європейського Союзу та які саме країни і з якою 
черговістю вступали до цього об’єднання. Здійснено опис 
туристичних рекреаційних ресурсів країн Європейського 
Союзу та їхнє кількісне вираження в них. З’ясовано роль 
Шенгенської зони для розвитку туризму в Європейському 
Союзі, а також які країни нині до неї входять. 
Проаналізовано кількісні характеристики учасників 
Шенгенської зони та визначено найпопулярніші країни 
Європейського Союзу серед туристів в 2018 році. 

Ключові слова: галузь туризму, туризм, 
Європейський Союз, економіка, динаміка, турист, країни 
Шенгенської зони, ВВП, туристичні рекреаційні ресурси. 

 
Клык Б.О. Развитие отрасли туризма в 

странах-членах Европейского Союза. В статье освещены 
развитие отрасли туризма в странах-членах Европейского 
Союза, его значение для их экономики, социальный аспект 
туризма в этом политическом и экономическом 
объединении. В ходе проведения исследования определено 
место отрасли туризма в экономике стран Европейского 
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Союза, в частности выяснено динамику увеличения 
количества туристов и денежных поступлений в странах-
членах Европейского Союза в период 2010-2018 гг., что 
подтверждает тот факт, что туризм для стран-членов 
ЕС является важным элементом их государственного 
функционирования. Проанализированы хронологические 
рамки увеличения количества участников Европейского 
Союза и какие страны и с какой очередностью вступали в 
это объединение. Осуществлено описание туристических 
рекреационных ресурсов стран Европейского Союза и их 
количественное выражение в них. Выяснена роль 
Шенгенской зоны для развития туризма в Европейском 
Союзе, а также какие страны сейчас в нее входят. 
Проанализированы количественные характеристики 
участников Шенгенской зоны и определены самые 
популярные страны Европейского Союза среди туристов в 
2018 году. 

Ключевые слова: отрасль туризма, туризм, 
Европейский Союз, экономика, динамика, турист, страны 
Шенгенской зоны, ВВП, туристические рекреационные 
ресурсы. 
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УДК: 327.5   

Порплиця Н.Б., м. Київ 
 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2021-

2027 РОКИ 
 

Розглянуто положення Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки. 
Проаналізовано, чи  суспільство отримало дієву 
Стратегію, яка покаже як розвиватимуться регіони 
України впродовж наступних 7 років. Сформовано 
комплексне бачення регіонального розвитку, яке 
простежується в новій Державній стратегії 
регіонального розвитку до 2027 року. Наголошено, що 
збалансована регіональна політика є головним засобом 
творення згуртованої України.  

Ключові слова: Державна стратегія регіонального 
розвитку до 2020 року (ДСРР–2020), Державна стратегія 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки (далі –  
Стратегія), Державний фонд регіонального розвитку 
(ДФРР),  Державна регіональна політика (ДРП), 
Об’єднана територіальна громада (ОТГ). 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Закінчився другий етап реалізації ДСРР–
2020. Результати могли б бути кращими, але потрібно й 
надалі шукати шляхи постійного вдосконалення 
регіональної політики, що стане запорукою впевненого 
просування до побудови ефективного українського 
суспільства.  
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Уже 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України 

постановою №695 затвердив Державну стратегію 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість дослідників та аналітиків про 
те, як місцеві  органи виконавчої  влади  використовували  
різні  підходи  до  підготовки  частин стратегії.  
Насамперед  це  стосується  подання  інформації  про  
соціально-економічне  становище  регіону.  Окремі  
стратегії  містять  надмірну  кількість  (порівняно  з  
обсягом  інших  частин)  статистичної  інформації,  яка 
швидко втрачає актуальність і не відображає динаміку 
розвитку регіону. Зокрема, перші результати й проблеми 
досліджували Балабанов Г., Мельник А., Адамик В., 
Олійник Я., Пістун Н. 

Формулювання мети статті. Стратегія містить 
європейські підходи до розвитку регіонів. Аналіз та оцінка 
основних положень документа, згідно з якими держава 
буде розвивати та підтримувати території. Зокрема, міські 
агломерації, монофункціональні міста, сільські території за 
несприятливих умов, гірські райони, макрорегіон «Азов-
Чорне море», прикордонні території та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стратегічна мета державної регіональної 
політики до 2027 року досягається на основі трьох 
стратегічних цілей: 
1. Формування згуртованої держави в соціальному, 
гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому 
та просторовому вимірах. 
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
3. Розбудова ефективного багаторівневого самоврядування. 
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Оперативні цілі та основні завдання, що 

забезпечують досягнення стратегічних цілей, наведені 
в додатку 2 Стратегії. 

Пріоритетами регіонального розвитку на період до 
2027 року є: 

1. Розвиток економічної, інфраструктурної, соціально-
культурної зв’язаності та інтегрованості на 
національному, регіональному та місцевому рівні. 

2. Прискорення економічного зростання регіонів і 
територій з низьким рівнем соціально-економічного 
розвитку із забезпеченням поліпшення стану 
навколишнього природного середовища та 
невиснажливого використання природних ресурсів. 

3. Підвищення якості та забезпечення доступності для 
населення послуг, що надаються органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, 
незалежно від місця проживання, зокрема на засадах 
цифровізації. 

4. Охорона культурної спадщини, збереження 
традиційного характеру середовища населених 
пунктів. 

Стратегією визначено три ключові пріоритети 
державної регіональної політики: людський розвиток та 
доступність якісних послуг, економічний розвиток регіонів 
та окремих територій, територіальна згуртованість, 

Зважаючи на ці пріоритети, бюджетні кошти 
будуть спрямовуватися до регіонів на реалізацію 
відповідних заходів. Зокрема, у наступному періоді  — це 
розбудова мережі Центрів надання адміністративних 
послуг, розвиток спроможної освітньої та медичної мереж і 
створення центрів безпеки в громадах.   

В основі другого, одного з ключових, пріоритетів є 
реалізація проєктів регіонального розвитку, які 
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сприятимуть розвитку регіонів, залученню приватних 
інвестицій і створенню додаткових робочих місць. 

Третій пріоритет спрямований на «зшиття» країни. 
Зокрема, завдяки продовженню будівництва та ремонту 
автомобільних доріг, стимулюванню 
внутрішньоукраїнської мобільності та розвитку 
внутрішнього туризму. Оперативні цілі та основні 
завдання, що забезпечують досягнення стратегічних 
цілей, формують хребет документа.  

Стратегічна мета І: “Формування згуртованої 
держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах”. 

Оперативна мета 1: “Стимулювання центрів 
економічного розвитку (агломерації, міста)” 

Завдання за напрямом: “Посилення інтегруючої 
ролі агломерацій та великих міст”. Завдання за напрямом: 
“Посилення використання потенціалу розвитку середніх 
та малих міст” [9]. 

Наприклад, завдання за напрямом “Розвиток 
внутрішнього туризму”: 

1. Урегулювання на законодавчому рівні питання 
функціонування та розвитку нових видів туризму та 
забезпечення вимог безпеки під час надання туристичних 
послуг. 

2. Створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури. 

3. Сприяння впровадженню моделі комплексного 
територіального розвитку, управління та маркетингу 
туристичних дестинацій “Smart Tourist Destination” на 
регіональному та місцевому рівні. 

4. Сприяння належному облаштуванню туристичних 
маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їхньої 
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цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для 
туристів (відпочивальників). 

5. Забезпечення створення єдиного центру (порталу) 
безпеки туристів [9]. 

У Стратегії враховано також питання нового 
адміністративно-територіального устрою. Новостворені 
136 районів та 1470 ОТГ. Це передусім,  нові якісні 
послуги, оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та 
безпечне дозвілля, які потрібно створити в кожному 
куточку України. 

Не передбачено скорочення об’єктів соціальної 
інфраструктури. «Ми маємо на меті наближати послуги 
до громадян і підвищувати комфортність державних 
послуг. По регіональних поїздках я бачу, що це питання 
людей хвилює. Ще раз запевняю українців: всі об’єкти 
соціальної інфраструктури не залежать від 
переформатування районів, і вони працюватимуть, як і до 
цього часу», — наголосив Денис Шмигаль, Прем’єр-
міністр України [13]. Голова Уряду додав, що тепер 
більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним 
територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними 
управляти та підкреслив важливість нової Державної 
стратегії регіонального розвитку в контексті європейської 
та євроатлантичної інтеграції України.  

Нова Стратегія реалізується двома етапами: 
перший етап  
2021—2023 роки; другий етап – 2024—2027 роки. На 
кожному етапі передбачається розроблення та виконання 
плану заходів на відповідний період та програм і проектів 
регіонального розвитку, у межах яких будуть 
конкретизовані пріоритетні завдання кожної стратегічної 
цілі Стратегії. 
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Узагальнена оцінка результативності цієї Стратегії 

проводиться через півтора року після завершення строку її 
дії та подається на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Слід наголосити, що у Стратегії визначений 
перелік з десяти типів функціональних територій, а саме: 
• агломерації, великі, передні, малі міста, 

монофункціональні міста та сільські території за 
несприятливих умов; 

• гірські території Українських Карпат, макрорегіон 
“Азов-Чорне море”; 

• зони впливу міжнародних транспортних коридорів, 
природоохоронні території та об’єкти; 

• прикордонні регіони, прикордонні території за 
несприятливих умов, тимчасово окуповані території 
України. 

Такий підхід дасть змогу забезпечити 
концентрацію ресурсів і зусиль усіх суб’єктів державної 
регіональної політики для найефективнішого розв’язання 
проблем на таких територіях, зменшення диспропорцій 
розвитку завдяки підтримці економічно найслабших 
регіонів. 

Окремої та виняткової  уваги вартий розвиток 
монофункціональних міст та агломерацій, а також 
підтримка сходу України, тимчасово окупованих територій 
та інших регіонів, мешканці яких прийняли найбільшу 
кількість внутрішньо-переміщених осіб. Картографування 
та моделювання зазначених типів територій, що 
потребують державної підтримки, наведено в додатку 1 
Стратегії. Міські агломерації можемо побачити на рис. 1. 
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Рис. 1. Міські агломерації 
Джерело: Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021–2027 роки від 5 серпня 2020 року. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-
t50820 

Документ передбачає новий підхід до вибору 
об’єктів підтримки і фінансування. Це означає, що буде 
перехід від дотацій з держбюджету соціально-економічних 
програм до інвестиційної підтримки «твердих» і «м’яких» 
проєктів. Гроші йтимуть на ті «тверді» проєкти, що 
створюють додану вартість та нові робочі місця. Ще й 
місцеві органи влади  планують підсилити їх освітніми та 
соціальними, так званими «м’якими» проєктами.  

Нова  політика  регіонального  розвитку  має  
ґрунтуватися  на  врахуванні  при стратегічному та 
просторовому плануванні ключових викликів, які 
впливають на людину, інфраструктуру, економіку та 
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природне середовище. Секторальні політики, державні й 
регіональні  програми  розвитку  мають  відповідати  
Генеральній  схемі  планування території України. 
Реалізація  політики  регіонального  розвитку  
спрямовуються  на  підтримку прискореного  зростання  
потенційних  центрів  зростання,  які  можуть  поширювати  
власний позитивний вплив на розвиток сусідніх, передусім 
сільських територій і впливають на розвиток  регіону  в  
цілому,  а  також  на  підтримку  інтегрованих  проєктів  
розвитку проблемних територій, що має сприяти зниженню 
рівня міжрегіональної та внутрішньорегіональної асиметрії 
в розвитку територіальних громад і якості життя людини.  

Порівняльна характеристика підходів до 
формування та реалізації окремих елементів державної 
регіональної політики. У Стратегії висвітлено ключові 
категорії, які змінено або доповнено, порівняно з 
попереднім семилітнім періодом реалізації регіональної 
політики (див. таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Порівняння окремих аспектів регіональної політики 
різних періодів 

 
Джерело: Державна стратегія регіонального 

розвитку на 2021–2027 роки від 5 серпня 2020 року. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
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derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-
t50820 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Розвиток і  
єдність  орієнтовані  на  людину  –  гідне  життя  для  
кожного  в згуртованій, децентралізованій, 
конкурентоспроможній і демократичній Україні. 
Ефективне  використання  внутрішніх  потенціалів  
територій  і  їхньої  спеціалізації  для досягнення сталого 
розвитку країни, що створить умови для зростання рівня 
добробуту й доходів  громадян  при  досягненні  
згуртованості  в  соціальному,  економічному  та 
просторовому вимірі.  

Нова стратегія спрямована на створення  умов  для  
комфортного  проживання, самореалізації та розвитку 
громадян в  усіх регіонах країни, підвищено їхню якість  
життя. Українці варті мати доступ  до  житла,  отримати  
якісні послуги, реально впливати на організацію власного 
життєвого простору. Регіональна  політика  дозволяє  
кожному  регіону  та  громаді  ефективно використовувати  
власний  потенціал,  переваги,  ресурси  та  можливості  на  
користь розвитку  та  підвищення  якості  життя  людини  
та,  відповідно,  на  користь  розвитку  всієї України – 
економічно стабільної, політично та соціально згуртованої 
держави.  
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Porplitsa N.B. The main provisions of the state 
strategy for regional development of Ukraine for 2021-2027. 
The provisions of the State Strategy for Regional Development 
for 2021–2027 are considered. The study analyzes that 
Ukrainian society received an effective strategy that will show 
how the regions of Ukraine will develop over the next 7 years. 
A comprehensive vision of regional development is formed, 
which is in the new State Strategy for Regional Development 
until 2027. It is emphasized that a balanced regional policy is 
the main means of creating a cohesive Ukraine. 
 The new strategy is aimed at creating conditions for 
comfortable living, self-realization and development of citizens 
in all regions of the country, improved their quality of life. 
Special reference highlights that Ukrainians should have 
access to housing, get quality services and real influence the 
organization of their own living space.  
 The main contribution of this study is to identify that 
regional policy allows each region and community to use 
effectively its own potential, advantages, resources and 
opportunities for the development and improvement of human 
quality of life and for the development of the whole of Ukraine. 
 Keywords: State Strategy for Regional Development 
until 2020 (SSRD-2020), State Strategy for Regional 
Development for 2021-2027 (hereinafter referred to as the 
Strategy), State Fund for Regional Development (SFRD), State 
Regional Policy (SRP), United Territorial Community ( UTC). 
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 Порплиця Н.Б. Основные положения 
государственной стратегии регионального развития 
Украины на 2021–2027 годы. Рассмотрены положения 
Государственной стратегии регионального развития на 
2021–2027 годы. Проанализированы, получили общество 
действенную стратегию, которая покажет, как будут 
развиваться регионы Украины в течение следующих 7 лет. 
Сформировано комплексное видение регионального 
развития, которое прослеживается в новой 
Государственной стратегии регионального развития до 
2027 года. Отмечено, что сбалансированная региональная 
политика является главным средством создания 
сплоченной Украины.  
 Ключевые слова: Государственная стратегия 
регионального развития до 2020 года (ДСРР–2020), 
Государственная стратегия регионального развития на 
2021–2027 годы (далее – Стратегия), Государственный 
фонд регионального развития (ДФРР), государственная 
региональная политика (ДРП), Объединенная 
территориальная община (ОТГ). 
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УДК: 379.851 

 
Терехова М.А., м. Київ 

 
СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICE-

ТУРИЗМУ У СВІТІ 
 

У статті проаналізовано основні історичні 
аспекти розвитку ділового туризму та досліджено 
особливості функціонування MICE-туризму у світі. 
Розглянута різниця між діловими поїздками та MICE-
туризмом. Наголошено на специфічних характеристиках 
MICE-туризму як одного з найперспективніших видів у 
структурі міжнародного туризму. У результаті 
дослідження проведено статистичний аналіз конгресів і 
конференцій 2019 року.  

Ключові слова: MICE-туризм, бізнес-подорожі, 
діловий туризм, ICCA Statistics Report, корпоративні 
заходи, Міжнародна асоціація конгресів і конференцій 
(ICCA). 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. У ХХІ столітті діловий туризм є дуже 
важливим сегментом туристичної індустрії, який швидко 
зростає. Ділові подорожі, або МІСЕ-туризм, вважаються 
одними з найприбутковіших для туристичних підприємств 
видів туризму і водночас такими, що стимулюють як 
розвиток інших його видів, так і діяльність навіть не 
пов'язаних із ним галузей національної економіки. МІСЕ-
подорожі мають велике значення для формування іміджу 
країни і реалізації туристичного потенціалу.  
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Отже, розвиток МІСЕ-туризму має важливі та 

позитивні соціальні, психологічні й комунікативні наслідки 
як для світової туристичної спільноти, так і для нашої 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості розвитку та функціонування MICE-туризму у 
світі у своїх працях розглядали такі вчені, як І.Б. Андренко, 
С.П. Кузик,  І.М. Білецька, Л.В. Фрей, Є.О. Музичка, Ю.Ю. 
Леонт’єва та ін. 

Формування мети статті. Постановка завдання. 
Метою статті є дослідження особливостей MICE-туризму 
як самостійний напрям на ринку туристичних послуг і 
статистичний  аналіз проведених конгресів і конференцій 
2019 року. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасному світі туризм має безліч форм і 
різновидів, які обумовлені зростанням мобільності 
суспільства. Надзвичайно важливу роль у розвитку та 
інтенсифікаціїї глобального туризму відіграють поїздки, 
які передбачають організовані подорожі з діловою метою. 
[8] 

Діловий туризм набуває значного поширення в 
сучасному трактуванні серед учених і туризмознавців і, за 
думкою багатьох учених і науковців, дійсно має 
надзичайно глибоку історію, яка, у свою чергу, пов’язана з 
історією розвитку людства.  

Причинами перших ділових поїздок була 
необхідність торгівлі продуктами сільського господарства і 
предметами ремесла між першими поселеннями людей. 
Поступово така активність трансформувалась у торгівлю 
між державами (наприклад, між Персією та Римською 
імперією). 
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Одним із найважливіших етапів зародження 

ділового туризму у світі стала поява «Великого шовкового 
шляху» у ІІ ст. до н.е. Він вів із Сінаю через Ланьчжоу в 
Дуньхуан, там він роздвоювався: його північна частина 
йшла до Ферганської долини, а південна, перетинаючи 
гірські хребти Паміру, вела до Індії та Близького Сходу. [2, 
с. 21]. Також «Шовковий шлях» започаткував будівництво 
інфраструктури для мандрівників.  

У середні століття ділова активність населення 
активізувалася завдяки ярмаркам, тривалість яких могла 
досягати декількох тижнів. Наприклад, ярмарки в місті 
Бокер (Шампань, Франція), відвідували яких десятки тисяч 
людей.  

Поступово торговельні зв’язки між країнами та 
континентами стали більш диверсифікованими та 
інтенсифікованими. 

Діловий туризм як явище сформувався ще в XV 
столітті та набув сильного імпульсу до розвитку в епоху 
Відродження, коли почала бурхливо розвиватись 
економіка, з'явилися нові ремесла, розширилася торгівля 
між країнами [ 6, с. 104]. 

Наступний етап розвитку світового туризму настав 
ХVIII–XIX століттями і пов'язувався із промисловою 
революцією. Збільшенню кількості поїздок сприяли такі 
причини: зростання обсягів виробництва товарів, 
колоніальна політика європейських країн, розвиток 
транспортної інфраструктури. 

Тоді ж починає зростати популярність ділового 
туризму. Поява телефонного та телеграфного зв’язку, 
перші залізниці, розвиток морського транспорту, поява 
нових готелів і електричної енергії – усі ці аспекти у 
сукупності ще більше активізували розвиток ділового 
туризму у світі. 
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1851 р. британський підприємець і один із 

засновників сучасного туризму Томас Кук організував 
подорож до Лондона на Міжнародну промислову виставку, 
у якій взяло участь понад 165 тис. туристів, а у 1855 р. — 
таку ж подорож на Всесвітню виставку до Парижа, 
подорожі до Швейцарії, Франції, Італії та інших 
європейських країн. Тож, поступово  у світі діловий туризм 
починають визнавати все більше країн. Наприкінці ХІХ 
століття англійці становили найбільшу частину іноземних 
туристів у Європі.  У першій половині XX ст. до туризму 
почали долучатися німці, американці, японці [11, c. 21]. 

Наприкінці XIX – початку ХХ століття почав 
збільшуватися  вплив Сполучених Штатів на розвиток 
ділового туризму, де політичні партії, а також торговельні 
та наукові асоціації стали проводити великі з'їзди. У 
містах, де проводили зустрічі, з'являлись організації – 
прообрази сучасних конгрес-бюро (Детройт, 1896 р.; 
Клівленд, 1904 р.; Лос-Анджелес, 1910 р.). 

Найбурхливіший етап розвитку ділового туризму 
почався з другої половини ХХ століття. Причини цього 
явища поділяються на два аспекти: вплив попиту і 
пропозиції на ринку ділових подорожей. З боку попиту 
причинами є: розвиток економіки нових індустріальних 
країн, становлення міждержавних асоціацій вільної 
торгівлі, поява транснаціональних корпорацій, зростання 
кількості професійних асоціацій і союзів, зародження 
нових індустрій (наприклад IT). Причини з боку пропозиції 
– поява високошвидкісних літаків і поїздів і виділення на 
них місць бізнес-класу, будівництво спеціалізованих 
майданчиків для заходів і поява фірм, що займаються 
супроводом бізнес-туристів, маркетингова активність 
конгрес-бюро тощо. 
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Наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. у світовому 

туристичному бізнесі почала використовуватися 
спеціальна термінологія, що стосується галузі бізнес-
подорожей як високоприбуткового сегмента індустрії [6, с. 
104]. 

Діловий туризм фахівці називають економічним 
феноменом ХХІ століття. Ще в 1970-х роках співробітники 
Всесвітньої асоціації центрів міжнародної торгівлі дійшли 
висновку, що темпи економічного зростання кожної 
конкретної країни, а також її бізнес-привабливість 
безпосередньо залежать від рівня розвитку в ній ділового 
туризму [12]. 

Одночасно із поняттями «діловий туризм», «бізнес-
туризм» (business travel), «корпоративні поїздки» (corporate 
travel), «індустрія зустрічей» нині часто зустрічається 
англійський термін-абревіатура 
MICE. 
          Взагалі у структурі ділового туризму можна виділити 
два сегменти: 1) класичні ділові поїздки (КДП) і 2) MICE. 
Ці два сегменти ділового туризму розрізняються як за 
суттю, так і за формальними ознаками.  

КДП – це власне «робота на виїзді», тобто 
відрядження з конкретними службовими цілями для 
реалізації бізнес-функцій компанії або фірми, а 
також поїздки для підписання нових контрактів у сфері 
бізнесу. MICE об’єднує низку заходів, які необхідні для 
«обслуговування» бізнес-діяльності фірм (обмін досвідом, 
презентація товарів і послуг, підготовка майбутніх 
договорів тощо), або здійснення допоміжних функцій 
(мотивація співробітників тощо).  

Цільові відмінності відбиваються у специфіці 
організації КДП і MICE-поїздок: а) концепція поїздки у 
сфері MICE значно складніша, ніж концепція КДП; б) для 
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організації MICE-поїздки, як звичайно, запрошуються 
спеціальні компанії-організатори; в) на відміну від 
КДП, розрахованої на невелику кількість учасників (вона 
може бути й індивідуальною), MICE-заходи збирають 
зазвичай широке коло осіб [7, c. 63]. 

MICE – термін і акронім (англомовна абревіатура) 
широко застосовуються в міжнародній практиці ділового 
туризму для позначення чотирьох ключових слів, які 
характеризують сфери ділового туризму – Meetings-
Incentive-Conferences-Events [5]. 

Поняття Meetings – це зустрічі, організація ділових 
зустріч «під ключ».  

Звичайно до цього поняття необхідно включати такі 
види МІСЕ-активності, як семінари з обміну досвідом, 
робочі зустрічі в режимі «workshop», зібрання, бізнес-
тренінги, ділові перемовини, технічна підтримка зустрічей, 
надання відкритих і закритих майданчиків і оснащення їх 
необхідним технічним обладнанням, залучення 
кваліфікованих бізнес-тренерів тощо. 

Поняття «Incentive» – спонукання, стимули. Отже, 
це слово позначає заохочувальні, стимулювальні поїздки 
для співробітників, партнерів або клієнтів зазвичай на 
відпочинок. 

Прикладом заходів, які причетні до поняття 
«Incentive», можуть бути: захоплюючі екскурсійні 
маршрути та програми, квести – пригодницькі тури, 
активні командні ігри, майстер-класи, тімбілдінг. 

Поняття «Conference» – комплекс послуг з 
організації тематичних корпоративних конференцій. 

Фахівці з MICE-туризму зазвичай працюють у 
напрямках, які входять до поняття «Conference»: 
організація конференцій та обладнання для них, розробка, 
друк і розміщення брендованої продукції, професійний 
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супровід і координація заходів, Help-desk з підтримкою 
персоналу MICE-департаменту, організація прискореного 
Check-in та окремої стійки реєстрації, інформаційний 
супровід заходів, друк банерів і каталогів у прямого 
підрядника компанії тощо. 

Поняття «Events / Exhibitions» – участь у 
міжнародних галузевих виставках як експонента або 
відвідувача з метою залучення уваги до товарів або послуг 
(у першому випадку) або з метою пошуку таких (у другому 
випадку). 

До цього поняття входять організація та 
координація виставок, корпоративних свят (Новий рік, 
день народження компанії тощо), гала-вечерь, 
театралізованих шоу-програм, тематичних вечірок, 
спортивних заходів, залучення професійних event-агентств, 
надання технічного персоналу, світло- і звукорежисерів, 
діджеїв тощо. 

Тож, можемо дійти висновку, що MICE-індустрія 
включає в себе широкий спектр різних видів діяльності – 
від поширення і просування інформації, організації заходів 
різних форматів і змісту, розробки розважальної програми 
до технічного забезпечення конференцій, виставок, 
переговорів і зустрічей. Відповідно, фахівці цієї сфери 
завжди затребувані. Зокрема, MICE-заходи, полягають в 
обслуговуванні бізнес-діяльності підприємств (реклама 
товарів і послуг, обмін досвідом, підготовка договорів 
тощо), тобто це – кроки на перспективу, або виконання 
допоміжних функцій (заохочення кращих співробітників).  

Тури для участі в конференціях, семінарах, з’їздах, 
під егідою економічних, наукових, політичних, культурних 
та інших організацій, становлять понад 16% ринку бізнес-
турів. Також, близько 11% від обсягу ділового туризму 
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становлять подорожі з метою відвідування спеціалізованих 
промислових ярмарок й виставок  [13]. 

В індустрії сучасного бізнес-туризму абревіатура 
MICE вже означає щось більше, ніж звичне 
розшифрування, рекомендоване для використання в 
Україні та у світі. Нині це повноцінний сервіс послуг на 
ринку туризму b2b з високою якістю обслуговування, 
великим діапазоном додаткових можливостей, включаючи 
візовий аспект, договори страхування, захистів від ризиків 
і повністю автоматизоване управління послугами. 

МІСЕ-туризм володіє декількома специфічними 
рисами, наявність яких дозволяє виділити його в окремий 
сегмент туристського ринку: 

1) наявність специфічної інфраструктури 
(високоякісна готельна інфраструктура, надання 
необхідних умов для якісного проведення заходів) 
[4]; 

2) слабка залежність від природно-кліматичного 
чинника;  

3) залучення до підготовки і здійснення ділової 
поїздки значно ширшого контингенту спеціального 
персоналу; 

4) МІСЕ-тури розробляються тільки індивідуально під 
конкретного замовника; 

5) ці тури припускають висококласне розміщення та 
обслуговування на маршруті;  

6) кількість туристів в інсентив-групі може коливатися 
від декількох до 100 людей і більше. У половині 
груп чисельний склад не перевищує 10 осіб. 

Діловий туризм позитивно впливає на ті країни, де він 
здійснюється. В основному цей вплив аналогічний тому, 
який надають інші види туризму, проте є і відмінності. 
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По-перше, діловий туризм коштує дорого і, отже, є 

прибутковим. Більшу частину ділових мандрівників 
становлять менеджери вищої та середньої ланки компаній, 
тому продавці дорогих, висококласних послуг мають 
найбільшу вигоду (наприклад, це готелі класу «три зірки» і 
вище, транспортні компанії з першокласним 
обслуговуванням тощо). Доходи від цього виду туризму 
надходять до бюджету держави через податки. Якщо 
великі заходи, наприклад конференції, виставки 
супроводжуються культурно-розважальною програмою, то 
виграють також ресторани, місцеві туристичні визначні 
пам'ятки, транспорт, сувенірні магазини. 

По-друге, багато ділових подорожей відбувається в 
не найзавантаженіший для туристського центру період, 
тому там завжди розраховують на бізнес-гостей незалежно 
від сезонності. 

По-третє, мандрівники, які виконують ділові 
поїздки, менше інших туристів пов'язані з навколишнім 
середовищем. Велику частину часу вони проводять на 
засіданнях, обговореннях різних питань, тому в них 
залишається мало часу на відвідування пляжів, зон 
відпочинку, лижних трас тощо. Ділові гості не займають 
багато місця в місцевому транспорті і не створюють зайвих 
черг у магазинах, на транспортних зупинках. 

По-четверте, гості, які відвідують туристський 
центр для участі в конференціях або виставках, є 
хорошими послами для цього центру і просувають його 
абсолютно безкорисливо. Часто це дуже відомі люди, чия 
думка може істотно вплинути на формування іміджу 
туристського центру на батьківщині. Цим пояснюється 
зацікавленість місцевої влади в залученні якомога більшої 
кількості ділових гостей в своє місто або район [9]. 
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Проаналізуємо сучасний стан на ринку ділового 

туризму. Згідно зі звітом ICCA Statistics Report, складеним 
Міжнародною асоціацієюї конгресів і конференцій 
 (International Congress and Convention Association, ICCA) 
2019 року лідерами за кількістю корпоративних заходів 
стали (тут і далі в дужках зазначена загальна кількість 
заходів за рік): США (934), Німеччина (714), Франція (595), 
Іспанія (578), Велика Британія (567). Україна в цьому 
переліку опинилась на 84-му місці (15) [1, с.16, 18]. 

За загальною кількістю учасників, які взяли  участь 
у МІСЕ-заходах,  лідерами за 2019 рік стали: США 
(357 137), Іспанія (348 728), Німеччина (252 688), Франція 
(251 097), Італія (217 638). Статистики щодо України 
немає, оскільки країни, кількість громадян яких брали 
участь у МІСЕ-заходах менша, ніж 10000 осіб, до цього 
переліку не були внесені [1, c. 20]. 

Серед світових міст найбільшу кількість ділових 
заходів було проведено в Парижі (237), Лісабоні (190), 
Берліні (176), Барселоні (156) та Мадриді (154) [1, c.23]. 
Київ посів 307-е місце (8) у світі та 150 місце серед 
європейських міст [1, c. 33,48]. 

Найбільше учасників було з Барселони (156 754), 
Парижа (124 063), Мадрида (91 900), Лісабона (91 406), 
Відня (89 009). Українських учасників в міжнародних 
конференціях  2019 року було менше, ніж 10000, тож 
Україна в цей перелік не потрапила [1, c. 39]. 

У Європейському регіоні абсолютними лідерами за 
кількістю проведених МІСЕ-зустрічей лідерами стали: 
Німеччина (714), Франція (595), Іспанія (578), Сполучене 
Королівство (567) та Італія (550). Україна опинилась на 38-
му місці. Згідно зі статистикою ІССА  2019 року на 
території України офіційно  відбулося 15 корпоративних 
заходів [1, c. 42, 43]. 
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Країнами-лідерами в Азійському регіоні за 

кількістю МІСЕ-заходів стали: КНР (539), Японія (527), 
Австралія (272), Республіка Корея (248), Тайвань 163 [1, c. 
53]. 

Містами-лідерами в Азійському регіоні за кількістю 
корпоративних заходів стали: Сінгапур (148), Токіо (131), 
Бангкок (124), Сеул (114), Тайвань (101) [1, с. 52–54]. 

Серед держав Американського регіону найбільше 
корпоративних зустрічей було проведено в США (934), 
Канаді (336), Аргентині (214), Бразилії (209), Мексиці (197) 
[1, c. 56]. 

Найбільше МІСЕ-заходів відбувалось у містах: 
Буенос – Айрес (127), Монреаль (92), Ліма (78), Ванкувер 
(73), Сантьяго-де-Чилі (66) [1, с. 57–59]. 

Топ-5 на Африканському континенті з найвищими 
МІСЕ-показниками: ПАР (103), Марокко (45), Руанда (32), 
Єгипет (31) та Кенія (27). [1, 60]  

Серед міст регіону істотно вирізняються Кейптаун 
(48), Кігалі (32), Каїр (26), Марракеш (23), Кампала (19) [1, 
c. 61]. 

У країнах Близького Сходу 2019 року загалом було 
проведено 157 корпоративних заходів. Найбільша кількість 
відбулась в ОАЕ (59), Омані (24), Йорданії (22), Лівані (18) 
та в Саудівській Аравії (11) [1, c. 62]. 

Міста-лідери в МІСЕ-туризмі на Близькому Сході за 
2019 рік: Дубай (30), Абу-Дабі (25), Москат (24), Амман 
(16), Бейрут (16) [1, c. 64]. 

Можна назвати декілька причин, які роблять MICE-
туризм однією з найбільш динамічно розвинутих галузей 
економіки: 
1) ділові поїздки плануються зазделегідь – як мінімум, за 
півроку, що робить їхню динаміку прогнозованою і 
стабільною; 
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2) відмінною рисою бізнес-програм є їхня незалежність від 
сезону; 
3) прибутковість: бізнес-тури орієнтовані на споживача 
послуг із середнім і високим рівнем доходів, основний 
пакет оплачується корпорантом – організацією, яка 
виступає замовником заходу. 

Діловий туризм став важливою частиною туризму і 
розміщення. Готельні підприємства найбільш зацікавлені в 
цьому сегменті, тому що він не так мінливий, як туризм із 
метою відпочинку, наприклад: вибір місця призначення 
для ділових туристів – це рідко справа особистих смаків і 
переваг; хоча попит на ділові поїздки є еластичним і його 
зміни позв’язані з економічними умовами, він не є таким 
еластичним, як попит на розважальні поїздки, які можуть 
бути відкладені, якщо економіка на спаді. Ділові поїздки 
мають місце в будь-якому випадку, незалежно від стану 
економіки; ділові поїздки також відрізняються меншою 
сезонністю, ніж розважальні. Бізнес-тури 
характеризуються безперевністю впродовж року, що 
дозволяє готелям вирівняти коливання завантаження і 
працювати прибутково навіть у сезон низького попиту; і 
інші особливості. На нього майже не впливають кризи і він 
продовжує неухильно зростати.  

Ділові туристи зараз найпоширеніша категорія 
постояльців вітчизняних готельних підприємств. Однак не 
тільки спеціалізація на надання розміщення саме  цієї 
категорії може стати істотним джерелом збільшення 
готельних доходів. Найперспективніше для готельних 
підприємств – надання приміщень для проведення 
різноманітних ділових заходів – конференцій, семінарів, 
навчальних занять, виставок і презентацій тощо. 

 Під час ділової поїздки бізнесмен витрачає в день 
коштів у тричі більше, ніж звичайний турист. Так, за 
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даними звіту Міжнародної Асоціації конгресів і 
конференцій (ICCA), 1999 р. середні щоденні витрати 
учасника міжнародного заходу становили 1055 дол. США. 
За даними World Tourism Organization, витрата на 
середньостатистичного учасника конгресу становить 1540 
євро за день. Річний грошовий обіг у цій сфері 
обчислюється десятками мільярдів доларів [10, c. 645]. 

Сучасний бізнес багато в чому будується на 
особистих контактах, що стимулює зростання ділових 
поїздок, і висуває особливі вимоги до розвитку засобів 
тимчасового розміщення. Промислові регіони мають 
великі можливості. Представники керівних готельних 
компаній з дорогими «брендами» зазначають, що їм цікаві, 
насамперед, промислові регіони, з підприємствами, що 
мають контакти із західними бізнесменами. У 
майбутньому, у промислових регіонах конкуренція може 
розгорнутись у сегменті 4–5 зірок, а от у туристських 
регіонах, розрахованих на відпочинок, а не на роботу, 
найпоширенішим стане середній сегмент 3–4 зірки [3, с.15–
16]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напряму. Підсумовуючи 
вищевикладене, сучасні MICE-подорожі можна назвати 
одним з найперспективніших напрямів туризму. По-перше, 
це повноцінний набір послуг у структурі туристичної 
індустрії. По-друге, цей вид туризму не залежить від 
сезонності, на відміну від багатьох інших напрямів. По-
третє, доходність: бізнес-тури орієнтовані на споживачів 
послуг із середнім і високим рівнем доходів. По-четверте, 
це розширення міжнародних і вітчизняних ділових, 
культурних і наукових зв’язків. 

Отже, можна зробити висновок, що діловий туризм 
став дуже важливим елементом сучасного туризму у світі. 
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Тенденція до збільшення частки MICE-подорожей у 
структурі напрямів міжнародного туризму робить бізнес-
подорожі одними з найдохідніших галузей світової 
економіки. 
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Terekhova M.A. Essence and main characteristics  of 

MICE-tourism in the world. The article analyzes the main 
historical aspects of the development of business tourism and 
explores the features of the functioning of MICE-tourism in the 
world. The difference between business trips and MICE-
tourism is considered. It is emphasized that According to the  
specific characteristics of MICE-tourism it is is emphasized as 
one of the most promising types in the structure of international 
tourism. As a result of the study, a statistical analysis of 
congresses and conferences in 2019 was conducted. 

Keywords: MICE-tourism, business travel, business 
tourism, ICCA Statistics Report, corporate events, 
International Association of Congresses and Conferences 
(ICCA). 

 
Терехова М.А. Сущность и основные 

характеристики MICE-туризма в мире. В статье 
проанализированы основные исторические аспекты 
развития делового туризма и исследованы особенности 
функционирования MICE-туризма в мире. Рассмотрена 
разница между деловыми поездками и MICE-туризмом. 
Отмечены специфические характеристики MICE-туризма 
как одного из самых перспективных видов в структуре 
международного туризма. В результате исследования 
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проведен статистический анализ конгрессов и 
конференций в 2019 году. 

Ключевые слова: MICE-туризм, бизнес-
путешествия, деловой туризм, ICCA Statistics Report, 
корпоративные мероприятия, Международная ассоциация 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 
Статті, що надсилаються до редакції «Збірника» 

мають бути оформлені згідно з державними стандартами 
України, не повинні бути опубліковані або призначені для 
публікації в іншому видавництві. Статті повинні 
відповідати профілю збірника наукових праць і 
супроводжуватися таким документами: − текст статті 
(електронний та роздрукований варіанти за підписом 
автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених 
вимог (зразок оформлення додається); − витяг із протоколу 
засідання кафедри (відділу, лабораторії) з рекомендацією.  

Статті, підготовлені магістрами, друкуються тільки у 
співавторстві з науковим керівником. 

Мова видання – українська, російська, англійська. 
Відповідно приймають до друку наукові статті, які 

мають такі елементи:  
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями.  

– Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  

– Формулювання цілей статті, постановка завдання.  
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  
– Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку.  
– Література, References, яка має бути оформлена 

відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 
(Бібліографічне посилання).  
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– Анотація і ключові слова (українською мовою, 

після заголовка статті перед вступом, не менше 900 знаків).  
– Анотація і ключові слова (англійською мовою, 

наприкінці статті – після списку літературних джерел, не 
менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman 
(кегль 14) через 1,5 інтервали. 

– Анотація і ключові слова (російською мовою, 
наприкінці статті – після анотації англійською, не менше 
900 знаків). 

Перед російською та англійською анотаціями – 
прізвище та ініціали автора та повна назва статті.  

– Обсяг статті – не менше 12 машинописних 
сторінок – 0,5 д. а. (без літератури).  

Розміщення на сторінці. Індекс УДК – зліва вгорі без 
абзацного відступу. Під ним – бібліотечно-бібліографічна 
класифікація (ББК). Нижче (через один рядок) прізвище та 
ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний), 
вирівнювання по правому полю. Назва статті великими 
літерами (кегль14), напівжирний шрифт, вирівнювання по 
центру. Нижче, через один рядок – текст анотації 
українською мовою (кегль 14) – анотація мовою статті. 
Ключові слова або словосполучення – 5–7, через кому – 
курсивом з абзацу. Посилання на літературу у квадратних 
дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. На 
наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово 
ЛІТЕРАТУРА (якщо є посилання на літературу у тексті, 
то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному 
рядку друкується список літератури (кегль 14). Нижче, 
через один рядок – REFERENCES. Нижче, через один 
рядок, анотація і ключові слова англійською мовою (не 
менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman 
(кегль 14) через 1,5 інтервали). Нижче, через один рядок, 
анотація російською мовою (не менше 900 знаків).  
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У тексті не допускаються порожні рядки та 

нетекстові символи, заборонені «примусові» ручні 
переноси (за допомогою дефісу). Зноски набираються 
вручну, не використовуючи кнопку «вставити зноску».  

Автор несе відповідальність за зміст та літературну 
редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і 
перевірений автором. Всі цифрові дані та матеріали до 
статті повинні бути ретельно вивірені авторами. 
Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, 
належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши 
її при першому згадуванні. Автори статті відповідають за 
правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а 
також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої 
публікації.  

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо: 
 – відсутній повний пакет супровідних документів; 
 – оформлення статті не відповідає зазначеним вище 

вимогам;  
– тематика статті не відповідає профілю видання;  
– назва статті не відповідає змісту; 
– вузькість проблематики публікацій;  
– нерозгорнуті (неструктуровані) анотації;  
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька 

практична цінність статті;  
– матеріали повністю публікувалась раніше в інших 

виданнях; 
 – стаття повністю або частково чужа (автор вчинив 

плагіат).  
Рішення про публікацію статті приймає редакційна 

колегія. У текст статті без погодження з автором можуть 
бути внесені редакційні виправлення, які не змінюють суть 
та авторську стилістику. Для контрольного вичитування 
статті редакція надсилає авторам електронною поштою 
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верстку, яку необхідно повернути не пізніше п’яти днів 
також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів 
вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право 
затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка 
виключає можливість доопрацювання статті, один її 
примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із 
рецензією повертає авторам. У випадку відхилення 
рукопису редакція лишає у своєму архіві один його 
примірник. 

До статті додаються: а) відомості про автора 
(прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, 
науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон);  

б) до текстів дисертантів та інших авторів без 
наукового ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована в книжковому форматі 
Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля: 
зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм.  

Оскільки збірник видається на умовах самоокупності, 
то за друк статей передбачається оплата у розмірі 30 грн. за 
кожну сторінку. Пересилання збірки здійснюється Новою 
поштою – автор оплачує доставку при отриманні збірника 
у відділенні. Паперовий екземпляр збірки замовляється 
заздалегідь. Кошти слід перерахувати: Київський 
міжнародний університет, р/р 
UA543223130000026009000022707 МФО 322313 філія АТ 
Укрексімбанк; ЄДРПОУ 21595240 для подальшого 
перерахунку коштів безпосередньо видавцю. Оплата 
здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний 
рахунок. У разі сплати у касі у графі «Зміст операції» 
вказати «за друк збірника наукових праць». Зверніть увагу, 
що при перерахуванні коштів може стягуватися комісія, 
вона сплачується автором банку зверх оплати статті. 
Квитанцію (або чек) про перерахування коштів просимо 
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надсилати разом зі статтею і довідкою про автора(ів). 
Статті, довідку про авторів й банківську квитанцію (або 
чек) про сплату організаційного внеску автори можуть: 1) 
передати особисто відповідальному секретарю редакційної 
колегії за попередньою домовленістю за адресою: м. Київ, 
вул. Львівська, 49, к. 415 (проїзд до станції метро 
«Житомирська»). 2) відправити поштою рекомендованим 
листом за адресою: 03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 
49, кафедра міжнародних відносин та туризму, к. 415. 
Матеріали збірника наукових статей. 3) відправити 
електронною поштою за адресою dirai@ukr.net (у цьому 
випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у 
вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про 
надходження протягом доби). При бажанні авторам статей 
може надаватись електронна версія збірника. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно її надіслати 
на адресу редакції.  

 
Адреса редакції збірника наукових праць 

«Проблеми міжнародних відносин»: 
Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 

web-site: https://kymu.edu.ua/ 
e-mail: info@kymu.edu.ua; 

 
Додаткова інформація за телефоном 

(044) 594 03 04 + 133 
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