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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Мир науки и инноваций" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку. Материалы, 
публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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УДК 34.096 

Тарасова Л.А. 
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ И СРАВНЕНИЕ ЕЕ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА С НЕКОТОРЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Башкирский Государственный Университет 
(Стерлитамакский Филиал), 

Стерлитамак, Ленина 47а, 453103 
Tarasova L.A. 

A BRIEF SKETCH OF THE HISTORY OF FORMATION OF INSTITUTE 
PROSECUTORS IN RUSSIA AND COMPARISON OF ITS LEGAL 

STATUS WITH SOME FOREIGN STATES 
AT THE PRESENT STAGE 

Bashkir State University (Sterlitamak Branch), 
Sterlitamak, Lenina, 47A, 453103 

 
Аннотация. В работе рассматривается краткое описание истории 

становления института прокуратуры в России, а также описание правового 
статуса данного института и сравнение его с некоторыми зарубежными 
государствами на современном этапе. 

Ключевые слова: институт прокуратуры, правовой статус, зарубежные 
государства, современный этап, атторней, государственная власть. 

Abstract. In the paper brief description of history of formation of Institute of 
prosecution in Russia, as well as a description of the legal status of this institution 
and compare it with some foreign countries at the present stage. 

Key words: Institute of Prosecutor's office, legal status, foreign States, and the 
modern stage, attorney General, state power. 

Система органов прокуратуры РФ, само понятие прокуратура (от лат. 
рrocurare - «заботиться») является достаточно специфичным  государственным 
органом (системой органов), в компетенцию которого входит возбуждение 
уголовных дел, поддержании обвинения, представительство интересов 
государства в судебном процессе.  

В Российской Федерации прокуратура является уникальным 
инструментом, который дает право, с одной стороны, сохранять единое 
законодательное пространство федеративного государства, с другой стороны - 
системой, способной быстро и эффективно осуществлять правозащитную 
функцию, восстанавливая нарушенные права и законные интересы граждан, 
общественных организаций, государства.  

В процессе укрепления государственной власти в Российской Федерации 
институту прокуратуры отводится особое место. На протяжении длительного 
пути формирования и достаточно результативной деятельности данного органа, 
нет конкретного места для отнесения его к одной из трёх ветвей власти, то есть 
прокуратуру не относят ни к одной из них, хотя в Конституции РФ 1993 г., 
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статье о прокуратуре РФ отведено место в гл. 7 «Судебная власть». Интерес 
вызывает именно данное положение, ведь прокуратура РФ не является 
институтом Судебной власти. И это  утверждение находит поддержку в 
Конституции РФ. В статье 118 говорится о том, что «…правосудие в РФ 
осуществляется только судом….», тем самым никак не определив её место в 
разделении власти в Российской Федерации. 

В Конституции также не определены полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры, все это можно найти в Федеральном законе о «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 
28.11.2015). Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую 
федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

Если проследить исторический факт основания прокуратуры, начиная ещё 
со времён Петра I, то можно сделать вывод о том, что со дня своего основания 
она занимала достаточно серьезное место в системе власти и правового 
регулирования. Так сам Петр I, издав Указ от 27 апреля 1722г «О должности 
генерал-прокурора», назвал эту должность «оком государевым» и вверял в 
компетенцию существенные полномочия, к примеру надзор за Сенатом. После 
его смерти должности генерал-прокурора и прокуроров надзорных судов, а 
также прокуроров большей части коллегий были упразднены, в период 
царствования Анны Иоанновны начинается возрождение прокуратуры. Своим 
указом в октябре 1730 года упраздненные прокурорские должности были 
восстановлены. А в 1733 году законодательным актом «Должности губернского 
прокурора», прокурорам было предоставлено право приносить протесты на 
незаконные действия местных властей и судов с одновременным уведомлением 
генерал-прокурора. Однако данная тенденция укрепления правового статуса 
прокуратуры продолжалась недолго. В период императрицы Елизаветы 
Петровны роль прокуратуры заметно снизилась. Позже, по результатам 
реформ, осуществленных при Екатерине II, таких как реформа Сената (1764 г.) 
и губернской реформы (1775 г.), серьезно уменьшилась роль Сената как органа, 
руководившего деятельностью центральных учреждений управления и 
контроля за местным управлением, но возрастает его роль как высшего 
судебного учреждения страны. Сенат был поделен на шесть департаментов, 
увеличилось количество обер-прокуроров; за первым департаментом, 
выполнявшим функции правительства, надзирал непосредственно генерал - 
прокурор. В остальные департаменты были назначены обер-прокуроры. Таким 
образом департаменты Сената превратились в высшие апелляционные 
инстанции для судов губерний. Данная система, созданная в период 
царствования Екатерины II, оказалась эффективной для России того времени и 
просуществовала в таком виде вплоть до середины XIX века. 

При реформировании государственного управления Александром I, с 1802 
г. должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции, за 
ним остались функции высшего судебного органа и органа надзора. После 
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отмены крепостного права в 1861 году правительство России вынуждено было 
провести реформы. Осуществленные в разные годы реформы затронули 
различные сферы - суд, полицию, армию, земское и городское самоуправление 
и др. 29 сентября 1862 года император Александр II утвердил «Основные 
положения преобразования судебной части в России», в соответствии с 
которыми была осуществлена реорганизация прокурорских органов. 
Прокуратуре придавались функции «охранения силы закона», участия в 
судебных делах, надзора за судами, следствием и местами заключения. Во 
главе прокуратуры стоял генерал-прокурор. При Сенате были учреждены 
должности двух обер-прокуроров, а судебных палатах и окружных судах - 
должности прокуроров и их помощников (товарищей прокурора). При 
назначении на эти должности требования предъявлялись выше, чем при 
назначении на судебные должности. От прокуроров требовалась 
исключительная благонадежность. В соответствии со ст. 48 Положения, 
прокуроры окружных судов и их товарищи утверждались министром юстиции 
(он же генерал-прокурор) по представлению прокурора судебной палаты, а 
обер-прокуроры Сената, прокуроры судебных палат и их товарищи назначались 
царем по представлению министра юстиции.  

Наряду с этими функциями, прокурорам предписывалось наблюдать за 
единообразным и точным соблюдением законов, преследовать любые 
нарушения законного порядка и требовать его восстановления; формулировать 
предложения суду в случаях, предусмотренных законодательством о 
гражданском и уголовном судопроизводстве. На прокуроров возлагалась 
обязанность постоянного надзора за производством следствия и поддержание 
обвинения в судах. Также они получили право принесения протеста на решения 
судов первой инстанции. Сохраняли за собой  надзор за местами лишения 
свободы. 

Более широко реформирование судебная система получила в 1864 году. На 
сегодняшний день отмечается повышенный интерес к проблемам 
реформирования судебной системы. Одни авторы отмечают, что изучение 
данной реформы позволяют увидеть преемственность судебной системы того 
времени и современности. В практическом плане изучение судебной системы 
того времени, позволяет выработать рекомендации по усовершенствованию 
действующего законодательства. Другие отмечают, что реформа была 
достаточно прогрессивной из многих преобразований, проводившихся в то 
время Александром II, что позволило России сделать огромный шаг вперед.   
Многие авторы утверждают, что «Судебные уставы 1864г., включая 
Учреждения судебных установлений, послужили знаменательным событием в 
социальной и политической жизни всего государства». На деятельность 
прокуратуры данная реформа повлияла весьма серьезно. В статье 124 
Учреждения судебных установлений прокурорский надзор вверялся обер - 
прокурорам, прокурорам и их товарищам под высшим наблюдением министра 
юстиции как генерал - прокурора. Самое главное преобразование заключалось в 
том, что если с самого начала прокуратура создавалась как орган государева 
надзора, то в результате реформы получила две очень важные функции без 
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которых невозможно представить институт прокуратуры современного вида: 
это «уголовное преследование, а также надзор за законностью расследования 
преступлений». Имеет место и новая тенденция наделения прокурора правом 
возбуждать уголовное преследование, которая широко применялась на 
практике и в советское время и в современной России. 

Таким образом, в России с конца XIX века по 1917 год параллельно 
существовали две прокурорские системы: прокуратуры судов и губернские 
прокуратуры.  

После победы в России Октябрьской революции 1917 года и прихода к 
власти большевиков прокуратура была упразднена вместе с другими 
правоохранительными органами царской России. Государство не нуждалось в 
подобном институте, заменяя правоохранительные органы органами 
внесудебного рассмотрения дел. Но к середине 1921 года стало ясно, что без 
восстановления прежних судебных органов достигнуть стабилизации в 
обществе и стране не удастся, поэтому Всероссийский центральный комитет 
издает декрет о реформировании специальных служб, сужая круг их 
полномочий во внесудебной сфере преследования политических противников и 
преступников. На третьей сессии ВЦИК принимается Положение о 
прокурорском надзоре, а 26 мая 1922 года восстанавливается институт 
прокуратуры, но существовал он не как самостоятельный орган, а один из 
подразделений комиссариата юстиции. В 1923 году наряду с другими 
общесоюзными государственными органами были учреждены Верховный Суд 
СССР и Прокуратура Верховного Суда СССР, а 20 июня 1933 года была 
учреждена Прокуратура СССР, полномочия, организация и деятельность 
органов советской прокуратуры определялась Конституцией СССР и РСФСР, а 
также нормативными актами на уровне союза. 

А в 1979 году был принят закон «О прокуратуре СССР», который дал путь 
в общество демократические начала в деятельности органов прокуратуры, 
введя создание коллегий в Главной военной прокуратуре, прокуратурах 
автономных республик, краев, областей, городов. Через восемь лет данный акт 
был дополнен нормами, которые давали право прокурорам использовать в 
качестве средств реагирования на нарушение законов предписания и 
предостережения. 

Современный этап российской прокуратуры ведет свой отсчет с 17 января 
1992 года, когда был принят Верховным Советом Российской Федерации 
Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации. Закон вносит серьезные 
изменения в правовое регламентирование содержания надзора, определение его 
направлений, полномочий прокуроров. Впервые на уровне закона получили 
решение вопросы, относящиеся к регулированию порядка привлечения к 
уголовной и административной ответственности прокуроров и следователей. 
Специальный раздел посвящен особенностям организации и обеспечения 
деятельности военной прокуратуры как составной части прокурорской 
системы. Окончательное определение роли и места прокуратуры среди других 
государственных органов дала Конституция Российской Федерации, принятая в 
1993 году, согласно которой прокуратура Российской Федерации составляет 
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единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Как уже отмечалось ранее, правовой статус прокуратуры в России 
достаточно специфичен, к примеру в Греции обвинения в судах поддерживает 
генеральный прокурор при Ареопаге (Верховном Суде), а также в правовой 
системе имеют место прокуроры при апелляционных судах и окружные 
прокуроры. Полномочия Генерального прокурора в этой стране весьма 
обширны. Генеральный прокурор дает заключения по гражданским делам,  
обжалует в Ареопаг решения по ним, вынесенные любыми судами, может 
вызывать в суд свидетелей защиты, выступать в пользу обвиняемого, просить о 
вынесении оправдательного приговора и обжаловать приговор в интересах 
обвиняемого.  

Для примера можно также рассмотреть государство Австрии, где 
Конституция не регулирует деятельность прокуратуры, а вся компетенция 
отражена в Законе о прокуратуре, принятым в 1986 г. В системе органов 
государственной власти прокуратура Австрии занимает специфичное 
положение между исполнительной и судебной властью. По своей организации 
она входит в министерство юстиции, но работает в рамках системы судебной. 

Если взять государства США, Эстонии, Франции, Бельгии, Нидерланды, то 
здесь прокуратура входит в исполнительную власть. В Польше министр 
юстиции совмещает в себе функции генерального прокурора,  в Америке и 
Канаде эта должность носит название - Генерального атторнея, а вот во 
Франции и Эстонии эти должности разделены.  

В Болгарии, Грузии, Испании, Латвии институт прокуратуры входит в 
судебную ветвь власти. В частности, в Испании прокуратура помогает юстиции 
в защите прав граждан и охраняемого законом публичного интереса общества.  

Если обратится к социалистическим странам Вьетнаму, КНДР, КНР, Кубе, 
некоторых постсоциалистических государствах, то там прокуратура не 
относится ни к одной из ветвей власти, представляет собой отдельную систему 
и подотчетна парламенту или президенту. 

Существуют государства где данного института вообще не существует. 
Это государства бывшие ранее английскими колониями, но в них есть 
должности генеральных атторнеев, а также специальные службы которые во 
многом по специфике своих полномочий похожи на институт прокуратуры. 

Наличие данного института в современном мире просто необходимо,   так 
как он будет элементом «сдерживания противовесов» между тремя ветвями 
власти, обеспечивая тем самым законность и баланс в механизме государства.  

На сегодняшний день в зарубежных странах нет единого подхода к месту в 
государственном механизме, форме организации и функциям прокуратуры и 
аналогичных ей органов. Одновременно необходимо отмстить, что в мире не 
существует стандартов ООН или общеевропейских стандартов в области 
организации, структуры и функций прокуратуры. На основе анализа 
зарубежных стран по вопросу о правовом статусе института прокуратуры 
можно сделать вывод о том, что зарубежная практика отводит данному 
институту более узкую сферу деятельности, а во многих странах данный орган 
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входит в судебную систему. Чаще всего прокуратура рассматривается в системе 
исполнительных органов власти и подчиняется министру юстиции, а в ряде 
стран Генеральные прокуроры (атторнеи) иногда являются министрами 
юстиции. Нигде органы прокуратуры не осуществляют функцию надзора за 
законностью. Обычно основная задача сводится к поддержанию обвинения в 
суде или содействию отправлению правосудия. 

Таким образом можно отметить, что достижение законности и обеспечения 
прав, возможно при наличии независимого и централизованного внешнего 
органа власти, наделённого полномочиями для выявления нарушений и их 
устранений. Органы прокуратуры в Российской Федерации осуществляют 
полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, то есть прокуратура не входит ни 
в одну из ветвей власти и является самостоятельным и независимым 
государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением 
Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ, чем и 
определяет данный институт свое существенное отличие в правовом статусе от 
большинства зарубежных стран. 
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Анотація. В роботі розглядається проблема конкретизації залучення 

адвоката до представництва в господарському процесі, процесуальне 
оформлення такого представництва, а також використання в цьому процесі 
досвіду зарубіжних країн. 

Ключові слова: представництво, адвокат, ордер, компетенція адвоката, 
консультативна функція, довіритель, правовий статус адвоката. 

Abstract. In this paper we describe the use of concerete definition of lawyer 
being the court in economic law, procedural implementation of it and foreign 
experience in this question. 

Key words: representation, lawyer, order, lawyer competence, consultation 
function, principal, the legal status of the lawyer 

Останнім часом, проблеми представництва в контексті діючого 
господарського процесуального законодавства актуалізували питання 
залучення до цього процесу адвоката, як суб’єкта представництва, 
повноваження якого мають бути відокремленими від інших суб’єктів 
представництва через виключність його повноважень. На сьогодні діючий 
Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК) [1] не дає відповіді 
на питання відповідно до якої норми господарсько-процесуального 
законодавства адвокат бере участь у процесі, в якій процесуальній якості 
виступає і якими правами володіє. Недоліки господарсько-процесуального 
законодавства з цього приводу обумовлюють актуальність дослідження у 
відповідному напрямку та його вдосконалення шляхом внесення змін та 
доповнень. 

У діючому ГПК, зокрема статтях 28-29, не існує чіткого закріплення 
представництва адвокатом інтересів сторін у господарському судочинстві, що 
прямо суперечить ст. 59 Конституції України [2] і Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» [3], згідно яким, адвокат у будь-якому 
процесі забезпечує право на захист від обвинувачення і надає правову допомогу 
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консультативного характеру. Частково вказані недоліки вирішені у проекті 
нового Господарського процесуального кодексу України (далі - проект нового 
ГПК), розробленого Радою з питань судової реформи та запропонованого для 
обговорення спеціалістами у галузі господарського процесуального 
законодавства [4]. Так у ст. 56 вказаного проекту: закріплено і виокремлено 
представництво адвокатом як таке, що за самою природою і компетенцією 
діяльності відрізняється від іншого, дозволеного законом представництва; 
встановлено, що підставою такого представництва є ордер чи  довіреність; 
конкретизовано функцію правової допомоги адвоката у господарському 
процесі, згідно якої, адвокат дає роз`яснення з питань, що виникають у сторін з 
будь-якого питання по справі.  

На нашу думку, внесення таких змін до існуючого порядку реалізації 
адвокатами своїх повноважень згідно з проектом нового ГПК є доцільним. 
Проте, конкретизації потребує і питання самостійності адвоката у 
господарському процесі, тобто, згідно із думкою вітчизняного вченого 
О.Задніпровського [5], відокремленість представництва адвокатом у даному 
процесі від такого у цивільному розумінні.  

Виходячи із зазначеного, питання, які є новаціями проекту ГПК не є 
досконалими відносно  механізму їх реалізації на практиці, тому потребують 
доопрацювання, враховуючи існуючий досвід зарубіжних країн.  

З цього приводу можна звернутися до законодавчого досвіду інших країн. 
Так, цікавою є практика врегулювання питання розмежування 

повноважень адвоката і компетенції юриста без статусу адвоката у 
законодавстві Білорусії, що зафіксовано у Господарському процесуальному 
кодексі Республіки Білорусь (ст. 72) [6]. 

Окрім того, важливим питанням, висвітленим в законодавстві Білорусії і не 
врегульованим проектом нового ГПК України, є механізм реалізації  
адвокатської діяльності в межах господарського процесу. У Білорусії  його 
можна розглянути на прикладі Інструкції про порядок видачі, обліку, і 
зберігання ордерів, затвердженій Постановою Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь від 03.02.2012 року № 37 [7], яка визначає види ордерів залежно від 
виду дій та об’єму повноважень, що видаються адвокатові для участі в якості 
представника в господарському процесі. Вказана інструкція передбачає такі 
види ордерів: на вивчення матеріалів справи; на участь в якості представника 
по справі в господарському суді; на реалізацію представництва у апеляційному 
та касаційному розгляді та оскарження судових рішень, що вступили в дію у 
порядку нагляду; на участь в якості представника у виконавчому провадженні 
по рішенню господарського суду. Тобто, законодавство Білорусії встановлює 
вимогу, відповідно до якої, заповнюючи ордер, адвокат повинен окремо вказати 
сутність доручення. Застосування подібної практики в Україні є доцільним і 
дасть можливість виділити окремі повноваження адвоката у господарському 
процесі, процесуально їх оформити. 

Важливим аспектом, що підкреслює необхідність запровадження ордерів, є 
виділення характеру і обсягу повноважень адвоката в господарському процесі. 
З цього приводу доцільно врахувати думку вітчизняного вченого В. Ямкового 
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[8], який вважає за необхідне законодавчо закріпити правовий статус адвоката в 
даному процесі шляхом окреслення характеру правовідносин  (тобто 
процесуально-правових і матеріально-правових) та врахування обсягу 
повноважень (всі повноваження сторони або їх частина).   

Наразі, всі ці питання є дискусійними і потребують досліджень. Ми 
вважаємо, що реалізуючи зазначену функцію адвокат в господарському процесі 
повинен бути виділеним, як особа, що виконує представництво як поліфункцію 
– тобто захист інтересів і довірителя, і правосуддя. Доцільно погодитись із 
внесенням відповідних змін до чинного порядку реалізації представництва, 
передбачених проектом нового ГПК і запропонувати: розширення меж 
представництва адвокатом, виділення, виокремлення, зміну вимог до 
оформлення доручень і ордерів, враховуючи досвід інших країн відносно 
спрямованості ордера на окремі дії адвоката як представника;  внесення 
необхідних змін, окрім ГПК, і до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» з відповідною конкретизацією щодо участі в господарському 
процесі. Вказані пропозиції дозволять уникнути невизначеності у питанні 
розмежування представництва адвокатом та іншими особами, що надають 
правову допомогу у господарському процесі, закріпити ордер як необхідну 
процесуальну форму адвокатського представництва. 
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Анотація: в роботі розглядаються проблемні аспекти правового 

регулювання сплати судового збору в адміністративному судочинстві. Надано 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цьому напрямку. 

Ключові слова: судовий збір, адміністративне судочинство, суб’єкт 
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Abstract. In this paper we describe the problematic aspects of regulation of 
payment court fee in administrative legal proceedings. Proposals have developed to 
improve the legislation in this area. 

Key words: court fee, administrative legal proceeding, subject of authority, 
legal entity. 

Звернення за захистом своїх прав, свобод та законних інтересів до суду 
завжди передбачає певні фінансові витрати. За загальним правилом, такі 
витрати покладаються на сторону, яка виступає ініціатором судового процесу 
або окремої дії в межах розгляду судової справи. Правові засади порядку 
сплати судового збору, платники, об’єкти та розміри ставок судового збору, 
звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом 
України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI. Правовому 
регулюванню судових витрат присвячено чимало наукових праць українських 
вчених та практиків, зокрема, Пащенка К.С., Некляєва Ю.Г., Бояринцевої М.А., 
Білоусова Ю.В., Глущенка Л.Г. та ін. Однак, враховуючи нещодавні 
законодавчі зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 р. № 
484–VІІІ, дане питання є актуальним на сьогоднішній день. 

Можливість звернення до адмністративного суду за захистом своїх прав, 
свобод і законних інтересів повинна гарантуватись державою, але новели 
Закону України «Про судовий збір» дають вагомі підстави вважати дане право 
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не таким доступним у зв’язку з різким збільшенням ставок судового збору. 
Розглянемо проблемні аспекти правого регулювання розміру ставок судового 
збору на прикладі подання первісного позову до адміністративного суду.  

Відповідно до пп.1 п.3 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за 
подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового 
характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 
судовий збір сплачується у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 
розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, даною нормою для зазначеного 
кола суб’єктів не передбачено верхню межу розміру судового збору, на відміну 
від випадку подання позову фізичною особою або фізичною особою-
підприємцем. За аналогічних обставин верхні межі ставок судового збору 
встановлені як в судах загальної юрисдикції, так і в господарських судах. 
Враховуючи специфіку адміністративного судочинства, значну кількість 
останнього складають податкові спори, які зазвичай стосуються оскарження 
податкових повідомлень-рішень. Суми, зазначені в податкових повідомленнях-
рішеннях, як правило, досить високі і можуть сягати десятків мільйонів 
гривень, отже, розмір судового збору стає невиправдано високим. Разом з тим, 
пунктом 2 розділу ІІ Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 
22.05.2015 року № 484-VIII, який набрав чинності 01.09.2015 року, на Кабінет 
Міністрів України покладено обов’язок забезпечити відповідне фінансування 
державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору. 
Однак, на практиці суб’єкти владних повноважень при зверненні до 
адміністративного суду систематично не сплачують судовий збір,  подають 
клопотання про звільнення від сплати останнього, посилаючись на відсутність 
коштів. 

В свою чергу, юридичні особи при поданні адміністративного позову 
також часто не мають можливості оплатити судовий збір в необхідному розмірі, 
зважаючи на значну ціну позову.  Судами в більшості випадків відхиляються 
подібні клопотання про звільнення або відстрочку сплати судового збору. 
Наприклад, відповідно до Ухвали Донецького окружного адміністративного 
суду від 05.02.2016 року у справі № 805/231/16-а: «Позивач у позовній заяві 
просив суд відстрочити сплату судового збору у зв’язку зі скрутним 
фінансовим становищем… Позивач вказує на те, що скрутне становище 
підтверджується перебуванням основних потужностей ТОВ «ТПК» та 
здійснення всієї діяльності на території м. Макіївки, що є територією 
проведення антитерористичної операції, внаслідок якої діяльність підприємства 
призупинене. Однак вказане клопотання не містить обґрунтування та не 
підтверджено належними доказами... Позивачем не дотримані вимоги частини 2 
та 3 статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України, тому позовна 
заява підлягає залишенню без руху». Подібна правова позиція відображена в 
Ухвалі окружного адміністративного суду м. Києва від 21.03.2016 у справі 
№ 826/4222/16: «При звернені з позовною заявою до суду, позивач подав 
клопотання про звільнення від сплати судового збору, з огляду на те, що 
підприємство перебуває у складному економічному стані, а відтак позивач не 

Мир науки и инноваций 14 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1549/ed_2016_01_01/pravo1/T052747.html?pravo=1%231549


 Том 9. Выпуск 1(3)                                                                                                                            Юридические науки                          

має можливості сплатити судовий збір у розмірі 96 854,54 грн. За таких 
обставин, суд звертає увагу, що позивачем не надано жодних документів, з яких 
вбачається однозначно про відсутність коштів у позивача, які можуть бути 
використані для сплати судового збору. Отже, позивачем не дотримано вимог 
частини 3 статті 106 КАС України, оскільки ним не надано доказів, що 
підтверджують сплату ним судового збору в повному обсязі, визначеного 
відповідно до вищевказаних норм. З урахуванням викладеного та з підстав 
рівності всіх учасників адміністративного процесу перед законом, суд дійшов 
висновку про відсутність обґрунтованих підстав для відстрочення відповідачу 
сплати судового збору».  Дійсно, такі значні судові витрати обмежують права 
сторін на захист, роблять правосуддя недоступним, особливо для представників 
малого та середнього бізнесу в особі невеликих підприємств. Враховуючи 
зазначені недоліки та розміри ставок судового збору при поданні позовної 
заяви до господарського суду, на нашу думку, необхідно абз. 3 пп.1 п.3 ч.2 ст. 4 
Закону України «Про судовий збір» викласти у наступному вигляді: «За 
подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового 
характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 
судовий збір сплачується у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 
розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальної 
заробітної плати».  

З вищевикладеного випливає, що законодавство про судові витрати в 
адміністративному судочинстві потребує вдосконалення, так як невиправдано 
високі ставки судового збору обмежують права осіб на захист. Внесення 
запропонованих змін та доповнень дозволить зробити більш доступним 
можливість звернення до адміністративного суду юридичних осіб та суб’єктів 
владних повноважень. 
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Анотація: в роботі розглянуті проблемні аспекти правового регулювання 

виплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному 
керуючому при реалізації своїх повноважень у справах про банкрутство. 
Розроблені пропозиції з вдосконалення законодавства в цьому напрямку. 
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Abstract. In this paper we describe the problematic aspects of regulation 
payment monetary reward and reimbursement of expenses arbitration manager in 
bankruptcy cases. Proposals have developed for improving the legislation in this 
area. 
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Інститут арбітражного керуючого впроваджений в Україні з прийняттям 
30.06.1999 року нової редакції Закону України «Про банкрутство», а саме 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» [1]. 

Не зважаючи майже на понад п'ятнадцятирічний досвід застосування 
вказаного Закону, на цей час залишається ще чимало прогалин та 
неузгодженостей у нормах, що регулюють правовий статус арбітражного 
керуючого, зокрема щодо виплати даному учаснику справи про банкрутство 
винагороди та відшкодування витрат за виконання передбачених законом 
обов’язків. Як свідчить практика, однією з причин відмови арбітражного 
керуючого від участі у справі про банкрутство є недосконалість правового 
регулювання оплати праці – відсутність гарантій отримання  винагороди за 
виконання ними своїх функцій або незначний її розмір, зокрема, у випадках, 
коли у боржника відсутнє майно для відшкодування витрат по справі. 

Про існування проблем правового регулювання даного питання свідчать 
численні  наукові праці та публікації українських вчених і практиків, які 
займалися ним безпосередньо, а саме: Я.Г. Рябцевої, П. Д. Пригузи, С.В. 
Міньковського тощо. Частково питанням виплати грошової винагороди та 
відшкодуванню витрат арбітражним керуючим крізь призму загальних 
положень інституту банкрутства та правового статусу арбітражних керуючих у 
своїх роботах приділяли увагу І.О. Вечірко, В.В. Джунь , Л.Г. Талан , Б.М. 
Поляков, О.М. Бірюков та інші. 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
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від 14.05.1992 № 2343-XII (далі – Закон про банкрутство) арбітражні керуючі є 
суб’єктами незалежної професійної діяльності. Ст. 115 Закону про банкрутство 
закріплено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий 
санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду, види та 
розмір якої диференціюється залежно від судової процедури банкрутства [1]. 

Як зазначає П.Д. Пригуза, в залежності від процедур і суб’єкта банкрутства 
оплату послуг арбітражного керуючого можна класифікувати на такі: оплата 
послуг розпорядника майна; оплата послуг керуючого санацією; оплата послуг 
ліквідатора [2]. 

Науковці у своїх роботах звертають увагу на декілька значних недоліків 
правового регулювання оплати послуг арбітражного керуючого,але найбільш 
актуальним, на нашу думку, є відсутність безумовних гарантій отримання 
арбітражним керуючим належних йому грошових коштів, тобто недосконалим 
є сам механізм виплати грошової винагороди та відшкодування витрат. 
Відповідно до абз. 3 ст.115 Закону про банкрутство сплата грошової 
винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється 
шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, 
зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний 
рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику 
майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна. 
Разом з тим відповідно до ч. 5 ст. 115 Закону про банкрутство сплата грошової 
винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з 
виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за 
рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської 
діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових 
прав) боржника [1]. Проте, на практиці виникають випадки, коли у боржника 
відсутні будь-які активи, у зв’язку з чим відсутня і можливість виконати вимоги 
зазначених вище норм. Тобто, фактично, закон не визначає чіткий спосіб 
отримання арбітражним керуючим грошової винагороди, а також належних 
йому грошових коштів на відшкодування витрат останнього, пов’язаних з 
виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією 
боржника або ліквідатора банкрута у разі недостатності майна боржника. У 
зв’язку з цим у арбітражного керуючого залишається можливість лише в 
судовому порядку вимагати виплати грошової винагороди та відшкодування 
витрат, але це довготривале, затратне та не завжди ефективне вирішення 
проблеми. В судовій практиці є випадки, коли обов’язок сплатити грошову 
винагороду та відшкодувати витрати при схожих обставинах було покладено на 
кредиторів. Так, ухвалою Господарського суду Львівської області від 
02.02.2016 року у справі № 914/1242/14 суд зобов’язав сплатити грошову 
винагороду та відшкодування витрат арбітражному керуючому за рахунок 
коштів кредиторів: «Враховуючи неможливість здійснити оплату послуг та 
відшкодування витрат арбітражного керуючого за рахунок наявних у боржника 
коштів, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) ОСОБА_6 
«Торговий дім «Жидачівський паперовий комбінат» через відсутність у 
боржника будь-яких активів, суд дійшов висновку, що оплату послуг та 
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відшкодування витрат арбітражного керуючого слід здійснити за рахунок 
коштів кредиторів»[3]. Схожа правова позиція також відображена в ухвалі 
Господарського суду Львівської області від 23.02.2016 року у справі № 
914/428/15 [4]. Враховуючи таку судову практику, на нашу думку, слід ч. 5 
ст.115 Закону про банкрутство доповнити абзацом наступного змісту: «У разі 
встановлення господарським судом факту відсутності майнових активів у 
боржника, виплата грошової винагороди та відшкодування витрат 
арбітражному керуючому здійснюється за рахунок коштів кредиторів». 

З вищевикладеного випливає, що законодавство про банкрутство потребує 
вдосконалення, так як не досить чітко регулює правове положення 
арбітражного керуючого, зокрема,щодо виплати йому грошової винагороди та 
відшкодуванні витрат. Внесення запропонованих змін та доповнень дозволить 
зменшити неправильне застосування положень Закону про банкрутство на 
практиці, а також допоможе підвищити зацікавленість арбітражного керуючого 
в якості виконуваної ним роботи. 
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Аннотация. Стаття присвячена розгляду інституту визнання та 
виконання іноземних судових рішень, який може виступати способом 
міжнародного співробітництва в кримінальному процесі, за допомогою якого 
відповідний вид міжнародного співробітництва має можливість бути 
реалізованим. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, визнання та виконання 
іноземних судових рішень, передача засуджених осіб. 

Abstract. The article enlightened consideration of the institution of recognition 
and enforcement of foreign judgments, which may be a way for international 
cooperation in the criminal process by which the appropriate type of cooperation can 
be realized. 

Key words: international cooperation, recognition and enforcement of foreign 
judgments, transfer of sentenced persons. 

Вступ. На сьогоднішній день співробітництво в кримінальному процесі 
здійснюється в багатьох напрямках та формах, які безпосередньо 
регламентовані міжнародними договорами та, в деяких випадках, 
національними законодавствами держав. 

Розбудова правової держави залежить від ефективної роботи всіх гілок 
влади (зокрема, і судової). Запорукою ефективності цього процесу є визнання і 
виконання судових рішень, винесених судами України, на території інших 
держав та винесених іноземними судами та міжнародними судовими органами, 
що мають бути визнаними і мають виконуватись на території України.  

Крім того, взаємне визнання процесуальних рішень є принципом 
найтіснішого міжнародного співробітництва держав у кримінальному 
судочинстві. 

Визнання та виконання іноземних судових вироків у деяких наукових 
дослідженнях, у вітчизняній судовій практиці та у законодавствах багатьох 
держав визначається як провадження в процедурі передачі засуджених осіб. 

Окремим питанням, пов’язаним з визнанням та виконанням іноземних 
судових рішень присвячено наукові праці наступних вчених: В.М. Дрьоміна, 
Н.А. Зелінської, А.Г. Маланюка, В.Т. Маляренка, М.І. Пашковського, А.В. 
Підгородинської, Я. І. Тростянської та ін. Проте низка питань щодо інституту 
передачі засуджених осіб продовжує залишатися дискусійною.  

Порядку визнання та виконання вироків судів іноземних держав та 
передачі засуджених осіб присвячена Глава 46 КПК України.  

Згідно із ч. 2 ст. 10 Кримінального кодексу України іноземці, які вчинили 
злочини на території України і засуджені за них, можуть бути передані для 
відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони 
є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами [2]. 
Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. [3] визначено 
процесуальний порядок реалізації положень міжнародних договорів із питань 
передачі засуджених осіб. 

Передача засуджених осіб до позбавлення волі для відбування покарання в 
державі, громадянами якої вони є, - це акт міжнародної співпраці, що 
реалізується на основі міжнародного та внутрішньодержавного законодавства 
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та полягає в передачі особи, що вчинила злочин і засуджена однією державою, 
іншій державі, громадянином якої вона є, для виконання покарання у вигляді 
позбавлення волі [4, с.15]. 

Важливими документами у розвитку інституту визнання та виконання 
рішень іноземних судів, як способу здійснення міжнародного співробітництва 
саме в провадженні по передачі засуджених осіб, є низка багатосторонніх 
міжнародних договорів та двосторонніх угод. Перш за все, мова йде про 
Конвенцію про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 р.  (далі – Конвенція 
1983 р.), укладену в Страсбурзі (Україна підписала відповідний Закон про 
приєднання 22.09.1995 р.) [5], та Додатковий протокол до неї від 22.09.1995 р. 
(ратифікований відповідним законом від 03.04.2003 р.) [6].  

У Конвенції вживаються і розкриваються терміни, що стосуються 
процесуальних рішень: «вирок», «рішення», «держава винесення вироку» та 
«держава виконання вироку», з яких випливає необхідність сторін визнавати й 
виконувати рішення одна одної щодо передачі. 

Статтею 2 Конвенції 1983 р. визначаються загальні принципи передачі 
засуджених осіб. Перш за все, закріплюється зобов’язання договірних держав 
якнайтісніше співпрацювати у тому , що стосується передачі засуджених осіб, у 
відповідності до положень зазначеної Конвенції. Так, особу, засуджену на 
території однієї держави, може бути передано на територію іншої, згідно з 
положеннями Конвенції, для відбування призначеного їй покарання. Таким 
чином, компетентні органи держави, громадянином якої є засуджена особа, 
виходячи із винесеного вироку, мають прийняти рішення щодо його визнання 
(шляхом винесення окремого процесуального рішення, наприклад, або без його 
винесення, погодившись виконувати останнє) та виконання на своїй території. 
Із запитом про передачу засудженої особи може звертатися як держава 
винесення вироку, так і держава виконання вироку. 

Конвенцією 1983 р. визначено ряд умов, за наявності яких особу може 
бути передано до країни, громадянином якої вона є: наявність в особи 
громадянства держави виконання вироку; остаточність рішення; відбуття 
особою певної частини покарання (впродовж не менше шести місяців або якщо 
їй призначено вирок до ув’язнення на невизначений строк); згода засудженої 
особи або її законного представника; визнання діяння засудженої особи 
кримінальним злочином у країні виконання; взаємна згода на таку передачу 
держави винесення вироку та держави виконання вироку. КПК України також 
визначає положення, відповідно до якого засудженою особою має бути 
відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в 
разі наявності – також процесуальні витрати. 

Документи про те, що зазначені умови виконані, мають бути надані разом 
із запитом і розглянуті спочатку центральним органом України – Міністерством 
юстиції України, а потім – судом. Перед тим як буде вирішено питання про 
передачу засудженої особи для відбування покарання з України до іноземної 
держави, остання має надати гарантії того, що засуджений не буде підданий 
катуванню або іншому жорстокому, нелюдському чи таким, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню.  
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Важливим являється порушення питання щодо можливості реалізації 
засудженою вироком іноземного суду особою, її близькими родичами або 
законними представниками права виступати ініціатором передачі засудженого 
в країну громадянства [7, с.126].   

Із прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України 
вирішено проблему, пов’язану з регламентацією на національному рівні 
процедури визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних 
судових органів. Законодавцем досить детально, з урахуванням вимог 
міжнародних договорів, визначено підстави, умови суб’єктів визнання та 
виконання вищезазначених рішень. 

Одним із суб’єктів співробітництва, рішення якого можна визнати й 
виконати на території України, відповідно до законодавства України, є 
міжнародна судова установа. У теперішній час співробітництво з окремими 
органами міжнародної кримінальної юстиції є невідворотним, а досвід 
співпраці Міжнародного кримінального суду з державами-учасницями є 
корисним і важливим, у тому числі і для України у подальшому як 
рівнозначного члена світового співтовариства.  

Визнання та виконання рішень міжнародних судових органів мають низку 
особливостей, зокрема: передумовою їх визнання та виконання є відповідне 
визнання юрисдикції, отримане шляхом надання згоди держави на це, 
вираженої ратифікацією, приєднання до договору про створення; наявність 
внутрішньодержавного механізму реалізації положень щодо визнання та 
виконання рішень міжнародного судового органу; при визнанні та виконанні 
рішення такого судового органу, як Міжнародний кримінальний суд, держава 
виконання не вправі змінювати його, а також вирішувати питання щодо 
перегляду та оскарження.  

Визнання та виконання рішень іноземних судів при провадженні окремих 
процесуальних дій відбувається за законодавством запитуваної держави. Для 
реалізації інституту міжнародної правової допомоги необхідним є виконання 
іноземних процесуальних (у тому числі і судових) рішень, на підставі яких або 
був направлений міжнародний запит, або які додаються до міжнародного 
запиту. Виконання, як правило, відбувається відповідно до законодавства 
запитуваної держави (якщо останні не домовилися про інше). У провадженні 
щодо міжнародного розшуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, також передбачається визнання та виконання рішень 
іноземних судів, що відбувається за законодавством запитуваної держави. 

Інститут визнання та виконання рішень іноземних судів має наскрізний 
характер стосовно процедур перейняття кримінального провадження та 
екстрадиції. Дія принципу «видай або суди» (aut dedere au tjudicare) зобов’язує 
держави, у разі відмови ними у видачі певної особи для притягнення 
кримінальної відповідальності, приймати до свого провадження кримінальні 
справи із кримінального переслідування осіб. 

Екстрадиція осіб являє собою певний процес, протягом якого 
компетентними органами виносяться процесуальні рішення, визнання і 
виконання яких є обов’язковим для досягнення мети відповідного процесу, 
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зокрема, притягнення до кримінальної відповідальності злочинця або 
виконання вироку щодо нього. Для виконання рішення іноземного суду в 
екстрадиційному процесі важливе значення мають відсутність «негативних» 
умов, які перешкоджають здійсненню цього процесу (та які визначаються 
національними законами або міжнародним договором).  

Видача для приведення вироку суду іноземної держави до виконання 
здійснюється за наявності копії іноземного процесуального рішення – вироку 
іноземного суду із підтвердженням набуття ним законної сили та ряду інших 
документів, передбачених КПК та міжнародними договорами. 

Висновки. Визнання та виконання іноземних судових рішень неправильно 
зводити виключно до інституту передачі засуджених осіб для подальшого 
відбування покарання до країни її громадянства або постійного проживання. 

Визнання та виконання іноземних судових рішень у процедурі передання 
засуджених осіб характеризується наявністю спеціальної юридичної процедури, 
яка проводиться, у першу чергу, уповноваженим (центральним) органом та 
судом і яка детально регламентована кримінально-процесуальним 
законодавством, оскільки посягає на права та основні свободи громадян. 

Враховуючи, що положення ст. ст. 605 – 612 КПК України можуть бути 
застосовані при вирішенні питання про передачу особи, до якої судом 
застосовано примусові заходи медичного характеру, залучення законного 
представника має бути обов’язковим. У разі, якщо засуджена вироком 
іноземного суду особа не володіє мовою, якою ведеться судочинство, до 
кримінального провадження повинен залучитися й перекладач.  
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Анотація. У цій роботі розглядається питання теорії державного 
протоколу та етикету; наводяться приклади дипломатії різних країн світу. 
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Abstract. This paper discusses the theory of state protocol and etiquette; are 
examples of diplomacy around the world. 

Key words: diplomatic protocol, etiquette and state sovereignty. 
У кожній країні і в кожного народу існують свої традиції і звичаї ділового 

спілкування й етики та норми дипломатичного протоколу.   Дипломатичний 
протокол створює відповідні умови для того, щоб відносини між державами, 
урядами та їхніми представниками могли розвиватися в дружній, мирній 
атмосфері. Нормальне спілкування було б неможливим, якби всі вони не 
дотримувалися загальних принципів взаємовідносин, у першу чергу таких, як 
повага до державного суверенітету і національної незалежності, невтручання у 
внутрішні справи іншої держави, дотримання умов міжнародних угод і 
договорів, суворе виконання взятих на себе зобов’язань. Основоположною 
засадою дипломатичного протоколу є дотримання принципу міжнародної 
ввічливості, тобто поваги до всього, що символізує чи представляє державу.   

Прикладом класичної дипломатії  є англійська дипломатія. Найсильнішою 
рисою англійської дипломатії є бездоганне знання предмета, проблем, що 
підлягають вирішенню, знання країн, енциклопедичні дані, які передаються з 
покоління в покоління. Англійська дипломатія дуже вміло захищає інтереси 
своєї країни та її громадян. Встановлюючи контакти з англійськими 
дипломатами і ведучи з ними бесіди, слід пам’ятати, що вони не дуже люблять 
розмови про глобальні проблеми, на відміну від американців, які мають 
пристрасть до різних доктрин. Англійці воліють мати справу з конкретними 
питаннями сьогоднішнього чи завтрашнього дня. Головною метою британської 
дипломатії було не дозволити жодній державі Європи зайняти домінуюче 
становище в Європі. Англійцям притаманні якості, що підходять для 
дипломатії. Вони прагнуть уникати категоричності. Культурних, освічених 
англійців вирізняє вишуканість мови, їм подобається, коли цю вишуканість 
оцінюють і відповідають тим самим [1,c.23]. 

Одна з основоположників сучасної світової дипломатії є французька 
дипломатія. З національних рис французької дипломатії варто відзначити таку: 
вони приділяють велику увагу попереднім домовленостям. Французькі 
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дипломати воліють заздалегідь обговорити ті чи інші питання, щоб потім 
вирішити їх остаточно. Вони дуже чемні, ввічливі, доброзичливі, схильні до 
жартів. Щодо налагодження контактів і переговорів, французькі дипломати і 
чиновники більш консервативні, ніж німці чи італійці. У Франції надають 
великого значення освіті, тому на візитній картці слід зазначити, який вищий 
навчальний заклад ви закінчили, особливо якщо він має гарну репутаці [1, c.76]. 

У сучасному світі японська дипломатія вважається порівняно молодою, 
хоча і відзначається своїм професіоналізмом, зокрема веденням дипломатичних 
відносин на високому рівні. Велика увага приділяється вивченню англійської 
мови як світової, тому що вважається, що для дипломатів глибокі знання мови 
особливо важливі. У розмовах, контактах з японцями варто пам’ятати про ще 
одну їхню рису, втім, властиву дипломатам інших країн, — вони не терплять 
найменшої образи, грубого слова і самі утримуються від подібних висловів. 
Їхня ввічливість робить їх приємними співрозмовниками. А за традицією 
найважливішим елементом чемної поведінки є уклін [3, c.87]. 

Безсумнівно, багато відомих людей писали про теорію дипломатичного 
протоколу та етикету. Наприклад, Сагайдак О. П., Джон Вуд і Жан 
Серре висвітлювали це питання у своїх книгах та працях. 

Отже, хоча дипломатичний протокол регламентує правила яких 
дотримуються дипломатичні представники у міжнародному спілкуванні, однак 
кожна країна має свої особливості дипломатичного протоколу. Тому для 
новоприбулого дипломата особливо важливим є ознайомлення з протоколом 
держави перебування. Адже, правила дипломатичного протоколу ґрунтуються 
на принципі міжнародної ввічливості, тобто поваги до всього, що символізує 
державу. 
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Анотація. В даній роботі розглядається роль політичного лідера в 
державі, його значення для народу та країни вцілому.  

Ключові слова: політична еліта, лідер, влада, політичні партії, партійно-
парламентська еліта, політичне лідерство. 

Abstract. This paper examines the role of a political leader in the state, its 
importance to the nation and the country as a whole. 

Key words: political elite , leader, government , political parties, party and 
parliamentary elite political leadership. 

Важливою запорукою прогресивного демократичного розвитку новітньої 
України є не лише формування власної нової, національно зорієнтованої еліти, 
але й узгодження дій еліти загальнонаціональної і місцевої (регіональної). 
Власне, від такої узгодженості суттєво залежить не лише результат 
державотворення, але і єдність, цілісність України як унітарної держави. 

Політична еліта (франц. elite – краще, відібране, вибране) – самостійна, 
вища, відносно привілейована група людей, наділена особливими 
психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню 
участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням 
державної влади або впливом на неї. 

Відомий американський дослідник Р. Такер вважає, що «політичне 
лідерство є, ймовірно, однією з найзначущих і найзагальніших форм влади. 
Влада – це центральна складова лідерства» [6, с. 21]. Але якщо йдеться про 
національно-державний рівень у сучасному світі, то йому, безперечно, повинен 
відповідати певний лідер. Якщо керівник може і не бути лідером, то лідер не 
може не мати якостей керівника (тобто організаторських, комунікативних та 
інших професійно необхідних і достатніх здібностей). Водночас треба 
розрізняти політичних лідерів як особистостей та політичне лідерство як явище 
політичного й соціокультурного життя країни. Звісно, перших не можна 
абстрагувати від конкретно-історичного та національно-культурного контексту 
їх розгляду. 

У самому понятті лідерства полягає таємниця, як тисячі людей 
підпорядковуються одній людині, тому поняття лідерства нерозривно пов'язане 
з поняттям влади [2, c.15]. 

Українське суспільство практично пережило чотири періоди формування і 
діяльності власної еліти загалом і політичної зокрема: 

Перший період був найтривалішим — майже триста років (XIII-XVI ст.). 
Саме в цей час формувалася етнічна і конфесійна ідентичність українства, його 
еліта. 

Другий період також був досить великим — півтора століття з 1648 р. до 
кінця XVIII ст. Особливість цього періоду зумовлена тим, що еліта вийшла 
фактично з козацтва, з молодої української демократії часів Хмельниччини. На 
цьому етапі польська еліта на певний час полишила Україну і вакуум, що 
виник, заповнила молода українська демократія.  

Третій період формування української еліти, у тому числі й політичної, був 
коротким — фактично близько вісімдесяти років — і закінчився крахом 
Гетьманщини (1918 р.) і УНР (1919 р.). З кінця XIX ст., коли у багатьох країнах 
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сформувалися політичні партії парламентського типу, почала створюватися і 
така особлива група політичної еліти, як партійно-парламентська еліта.  

Четвертий період починається з 1917 р. від народження так званої 
радянської еліти і закінчується в Україні фактично в 1991 р. Окремі вчені, 
зокрема А. Пахарєв, поділяють його на три підетапи:  

• 1917-1941 рр. ; закінчується винищенням української (як власне і всієї в 
СРСР) еліти в результаті сталінських репресій 30-х років та початку Другої 
світової війни;  

• 1943-1953 рр. (тривав до початку так званої відлиги);  
• 1955-1991 рр. (тривав до проголошення незалежності України).  
З кінця XIX ст., коли у багатьох країнах сформувалися політичні партії 

парламентського типу, почала створюватися і така особлива група політичної 
еліти, як партійно-парламентська еліта.  

В Україні, зрозуміло, така еліта почала формуватися фактично з 1990 р. її 
як феномен розглядають у своїх працях такі політологи, як А. Білоус,                
Б. Гаєвський, М. Слюсаревський, В. Литвин, А. Пахарєв та ін.  

Генеза партійно-парламентської еліти в Україні досить своєрідна. 
Фактично вже в 1990 р. після виборів до Верховної Ради України XII скликання 
така еліта складалася з комуністів (85 %) і безпартійних (15 %). Через п'ять 
років (1996 р.) у Верховній Раді XIII скликання з 420 депутатів 259 вже 
представляли різні політичні партії, а в 1998 р. (Верховна Рада XIV скликання) 
партійно-парламентська еліта ще більше різнилася за партійною ознакою. 
Найчисленнішими в парламенті були представники Комуністичної партії 
України, Руху, Громади, НДП, Соціалістичної партії України.  

Громадян цікавить лідер насамперед як особа, кандидат, якому можна 
довіритися і на якого можна покластися. Десятки ж лідерів в Україні, , умовно 
кажучи, "сховалися" за партії, а не виграли вибори саме як особистості. 
Фактично за ними стоїть не електорат, а лише прихильники політичних партій. 
І це погано, оскільки політичний лідер повинен інтерпретувати і представляти 
загальнолюдські, групові, партійні, корпоративні інтереси, інакше він просто не 
матиме відповідної підтримки з боку громадян [4, c. 57]. До того ж багатьом 
політичним лідерам в Україні бракує вміння взагалі діяти, управляти саме з 
урахуванням особливостей соціуму своїх прихильників, громадян України. 

Процеси, що відбуваються нині в Україні, суттєво відрізняються від тих, 
що спостерігаються в інших посттоталітарних країнах Європи, у колишніх 
республіках СРСР, а відтепер суверенних державах. Значну роль у цих 
процесах відіграє в нашій державі не правлячий клас чи певна політична сила, а 
саме політичний лідер, особа як головна фігура, що визначає перебіг 
найважливіших політичних процесів. І це природно, оскільки Україна, не 
применшуючи при цьому ролі всього українського загалу, фактично завжди 
була суспільством лідерського типу.  

Від початку державного відродження України до других парламентських 
виборів правляча еліта в основному формувалася з різних прошарків колишньої 
номенклатури, а також частково з націонал-демократичної опозиції. Одна 
частина номенклатурної еліти стала на шлях зміцнення державної незалежності 
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України, але стосовно політичних та економічних реформ зайняла 
половинчасту, вичікувальну позицію, інша ж її частина почала відстоювати 
збереження колишнього ладу і повернення до «оновленого» СРСР [5, c.72]. 

Правляча еліта в Україні на цьому етапі суспільного і державного розвитку 
виявилася неспроможною до швидких комплексних реформ через те, що:  

1) складалася здебільшого з вихідців соціально-класових груп, які 
об'єктивно боялися втратити владу;  

2) не володіла кадрами, які б відзначалися високою активністю, рішучістю 
і сучасною управлінською компетентністю;  

3) зазнавала сильного спротиву з боку антидержавних і 
антиреформістських сил;  

 4) розлад механізмів соціального контролю призвів до поглиблення 
моральної деградації частини її представників, що виявилося у поширенні 
таких явищ, як клептократія, корупція і нарцисизм;  

5) визначальним у політичному курсі був принцип «головне не реформи, а 
збереження державності й національно-культурне відродження».  

Правлячій еліті не протистояла серйозна реформістська опозиція, на роль 
якої могли б претендувати націонал-демократичні сили, проте вони не мали 
стратегічної програми реформ, відповідного кадрового потенціалу [1, c.23]. 

Сьогодні в Україні формується загальнонаціональна система політичного 
лідерства, що має базуватися на набутому політичному (соціокультурному) 
досвіді усіх попередніх епох, кожна з яких збагатила вітчизняну політичну 
історію. Зміна змісту та функцій політичного керівництва, його моделі 
визначається динамікою суспільних перетворень і конкретною історичною 
ситуацією. Подальший розвиток України (не лише в політичній сфері) багато в 
чому залежить від побудови адекватної системи політичного лідерства, яка на 
сучасному етапі відповідала б нагальним потребам українського суспільства.  

Історичний досвід, зокрема України, свідчить, що політичне лідерство є не 
лише впливовим чинником національного соціального та культурного 
розвитку, а й основою духовної безпеки людини й суспільства. Його 
можливості зберігати й утверджувати саме смислові координати державної 
системи, формувати сприйняття і образ держави у світі дають змогу розглядати 
політичне лідерство не лише як впливовий професійний і соціальний інститут, а 
й як ефективний інструмент внутрішньої і зовнішньої політики, важливу умову 
успішного розвитку української політичної нації [3, c.213]. 

Отже, політологія розглядає лідерство як феномен політичного життя 
суспільства, досліджує його місце в системі владних відносин, механізми 
формування і функціонування, а також розробляє практичні рекомендації. 

Дотепер, особливо у пресі, науковій літературі точаться дискусій, але вони 
малоефективні для нашого духовного єднання дискусії щодо національної ідеї, 
ідеології. Проте слід визнати, що за десять років здобути незалежність, 
затвердити основні атрибути державності — Конституцію, Герб, Прапор, Гімн, 
прийняти численні закони, що утворюють правове поле нашої державності 
(нехай і недосконале), утворити основні гілки влади, політичні партії, численні 
громадські об'єднання — це немало за такий короткий проміжок часу, щоб 
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результативно рухатися вперед.  
Період національної, політичної ейфорії в Україні давно минув. На тлі 

такої ейфорії виникли сотні партій, громадських об'єднань, організацій, фондів, 
рухів, ініціативних груп, зросла національна політична еліта, яка навряд чи 
поступиться елітам інших держав. Та лише її сконсолідованість, стратегічна 
єдність, виважена й активна громадянська позиція можуть активізувати і 
посилити процеси творення України як суверенної, демократичної, соборної 
держави. 

 
Література: 
1. Політологія: особистість, влада, демократія. Підручник із серії 

гуманітарної освіти. 1996. – с. 23 
2. Абизов В. С, Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. — 

К., 1995. – с 15. 
3.  Актуальні проблеми політики: 36. наук, праць. — Одеса, 2001. — Вип. 

10-11. – с. 213. 
4. Білоус А.О. Верховна Рада України: розташування сил і перспективи 

партій // Нова політика. — 1995. — № 1. – с. 57. 
5. Жулинсъкий М. Україна: формування духовної незалежності // 

Сучасність. — 1995. — № 5. – с.72. 
6. Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879–1929. История и личность. – М., 

1990. – С. 21. 
Науковий керівник: д.і.н., доц. Сєкунова Ю.В. 

Стаття відправлена 09.04.2016 р. 
© Гудзь Р. В. 

 
ЦИТ: n216-231 
УДК 32:159.9.019.4 

Волочай Ю. В., Сєкунова Ю. В. 
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА 

Київський національний університет біоресурсів і природокористування,  
Київ, Героїв Оборони 11, 03041  

Volochay Y. V., Sekynova Y. V. 
POLITICAL PSYCHOLOGY AND POLITICAL BEHAVIOR 

Kyiv National University of Life and Environmental Sciences,  
Kyiv, Geroiv Oborony 11, 03041 

 
Аннотация. В роботі розглядається політичні стосунки і поведінка 

звичайних громадян. Політична психологія досліджує роль психологічних 
процесів в розгортанні політичної поведінки, і дії політичних подій на 
психологічних процесах. Політична програма  психології підлітка забезпечує 
студентам з розумінням того, як психологічна  структура може інформувати 
політологів, що розуміють політичні події. Ця дисципліна допомагає 
дослідникам розуміти, як і чому політичні рішення були зроблені. Ця тема 
висвітлює ворожі стосунки, що включають війну або загрози. Також як і 
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кооперативні стосунки, у тому числі взаємна допомога і різні наукові обміни. 
Психологи вивчили індивіда і колективний вплив в розвитку політичних 
утворень. У цій гілці психології, політичні процеси посилаються на аспекти 
психології як наприклад сприйняття і пізнання, переконання. Це включає 
вивчення в голосування поведінки і стосунків між особою і політичних 
стосунків. Також зосереджуються вплив засобів масової інформації. 

Ключевые слова: Політика, політична психологія, політична поведінка, 
інформація, поведінка, громадяни, політичні рухи, політичне лідерство. 

Abstract. In-process examined political relations and behavior of ordinary 
citizens. Political psychology investigates the role of psychological processes in 
development of political behavior, and action of political events on psychological 
processes. The political program of psychology of teenager provides to the students 
with understanding that, how a psychological structure can inform political scientists 
that understand political events. This discipline helps researchers to understand, as 
well as why political decisions were done. This theme lights up hostile relations that 
include war or threats. As well as co-operative relations, including mutual aid and 
different scientific exchanges. Psychologists learned an individual and collective 
influence in development of bodies politic. In this branch of psychology, political 
processes allude to the aspects of psychology as for example perception and 
cognition, persuasion. It plugs a study in voting of behavior and relations between a 
person and political relations. Also concentrated influence of facilities of mass 

Key words: Politics, political psychology, political behavior, information, 
behavior, citizens, political movements, political leadership. 

Психологія політики розвивалася як наукова дисципліна між злиттям 
психології і політології між Світовою війною і Другою світовою. Політична 
психологія з'явилася як політологія, так і психологія, оскільки це допомагає 
пояснити політичну поведінку, як традиційну науку. Ця дисципліна допомагає 
дослідникам  розуміти, як і чому політичні рішення були зроблені.[2] 

Історично, розвиток політичної психології спонукали специфічні події в 
1920 році. Міжнародні відносини під час Холодної  Війни були складними 
тому, дослідники застосували політичну психологію, щоб вивчати зовнішню 
політику і міжнародні конфлікти, як наприклад в'єтнамська Війна.  

Одна з головних цілей політичної психології - встановити загальні правила 
поведінки для того, щоб допомогти пояснити і передбачити різні події, які 
можуть мати місце при різних обставинах. Політична психологія користується 
науковим підходом, грунтованим на кроках: 

1. Систематично спостерігаючи поведінку і події для того, щоб відрізняти 
чинники або змінні можливо, впливаючи на них; 

2. Формулюючи пробні очікування або гіпотези; 
3. Роблячи подальші спостереження і експерименти.[3] 
Політична психологія вивчає широкий ряд тем, у тому числі політична 

поведінка індивіда. Це включає вивчення в голосування поведінки і стосунків 
між особою і політичних стосунків. Дослідники також зосереджуються вплив 
засобів масової інформації.  

На думку фахівців з проблем масової інформації, зв’язків з громадськістю, 
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політична психологія становить інтерес тим, що може відповісти, зокрема, на 
такі питання: яким є політичний портрет, лідера і виборця, якими мотивами 
може керуватися лідер, приймаючи ті чи ті рішення, тобто політичну 
психологію розглядають під певним практичним кутом зору, що також важливо 
і об’єктивно зумовлене. [1, 10] 

Згідно з психологією політики, люди можуть застосувати різне міркування 
в різних ситуаціях, оскільки емоційні чинники грають вирішальну роль в дії і 
взаємодію в соціальний світ. Ця область психології вивчає емоційні аспекти 
потреби людей в приналежності і з'єднанні, на додаток до ідентифікаційного і 
взаємного розпізнавання. Дослідники пробували застосувати соціальну теорію 
ідентичності, щоб розуміти політичні рухи і інші соціальні утворення. 
Психологія політики не лише пробує пояснити групові конфлікти і насильство 
але і шукає їх резолюцію. 

Деякі психологи дослідили політичні вирівнювання і структури. Ці 
вивчення утворені  серед політиків як наприклад коаліції. Політична психологія 
досліджує чинники, які визначають розвиток кооперативних стосунків серед 
політичних груп. Проте, велика частина політичної роботи психологів 
безпосередньо з кандидатами, що беруть участь в гонку за офіс. Працюючи 
безпосередньо з командою комунікацій політика, щоб направити розвиток 
політичних рішень. Інші індивідууми, можливо, працюють для місця дії, 
держави, або федеральних агентств, що вивчають поведінку виборця. Деякі 
індивідууми працюють для медіа-виходів, що аналізують поведінку виборця, 
або працюють в дослідженні, що визначає корінь політичної віри і як вони 
мають відношення до культурного, соціального, релігійного, економічного, або 
інших соціокультурних чинників. 

Суспільство, як і партії, рухи, групи, не можна уявити без ідеології , тобто 
без системи певних ідей, що їх об’єднують або роз’єднують.[1, 28] 

Витончені людські здібності для проведення і формування коаліцій і 
щільні стосунки закінчення між людськими коаліціями і політичною владою 
мають глибокі ефекти на еволюції людської політичної поведінки.  

 Дослідники можуть передбачили важливість на вигляд недоречних 
чинників, розглядаючи еволюційну історію політика. Людська політична 
психологія продовжує носити подробиці особливості спадкового політичного 
довкілля. Таким чином, ці вивчення додали значно до засадничого дослідження 
на політиці оголошення еволюції і прояснив, як еволюція сформувала 
політичну поведінку і чому еволюційна позиція важлива. 

Отже, були розглянуті проблеми політичної участі та поведінки, можна 
зробити такі висновки. 

Людям  властиві особливі риси, тобто індивідуальні відмінності. Такі 
відмінності проявляються у процесі прояву емоцій, мотивацій, реакцій та інших 
аспектів поведінки. 

Істотне значення мають здібності  в процесі політичної діяльності. Під цим 
твердженням розуміють індивідуально-психологічні особливості, що і відрізняє 
людей, тобто індивідів. 

Соціальні спільноти, прошарки і групи, організації, рухи, партії, особа як 
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їх представник, а також політичний лідер є об'єктами політичної психології. 
При цьому явища, процеси політичної практики з індивідуального, над 
спільного вливаються у свідомість індивіда, певної спільноти й відображаються 
у психологічних поняттях, утворюючи психологічний компонент свідомості 
суб'єктів. Цей самостійний, психологічний аспект свідомості є відображенням 
політичного життя суспільства, процесу формування мотивів свідомості й 
діяльності людей. Будь-які детермінанти політичного процесу внаслідок 
психологічних механізмів перетворюються на особисто усвідомлені й 
вмотивовані, отже, в міру того, як суб'єкт здобуває у діяльності свій предмет, 
отримує свій предмет і психологія. 
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Анотація. В роботі розглядається основна діяльність і життя М. 
Грушевського протягом перебування у Москві. Його хвилювання, стосунки з 
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Abstract. We consider the main activities and life Grushevsky during his stay in 
Moscow. His excitement, relationships with family, friends, work associates and the 
meaning of his life – “History of Ukraine-Rus”. 

Key words: worker, work, journal, Moscow, scientist, exile, analysis, 
outstanding. 

Українській історії відомо дуже багато визначних постатей і діячів, до яких 
без сумнівів можна віднести Михайла Сергійовича Грушевського. Михайло 
Сергійович постає перед нами як історик, політичний і громадський діяч, автор 
понад 2000 наукових праць, виступає як  один з провідних суспільно-
політичних діячів і батько першої української держави в XX столітті. Проте ці 
узагальнення не охоплюють того, за що ми шануємо цю видатну людину. 
Михайло Грушевський – це епоха українського національно-державного 
відродження, яка охоплює усі головні ділянки українського життя і його 
динамічну боротьбу за самобутність і культуру. Грушевський найбільш 
відомий як автор десятитомної монографії, головної праці усього його життя – 
«Історія України-Руси». Отже, ми маємо діло з унікальною людиною 
енциклопедичного знання, широких світоглядних горизонтів і динамічної 
суспільно-політичної дії в усіх ділянках громадського життя. 

Яскравий і бурхливий життєвий шлях пройшов Михайло Грушевський, в 
складну історичну добу кінець XIX - початок XX століття. Ця людина була 
незвичайної енергії й невтомної праці, тому українські вчені швидко і високо 
оцінили організаційний хист М. Грушевського. Були в житті Михайла 
Сергійовича і декілька арештів, про них і піде мова далі, адже саме  вони 
призвели до того, що він певний час мешкав у Москві. 

На початок Першої світової війни М. Грушевський був в Карпатах і, через 
бойові дії, не зміг виїхати в Київ. Після повернення 11 грудня 1914 М. 
Грушевського заарештували і відправили до Симбірська (нині Ульянівськ), але 
завдяки клопотанню Петроградської Академії Наук, було дозволено переїхати 
до м. Казані та займатися науковою роботою із забороною викладацької 
діяльності. Під час перебування в Казані М. С. Грушевському вдалося 
переконати представників інтелігенції в тому, що місцеві умови ставлять під 
загрозу не тільки його наукову роботу, але й життя його і його рідних. І врешті-
решт йому дозволено було переїхати до Москви. М. Грушевський поїхав до 
Москви 9 вересня 1916 року, там він мешкав до Лютневої революції, після якої 
повернувся до Києва. М. Грушевський продовжив на новому місці займатися 
науковою роботою. 

Слід зазначити, що протягом усього московського періоду М. 
Грушевського дуже сильно турбував стан України і українства, він всіляко його 
захищав і намагався вирішити наявні проблеми, не дивлячись на те, що 
ставлення до нього перестало бути шанобливим, поважним і просто людським, 
чого він бажав усією душею і на що сподівався у Москві. Врешті-решт, він і 
його сім’я отримали бажане, про що свідчить момент приїзду і зустрічі 
Грушевських їх земляками. Зокрема він тоді писав: 
«Дуже се нас утішило і зрадувало після всього попереднього відчуження від 
переляканих київських земляків і здалось немов якимсь знаком кращих часів, 
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до котрих ми зітхали, чекаючи переводу з казані до Москви. А також надії на 
спокійне життя у Москві.» [6, с. 177] Отже, в Москву він привіз свої давні 
турботи про вирішення українського питання і нові тривоги, пов’язані з долею 
Галичини, окупованої російськими військами під час Першої світової війни. 

Про прибуття М. Грушевського повідомив журнал «Украинская жизнь», 
зокрема, що: «Проф. М.С. Грушевський прибув у Москву з Казані 10 вересня. 
На вокзалі М. — Казанської залізниці М.С. і його сім’ю зустріли члени 
московської української колонії, редакція «Украинской жизни» і представники 
української молоді» [6, с.178]. Уточнюємо, що Грушевські приїхали до Москви 
11 вересня, а не 10, як зазначено у журналі. 

По приїзду Грушевський одразу ж звернувся до поліції, де його довго 
митарили і веліли знаходити житло. Так, Грушевські і поселилися на Арбаті 55. 
Михайло Сергійович так охарактеризував свою нову оселю: «Се були дві 
кімнати… на другім поверсі («3 этаж») наріжної старосвіцької кам’яниці на розі 
«Денежного переулка», між двома церквами, що виходили фронтонами на 
Арбат, одну з великих московських артерій…» [6, c.181]. 

Особливо М. Грушевський вдарився у роботу після від’їзду дружини та 
доньки, працював як дома, так і виходив до архівів та бібліотек. Попри це він 
займався підготовкою статей і брав участь у виході в світ «Украинской жизни» 
та «Променя», згуртовував українські сили, організовував видавничу спілку, 
різних товариств, зустрічався з численними «московськими українцями» і 
російськими колегами, був на численних засіданнях, зборах, виступах на них і 
т.д. і т.п. У всьому цьому «час проходив доволі скоро і приємно — сі заняття і 
клопоти були мені милі після довгого посту» [6, c. 234]. 

Але головною ціллю М. Грушевського було завершення VIII тому своєї 
капітальної праці. В «Автобіографії» Грушевський засвідчив: «З переводом до 
Москви мав змогу взятись до продовження своєї «Історії України», яку війна 
перервала на описі Зборівської битви...». У Москві Михайло Сергійович 
написав менше ніж сто сторінок, проте вони були присвячені надзвичайно 
складній ситуації й мали вирішальне значення для завершення тому. 

Отже, VIII том «Історії України-Руси», що охоплював 1626–1650 роки. 
Конкретніше — частина ІІІ цього тому під назвою «Хмельниччина в розцвіті 
(1648–1650)». Цей період представляв історію українського народу в 
найяскравішому розцвіті і силі. Для того щоб якнайповніше викласти цей 
період нашої історії, вчений застосував дуже багато вже відомих наукових 
праць, книжок та знаходив нові, до того часу невідомі і сам акцентував на тому, 
що текст, написаний в Москві, по-новому висвітлював історію Хмельниччини. 

Саме М. Грушевський в «Історії України-Руси» відповів на найважливіші 
запитання для становлення національної самосвідомості кожного українця. В 
цьому можна побачити зв’язок між двома великими українцями. Тарас 
Шевченко — це код нації, а М. Грушевський обґрунтував право українців на 
самостійне існування у власній державі, як і Шевченко духовно направляв 
український народ, виконуючи місію націєтворця. 

Неможливо оминути й іншу наукову роботу М. Грушевського - 
«Всесвітню історію в короткім огляді». Він взявся обробляти її в інших містах 

Мир науки и инноваций 33 



 Том 9. Выпуск 1(3)                                                                                                                            Юридические науки                          

свого заслання і прагнув завершити у Москві. Протягом роботи над цією 
працею, Михайло Сергійович знайшов багато матеріалів про викладання історії 
у школах та історичну самоосвіту взагалі. І ці матеріали, разом з думками 
Грушевського,  перетворилися на нову статтю «Історія і її соціально-виховуюче 
значення». Також Михайло Грушевський відновив роботу московської філії 
Товариства українських поступовців та прагнув об'єднати опозиційні українські 
сили. 

Після революції 1917 року, М. Грушевський почав отримувати телеграми з 
Києва, куди вже рвався душею, і вже 13 березня Михайло Сергійович 
повернувся до Києва. 

Підсумовуючи вище викладене, можна дійти таких висновків, що попри 
усі незгоди у житті видатного діяча України Михайла Сергійовича 
Грушевського, він намагався зробити все можливе, щоб ми з вами знали свою 
історію на високому рівні, щоб ми пишалися нею і не цуралися її. Грушевський 
допоміг нам в цьому як ніхто інший. Багато людей засуджували його і його 
діяльність, його статті і томи, але він, не дивлячись ні на що, йшов до своєї 
мети і, на нашу думку, досягнув її, адже «Історія України-Руси» була сенсом 
його життя. 
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Стаття розглядає сутність та змiст полiтичної кyльтyри та вплив її на 
сучасну молодь. Проаналізовано молодь, їхні цілі, пріоритети, цінності i 
ставлення до політики. 

Ключовi слова: молодь,полiтична yчасть,полiтична кyльтyра. 
Полiтичне життя завжди iснyє в конкретно - iсторичних формах, 

зyмовлених матерiальними i соцiокyльтyрними чинниками. Воно являє собою 
сyкyпнiсть полiтичних явищ, якi фyнкцiонyють y сyспiльствi; у резyльтатах 
дiяльносi соцiальних сyб’єктiв – класiв, нацiй, соцiальних верств, грyп, 
iндивiдiв i створюваних ними полiтичних iнститyтiв. 

Нayкове опрацювання проблеми формyвання полiтичної кyльтyри 
проводиться вченими рiзних галyзей знань. Рiзноманiтнi аспекти ролi молодi 
України в сyчасних сyспiльних процесах досліджyють Ю.В.Сєкyнова, В.Бебик, 
В.Боровик, I.Вдовичин, М.Головатий, В.Головенько, О.Корнієвський, 
Л.Овдiєнко, В.Перебенесюк, В.Ребкало, Н.Черниш, О.Уварова та iн. 

         Велике значення y полiтичномy життi вiдiгpає стyдентська молодь зi 
своїми iнтеpесами, думками, пpiоpитетам i цiнностями. Сyчасне yкpaїнське 
сyспiльство пеpеживає пеpiод глибоких pефоpм y всiх сферах і нaмaгається 
встати на шлях цивiлiзованого pозвиткy, ствоpити пiдвалини pинкової 
економiки, сфоpмyвати гpомадянське сyспiльство i пpавовy деpжавy. 

Політологи виокpемлюють такi стеpеотипи політичного мислення сyчасної 
молодi:1) стереотип панполiтизмy – y спpийняттi молодi полiтичнi iнтеpеси 
належать виключно до сфеpи полiтичної влади; 2) стеpеотип 
консеpвативностi – y масовiй молодiжнiй свiдомостi деpжава ототожнюється з 
iнтеpесами всього сyспiльства, тодi як паpтiї, pyхи – iз пpиватними iнтеpесами 
тих чи iнших веpств нaселення; 3)стеpеотип полтичної iнеpтностi – полiтичнi й 
соцiальнi подiї пiдганяються пiд якiсь iдеальнi схеми без ypахyвання їх 
pеального змiстy та pезультатy;4) стеpеотип домiнантного спpиймання 
полiтичних pеалiй: полягає в пpагненнi молодi зводити складнощi й 
сyпеpечностi полiтичного життя до пpостих альтеpнатив i поpоджує 
однобiчнiсть полiтичних оцiнок;5) стеpеотип гетеpогенностi спpиймання 
полiтичних pеалiй з позицiй yмовних спiльнот або pеферентних гpуп 
(нефоpмальнi об’єднання, теpитоpiальнi громади).[1] 

Полiтична yчасть – це дiї, за допомогою яких pядовi члени бyдь-якої 
полiтичної системи впливають або намагаються впливати на pезyльтати її 
дiяльностi.  

Молодь – це майбyтнє нацiї i  сила, яка може змiнити хiд iсторії та 
сyчасний стан полiтичної ситyацiї, як показyє iсторiя є найбiльш динамiчною та 
вiдкритою до змiн соцiальною грyпою сyспiльства. Важко знайти приклад 
значних соцiальних змiн, якi бyли запровадженi без yчастi чи резонансу з бокy 
молодi. Причин такої поведiнки багато, але найголовнiшi це: набyття молодою 
людиною соцiального статyсy, iдентифiкацiя себе та свого призначення; 
недостатнiй рiвень полiтичної свiдомостi та розyмiння процесiв; iснyвання 
полiтичних мiфiв, що молодi не мiсце в полiтицi. Але це тiльки незначна 
частина iз yсього рiзноманiття факторiв, якi викликають данy поведiнкy. [4] 

Сyчасна молодь України знаходиться на роздорiжжi трансформацiї 
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iдейних та моральних орiєнтирiв. Вона перебуває на етапi визначення своїх 
полiтичних позицiї, соцiального становлення, що викликає певний розрив мiж 
тими хто впливає на процеси, що пов’язанi iз молоддю. Томy не можна дати 
вичерпне визначення полiтичнiй кyльтyрi молодi, так як воно перебyває в 
процесi переформyвання та змiни. 

Полiтична кyльтyра - це особливий рiзновид кyльтyи, спосiб дyховно-
пpактичної дiяльностi й вiдносин, що вiдобpажають, закpiплюють та pеалiзyють 
головнi нацiональнi цiнностi та iнтереси, формyють полiтичнi погляди та 
цiнностi, знання та навики yчастi гомадян y сyспiльно-полiтичномy життi 
держави. Це iсторично i соцiально зyмовлений продyкт полiтичної 
життєдiяльностi людей, їх полiтичної творчостi, який вiдображає процес 
опанyвання сyспiльством, нацiями, класами, іншими соціальними спільнотами 
та iндивiдами [2,c. 67-71]. 

Полiтична кyльтyра – сyкyпнiсть цiнностей, знань, ставлень, орiєнтацiї 
того чи iншого соцiального iндивiда, що фiксyє рiвень розвиткy їх полiтичної 
свiдомостi, полiтичної дiяльностi i поведiнки. 

Поняття полiтичної кyльтyри стало широко вивчатися досить недавно, з 
дрyгої половини XX столiття. Сyчасна молодь на Українi виростала в складних 
соцiальних та полiтичних yмовах, так як на той час вiдбyвалася перебyдова 
сyспiльства. Країна опинилася в перехiдномy станi вiдходження вiд 
тоталiтарного режимy до певної демократизованої системи, що i вiдобразилося 
на полiтичнiй кyльтypi. Це видно через змiни полiтичних орiєнтирiв, змiни 
системи цiнностей, iдеалiв, переконань, особливо серед студентської молодi. 
Вони роблять спроби участi в громадському та полiтичному життi, приймають 
участь в самоврядуваннi на рiзних рiвнях, але переважно в межах свого 
навчального закладу. Iснує необхiднiсть певної деполiтизацiї та деiдеологiзацiї 
свiдомостi цiєї самої молодi, полiтична культура якої до кiнця не сформувалася. 

Молодь являє собою ядро рiзних перебудовчих, прогресивних, iнколи 
радикальних соцiальних процесiв. Попри те, вона ще тiльки готується до 
подальшого самостiйного життя, так би мовити повної соцiалізацiї i тому є 
дуже незахищеною групою. Основними джерелами полiтичної iнформацiї все 
ще залишаються телебачення та газети. Але дуже стрiмко починають 
укорiнюватися i сучаснi джерела, особливо це twitter та Facebook. 

Студентська молодь в переважнiй своїй бiльшостi цiкавиться питаннями 
полiтики. Проте, це скорiш за все пов’язано iз слiдкуванням за сучасними 
полiтичними трендами. В полiтичних питаннях пов’язаних iз особистими 
iнтересами цiкавиться i приймає активну yчасть лише незначна частина 15-30% 
вiд yсiх стyдентiв. Пpo piвень пoлiтичної кyльтypи молoді певнoю мірою 
свідчить їх відношення дo пoлітичних партій та сил, щo яскраво відoбразилoся 
на oстанніх парламентських вибoрах.  

Таким чином, оживилася активність молoді в стyдентськомy 
самoвpядyванні, щo пoчалася після прийняття редакції закoнy України «Прo 
oсвітy», в якoмy стyдентськoмy самoврядyванню надали мoжливість 
представництва y кoлегіальних oрганах yніверситетy (вчених pадах) та булo 
прoписанo закoнoм фінансyвання, прoте дані механізми ще в пoвномy oбсязі не 
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запyщені та закoнoдавчo неврегyльoвані. 
Бyдyчи найбільш незахищенoю грyпoю населення, мoлoдь має найбільше 

невирішених прoблем. Oсновними з них є: влaсне житлo; перше рoбoче місце; 
військoвий oбoв’язoк; відпрaцювaння пo закінченню yніверситетy; стипендії 
нижче рівня мінімaльнoї зарoбітнoї плати. 

Деpжава пoпpи всі свoї закoнoдaвчі ініціативи так і не змoглa рoзв’язaти ці 
ключoві прoблеми мoлoді, хoчa вже дaвнo вoни oзвyчyвaлися, aле кoнкретнoгo 
резyльтaтy тaк дoсягнyтo і не бyлo. Це нaштoвхyє нa деякі підoзри, a сaме: 
ержaвний aпaрaт не зaцікaвлений в сильній тa зaхищеній мoлoді, вбaчaючи в 
цьoмy небезпекy чи кoнкyренцію; він не спрoмoжний їх вирішити, щo в свoю 
чергy стaвить під сyмнів йoгo кoмпетентність. 

Oтже, на підставі аналізy пoлітичної кyльтyри сyчаснoї мoлoді мoжна 
кoнстатyвати низький рівень її сфoрмoванoсті, який прoявляється в таких 
ознаках : нeyзгoдженoстi стрyктyри iдeйнo-пoлiтичних нaстaнoв, дoмінyвaнні 
емoційнoгo рiвня сприйняття oснoвних iдеoлoгічних тeчiй i пoлiтичних 
цiннoстeй, щo зaсвiдчyє пeрeвaжaння нeyсвiдoмлeнoгo сприйняття кoнкретних 
ідейнo-пoлітичних нaпрямкiв; низькiй aктyaлiзaцiї пoлiтичнoгo цiннiснoгo рiвня 
в стрyктyрi свiдoмoстi мoлoдi, дoмiнyвaннi eмoцiйнoгo рівня пoлiтичних 
цiннiсних oрiєнтацiй, змeншeннi iнтeнсивнoстi їх прoявy нa кoгнiтивнoмy тa 
звyжeння прaктичнoгo втілення нa дієвoмy рівнях; низькoмy стyпeнi 
кoгнiтивнoї зaлyчeнoстi в грyпi рeспoндeнтiв вiкoм 16 – 18 рoкiв i низькoмy 
рiвнi дієвoї зaлyчeнoсті в грyпi рeспoндeнтів вікoм 19 – 25 років при досить 
високому рівні їх когнітивної зацікавленості. 

Таким чином, така суперечлива ситуація, що характеризується відносно 
високою привабливістю політичних цінностей, значним інтересом до 
політичних подій і явищ, досить високою електоральною активністю, з одного 
боку, та низькими показниками реальної політичної участі, з іншого, є 
наслідком недосконалості процесу політичної соціалізації в сучасних умовах. 
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Створення правових, економічних і соціальних основ демократичної 

держави є невід'ємною умовою розбудови державності України, розвитку її 
політичної системи. Роль церкви й релігійних організацій як соціально 
інтегруючого чинника в житті українського суспільства, а, отже, і в політичній 
системі держави, визначає соціальну спрямованість державної політики в цій 
сфері. Україна багатонаціональна, багатоконфесійна держава. Тому від 
тонкощів державного регулювання державно-релігійних відносин залежить 
формування гармонійних і плідних відносин у системі: людина—релігійна 
організація—держава—суспільство. 

До системи взаємин держави й церкви в Україні застосовують два основні 
підходи. Перший ґрунтується на цілковитій рівності релігій і релігійних 
організацій, котрі існують і виникають у країні. Другий підхід — це особливі 
відносини з деякими релігійними організаціями, котрі мали великі заслуги в 
становленні держави й суспільства. 

Політика держави тісно пов'язана з мораллю, духовністю, релігією, бо є 
важливим елементом визначення спільного інтересу та волі більшості 
громадян, тією чи іншою мірою сформованих релігією. Релігія є формою 
суспільної свідомості, що формує соціальні норми, відповідно до яких 
будується система суспільних відносин. Своєю чергою, релігійні організації 
підпадають під вплив державної політики, що виражає й реалізує інтереси 
суспільства в цілому й окремої людини зокрема. Одним із ключових 
інструментів з боку держави є її політика в сфері релігійних відносин. 

Кінець 20 початок 21 століття характеризується політичними процесами, 
які спричинили ряд змін в різних сферах життя не лише в Україні, але й в 
країнах центральної та Східної Європи. [3]. 

З моменту здобуття Україною незалежностi релiгiя почала вiдiгравати 
значну роль у життi нашого суспiльства та держави. Великого значення у 
духовному житті України набуває релiгiя як форма суспiльної свiдомостi та 
важливий iнститут громадянського суспiльства. Безумовно, Церква не є 
полiтичним iнститутом, але, як свiдчать iсторичний досвiд i сучаснiсть, 
справляє вiдчутний вплив на полiтичне життя суспiльства. 
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В українському суспiльствi взаємовiдносини релiгiйних i полiтичних 
iнститутiв розглядаються в двох аспектах: 

 виконання релiгiєю функцiй обґрунтування й пiдтримки цiнностей даного 
суспiльства. Цi цiнностi також втягнутi у полiтичну дiяльнiсть і справляють 
вплив на ставлення до закону та влади, і виявляються в пiдтримцi чи протидiї 
їм; 

 спiввiднесення релiгiї з полiтикою як iнституцiї, що представляє iнтереси 
тих чи iнших соцiальних груп, якi пов'язанi з посиленням їх впливу. Релiгiйнi 
органiзацiї на рiзних рiвнях, включаючи iнституцiональний, беруть участь у 
полiтицi через активну iдеологiчну дiяльнiсть. 

Українська держава стосовно релігійних організацій так само, як і 
стосовно об'єднань громадян і політичних партій, здійснює політику 
невтручання. Це забезпечує нейтралітет у питаннях світогляду й 
віросповідання, виконання зобов'язань із гарантування свободи віросповідання 
й водночас створює рівні умови для захисту прав і свобод усіх громадян. Однак 
ця політика передбачає певні важелі, щоб свобода не перетворювалася на 
неконтрольовану вседозволеність, за якої порушуються права інших громадян, 
громадського порядку [1]. 

Для досягнення цих цілей створюється правове поле й органи, що 
здійснюють державну політику в цій сфері. 

Права людини на свободу думки, совісті й віросповідання, на свободу 
переконань, на інформацію, а також неможливість обмеження інших прав 
особи з огляду на її релігійні переконання зафіксовані в Загальній декларації 
прав людини. 

Відносини релігійних організацій і держави визначені нормами 
Конституції, законами України й міжнародних правових актів. 

Правові основи релігійної політики держави сформульовані в Конституції 
України [3], де закріплено право кожної людини на свободу світогляду й 
віросповідання. Це право включає волю сповідати будь-яку релігію або не 
сповідати жодної, безперешкодно відправляти одноосібно або колективно 
релігійні, культові й ритуальні обряди, проводити релігійну діяльність. 

Детальніше правовідносини релігійних громад і держави виписані в Законі 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» [4], Указі Президента 
України «Про Положення про Державний комітет України у справах 
релігій»[2].    

Головними завданнями Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» є: 

— визначення обов'язків держави щодо релігійних організацій; 
— визначення обов'язків релігійних організацій перед державою й 

суспільством; 
— подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії та 

церкви; 
— гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі й 

гуманізму, громадської згоди і співробітництва людей незалежно від їхнього 
світогляду та віросповідання. 
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Релігійно-церковне життя в Україні торкається як внутрішніх, так і 
зовнішніх національних інтересів держави та суспільства. Хоча церква в 
Україні відокремлена від держави, вони взаємозацікавлені у нормальних 
стосунках, у гармонійному поєднанні своїх інтересів. У процесі їх формування 
та реалізації важливого значення набуває належність до певної конфесії 
громадян, усвідомлення віруючими загальнонаціональних інтересів. 

Політична і релігійна сфери в Україні настільки тісно пов'язані між собою, 
що протистояння в одній з них може поширюватися на інші, створювати тим 
самим загрозу безпечному існуванню нації та держави. Церква вже кiлька рокiв 
залишається лiдером у рейтингу народної довiри. [5]. Суспiльна думка вбачає в 
Церквi соцiальну iнституцiю, що не несе вiдповiдальностi за дiяльнiсть держави 
і тому здатна розв'язати тi численні проблеми, що не пiд силу полiтичним 
режимам [6]. 

Таким чином, релiгiя на сучасному етапi користується великою 
популярнiстю в українському суспiльствi. Це у свою чергу сприяло тому, що 
релiгiя перетворилася на об'єкт впливу полiтики, яка використовує її у власних 
цiлях. 

Релігійне життя сьогодні являє собою складну систему відносин, що 
включені в загальну структуру громадського життя і розвиваються під впливом 
соціально-економічних, політичних, культурологічних процесів, що 
знаходяться на перехідному етапі свого розвитку. 

В умовах демократизації українського соціуму інституалізація мережі 
релігійних організацій проходить складно і суперечливо. 

Оскільки релігійні організації на сучасному етапі стали інструментом 
політичних комбінацій і релігійний фактор не діє сам по собі, а постійно 
взаємодіє з політичним, роль релігійних організацій у суспільно-політичних 
процесах не можна назвати однозначно позитивною. 

Релігійний фактор впливає на міжнаціональні відносини, область культури 
через діяльність віруючих індивідів, груп, організацій у цих галузях. 
Відбувається “накладення” релігійних відносин на інші суспільні відносини. 
Ступінь впливу релігії пов'язана з її місцем у суспільстві, це місце не є 
постійним, воно змінюється в контексті соціально-політичних процесів 
соціуму. 
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Анотація. У кожного народу є свої історичні постаті першої величини. 

Яких не в змозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх 
кайданиможновладців чи оббрехати діячі псевдонауки. До таких велетнів 
української національної культури. Політичної думки і дії останніх двох 
століть безперечно належить Михайло Грушевський – невтомний дослідник 
історії та культури українського народу, поборник його соборності, злуки 
розшматованих імперіалістичними силами всіх українських земель. 

Ключові слова: М. Грушевський, Українська Народна Республіка, 
Центральна Рада,  Четвертий Універсал, Директорія. 

Abstract. Every nation has its own historical figure of the first magnitude. What 
is not in a position to cover the dust of ages, as they can not break the shackles of 
slander powers or pseudo-leaders. These giants of Ukrainian national culture. 
Political thought and action of the last two centuries undoubtedly belongs 
Hrushevsky - tireless researcher of the history and culture of the Ukrainian people, 
its champion Reunion, Reunion torn imperialist forces all Ukrainian lands. 

Key words: M.Hrushevsky, Ukrainian People's Republic, the Central Council, 
Fourth Universal Directory. 

Чи можливо уявити Українську Центральну Раду без Михайла 
Грушевського? Це ж він окреслив своєрідний ескіз для модерної Української 
держави з демократичним правлінням, з духовно-історичним корінням із 
Київської Русі. Державна символіка, яку й сьогодні має незалежна Україна, 
право народу на Помісну православну церкву, найкраща в тогочасній Європі 
модель співжиття різних національностей, освіта рідною мовою – ось стовпи 
ідеальної держави, які ставив Михайло Грушевський для майбутнього,  для нас. 
[2, c.11].  

Хто ж він такий – Михайло Сергійович Грушевський? Яким він бачив себе 
сам, яким маємо сприймати його ми? 

Народився М.Грушевський 17 (29) вересня 1866 року в місті Холмі (тепер 
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Хелм на території Польщі), де його батько вчителював  у греко-католицькій 
гімназії, хоч сам сповідував православну віру.  У своїй короткій 
«Автобіографії» славетний історик згодом відзначав, що його родина з 
тринадцятого століття «загніздилася» в Чигиринському повіті – в самому серці 
України. Багато з його пращурів Грушів (згодом Грушевських) були 
церковними служителями. У 1869 р. трирічний Михайло разом з батьками 
переїздить на Кавказ, у 1880-1886 рр. навчається у Тифліській гімназії. 

У гімназичні роки майбутній історик зачитувався книгами М.Костомарова, 
П.Куліша, М.Драгоманова, М.Максимовича. Батько передплачував для 
Михайла журнал «Киевская старина», який друкував матеріали з питань 
української історії, літератури й церкви і, як згадував  М.Грущевський, 
формував його світогляд  у поміркованому ліберальному напрямі з народними 
ухилами та культурно-національною закраскою. [3, c.185]. У липні 1886 р. 
Михайло звертається з листом до ректора Університету Святого Володимира, 
що в Києві, з проханням зарахувати його на історичне  відділення історико – 
філологічного факультету. 

По закінченні університетського курсу талановитого молодого дослідника 
залишають при кафедрі російської історії. Учений писав про ті часи: «по числу 
письменних Росія стоїть на однім з останніх місць поміж іншими краями. А між 
різними краями Росії Україна також належить до гірших, найменше освічених.» 
[4, c.109].  

Згодом у 1894 р. В.Антонович запропонував очолити М.Грушевському 
щойно створену при Львівському університеті, кафедру української історії. 
Того ж року вчений у великому залі Університету Святого Володимира 
блискуче захищає магістерську дисертацію. 

Відтоді й до 1913 р. М.Грушевський працював у Львівському університеті. 
Працюючи викладачем історії України та ряду інших дисциплін, М. 
Грушевський працює над «Історією України-Руси», перший том виходить у 
1898 р. усього ж він підготував десять томів. Автор зазначав, що в цій праці 
хоче «подати образ історичного розвою життя українського народу або тих 
етнографічно-політичних груп, з яких формується те, що ми тепер мислимо під 
назвою українського народу, інакше званого  «малоруським», «південно-
руським», просто руським, або «русинським». М.Грушевський наголошував, 
що український народ вирізняється своєю окремою мовою, має окремі 
антропологічні, психофізичні і культурні прикмети. 

М.Грушевський активно співпрацював із Науковим товариством імені 
Шевченка. Ця праця зближує М.Грушевського з Іваном Франком. У 1897 р. він 
очолює товариство і вдосконалює його органічну структуру. М.Грушевський 
отримує запрошення до Парижа, де він читає курс лекцій з історії України. 

М.Грушевський згуртував навколо себе талановитих молодих дослідників. 
Це дало змогу видати понад сто томів «Записок Наукового товариства імені 
Шевченка». 

У 1896 р. М.Грушевський одружився з молодою львівською вчителькою 
Марією Вояковською. У 1900 р. в них народилася донька, яку назвали 
Катериною. Згодом вона стала відомою українською фольклористкою, 
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соціологом і перекладачем, допомагала батькові в його роботі. 1939 р. її було 
репресовано, звинувачено у зв’язках з неіснуючим «Українським національним 
центром», яким нібито ідейно керував М.Грушевський. Катерина Грушевська 
померла в 1944 р. (місце смерті не встановлено). 1959 р. була посмертно 
реабілітована. 

Початок першої світової війни застав родину Грушевських в Карпатах. Аж 
в 1916 р. повернулися до Києва, та місцева влада зустріла приїзд історика 
холодно і з недовірою. На підставі наклепницького звинувачення у «симпатіях 
до Австрії» М.Грушевського було ув’язнено в Лук’янівку, згодом депортовано 
разом з родиною до Симбірська. 

Лютнева революція 1917 р. звільнила М.Грушевського з під нагляду 
царської охорони. 12 березня М.Грушевський повернувся до Києва і як відомий 
серед політичних і громадських організацій ідеолог і провідник українського 
національно-визвольного руху очолив Українську Центральну Раду. Вона під 
його керівництвом проіснувала чотирнадцять місяців. Про факт свого обрання 
на цю відповідальну посаду він писав: «Я вважаю, що це була найвища честь, 
якої я коли-небудь зазнав, і один з моментів найбільшої «національної нашої 
консолідації». 

Центральна Рада під проводом М.Грушевського розпочала своїми чотирма 
універсалами велику справу будівництва держави українського народу – від 
автономії у складі Росії до повної державної  незалежності. «Перше, що я 
вважаю пережитим і віджитим, - писав Грушевський у праці «На порозі нової 
України», − таким, «що згоріло в моїм кабінеті», − це наша орієнтація на 
Московщину, на Росію, накидувана нам довго й упертосиломіць і кінцем, як то 
часто буває, справді присвоєна собі значною частиною українського 
громадянства…  Ну а війна більшовиків з Україною рішуче поставила хрест 
над цією ідеологією, розв’язала всякі моральні вузи, які ще могли в чиїх-небудь 
очах зв’язувати українця з московським громадянством спеціально». 

Четвертим Універсалом Центральна Рада проголосила створення 
самостійної, суверенної української держави – Української  Народної 
Республіки (далі УНР). У ніч на 12 січня 1918 р. М.Грушевський урочисто 
проголосив перед Центральною Радою, що «однині Українська Народна 
Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною 
державою українського народу». Ці слова зал зустрів оваціями і схвальними 
вигуками, пролунав гімн «Ще не вмерла Україна». [1, c.25].  

Тим часом австро-німецьке командування спрямувало свої частини на 
Київ. 18 квітня 1918р. Центральна Рада була розігнана окупаційними військами. 
Наступного дня в залі засідань Ради зібрались незаарештовані депутати, 
похапцем затвердили конституцію, внесли зміни до земельного законодавства і 
проголосили М.Грушевського Призедентом Української Народної Республіки, 
якої вже не існувало. 

Під звуки пострілів, що долинали з вулиці, члени Центральної Ради 
перервали роботу і розійшлися. М.Грушевський допізна залишався у 
приміщенні Ради. Коли він разом із сім'єю сідав до автомобіля, невідомий 
поранив Михайла Сергійовича у руку. Пізніше газети повідомили, що вночі до 
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будинку Центральної Ради прибув військовий підрозділ з ордером на арешт 
Грушевського, але його не застав і не зміг встановити місце перебування. 
Арешт урядовців УНР, замах на життя змусили Грушевського перейти на 
нелегальне становище.  

В умовах наступу більшовицьких військ на Київ М.Грушевський на 
початку лютого 1919 р.  виїхав до Кам'янця, а в березні – до Праги. Почалося 
п'ятирічне емігрантське буття М.Грушевского. 

На початку 1921 р. українська делегація на Ризьких переговорах знайшла 
можливість передати М.Грушевському запрошення повернутися в Україну. У 
березні 1924 р. родина Грушевських повертається . Протягом 20-х років 
навколо М.Грушевського створюється школа дослідників різних напрямів 
історії, культури, літератури українського народу, відтворюються академічні 
інституції.    

5 серпня 1933 р. НКВС припинив справу М.Грушевського у зв’язку з його 
смертю. Канцеляристи НКВС поспішили, і саме в цьому криється ще не 
з’ясована загадковість обставин  смерті М.Грушевського, бо насправді він 
помер 25 листопада 1934р. в м. Кисловодськ під час хірургічного втручання – 
вирізання чиряка. 

Усе своє життя великий український учений-історик Михайло 
Грушевський, голова Україської Центральної Ради і перший президент України 
присвятив себе боротьбі для створення держави української нації. За це ж 
радянська історіографія повсякчас паплюжила його, називаючи запеклим 
ворогом трудового народу, українським буржуазним націоналістом (що 
сприймалось, наче лайка), навіть давнім німецьким агентом, псевдовченим. 
Переконливих аргументів для підтвердження цих характеристик ніхто не 
наводив та й не міг навести. А проте в радянський період на творчу спадщину 
вченого (понад 2 тис. праць) було накладено заборону. Навіть на читання його 
«Ілюстрованої історії України» людей звільняли з роботи, виключали з вузів як 
українських націоналістів. 

Дороговказом у майбуття можна назвати наукову й політичну діяльність 
Михайла Грушевського, який, безперечно, є великим сином українського 
народу і поборником незалежної соборної України. 
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Анотація. У роботі розглядаються основні фактори політичної культури, 
їх дія на людську свідомість.  
Ключові слова: політична культура, політична свідомість, держава, 

фактор.  
Abstract. In this paper examines the main factors of political culture, their effect 

on human consciousness. 
Key words: political culture, political consciousness, state, factor. 
Саме слово «культура» з XVIII століття почали застосовувати  спочатку до 

вищих верств суспільства, а вже потім і до цілих народів. Одним з цікавих 
фактів є те, що поняттю «культура» протиставляли поняття «природа». 

Важливо зауважити, що німецьким філософом І.Гердером (1744-1803), 
який вивчав проблеми взаємодії політики і культури, вживається в широкому 
філософському сенсі понятті «політична культура». У своїй роботі «Ідеї до 
філософії історії людства» (1784), він вперше ввів у науковий обіг 
словосполучення «політична культура», [ IV, ч.368]. 

Розглянемо основні фактори, які формують політичну культуру: 
1. Насамперед, - це релігія, що задає певну систему цінностей; 
2. рівень історичного розвитку суспільства : зрозуміло, що поведінка 

первісних племен багато в чому відрізняється від дій громадян XX століття; 
3.  яскравий приклад представляє історія нашої держави: багатовіковий тиск 
привів до жорсткої централізації влади в країні, що і стало одним із факторів - 
геополітичним становищем країни; 

4. географічний фактор також несе свою частку впливу(іноді).  
5. психологічні особливості етносу: деякі народи легко повстають, якщо їх 

щось не влаштовує, а  інші, навпаки - їх довго потрібно доводити до обурення;  
6. діяльність суб'єктів щодо формування певних цінностей в суспільстві. 

Політичні інститути задають соціуму певні норми поведінки, яким люди 
повинні слідувати:  наприклад, влада може або заохочувати участь громадян в 
політиці, або обмежувати його тільки формами, потрібними керівництву, або 
взагалі намагатися, щоб громадяни найменше думали про політику, 
захоплюючись «хлібом і сівозмінними»; 

7. соціальні суб'єкти (індивіди, лідери, класи, стани тощо) своєю 
поведінкою можуть вносити щось нове в політичну культуру, або відкидати 
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нав'язувані понад цінності, змушувати владу діяти відповідно до очікувань 
суспільства.  

На наш погляд, треба акцентувати увагу на тому, що політична культура, 
як сукупність політичних знань, традицій, уявлень, поглядів, виникає й 
перегукується з політичною свідомістю у процесі практично-діяльнісного 
засвоєння окремими людьми та соціальними спільнотами політичного буття.  

Одним з найважливіших факторів, на нашу думку, формування свідомості 
громадян є інформаційні джерела, такі як телевізор, інтернет, радіо, газета чи 
навіть звичайна брошура в метро.  Але розповсюдженим у наш час, все таки, є 
джерело з доступною та легкою картинкою – це телевізор. Погодьтесь, після 
тривалих годин на роботі, ви приходячи додому, одразу ж вмикаєте телевізор, 
щоб «подивитися, що трапилось у світі, поки я бив байдики на роботі». Ну що 
ж, перше, що кидається у вічі – це гарно вдягнений якийсь депутат, що віщає з 
широкої головної трибуни. І говорить гарними словами, аж вуха киснуть. Так 
от, наслухавшись цього, та набравшись ентузіазму, ми погоджуємось з його 
прописаним за місяць текстом і починаємо притримуватися його думки. Як 
відомо, задля гарних думок потрібна і гарна вишиванка,  як у того оратора. Ну і 
так поступово, громадяни беруть хоч і незначну на погляд, але потужну 
агрументну думку до своєї уваги із цих джерел.  

Як відомо, в нашій країні немає певного незалежного каналу, який б 
формував вільну думку громадян. Основні центральні канали знаходяться під 
владою певних олігархічних груп, що згубно впливає на думку громади. Таким 
чином, суспільна думка формується з певних моментів, що бачать люди і діє на 
їхню свідомість. 

Нажаль, політична культура українського народу на сьогодні ще не є 
цілісною, бо відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих мають ще 
несформований характер.  

За глибиною віддзеркалення дійсності буденна політична свідомість є 
основною. Це тип формується на основі повсякденного досвіду людей і 
відображається у суспільній психології.  Для нього характерні – це 
суперечливість, особливо так звані «бої без правил» у залі Верховної Ради., і 
також фрагментарність, несистематизованість, надмірна емоційність, стійкість 
та інерційність щодо впливу на поведінку. Так існує наукова свідомість, але 
вона більш цілісна, систематизована, здатна до прогнозування. Частіше вона 
відображається у політичній ідеології. 

Громадська думка як форма політичної свідомості відображає ставлення 
соціальних спільнот та окремих осіб до політичних програм, дій політичних 
суб'єктів і лідерів. Це одне із дієвих джерел демократичної політичної системи, 
яке дає змогу політичним структурам збагнути інтереси мас і розпочати 
діяльність з метою їх задоволення. 

Якщо громадська думка формується на основі спільної зацікавленості 
людей у конкретних політичних питаннях, то особливого значення набуває 
процес становлення й використання інтересів різних соціальних груп та осіб, як 
підґрунтя компетентності громадської думки. Проте, слід зважати не лише на 
громадську думку. Потребує регулювання й процес становлення та зміни 
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інтересів людей як стимул їхньої діяльності. Інтереси так само суб'єктивні й 
багатоманітні, як індивідуальні та своєрідні люди. У суспільній думці 
відображаються індивідуальні оцінки людей з політичних питань, що 
становлять загальний інтерес. У свою чергу, вияв загального інтересу залежить 
від життєвої позиції індивідів, їхнього ставлення до політичних процесів, 
бачення у політичних проблемах власних інтересів. Компетентність 
громадської думки залежить від того, наскільки в ній відображені загальні 
інтереси і як трансформовані індивідуальні. 

Отже, політична культура на 50% залежить від свідомості самих громадян. 
Особливо важливу роль у функціонуванні політичної системи відіграє єдність 
політичної культури, з якою безпосередньо пов’язана стабільність суспільства. 
Також стійкість і життєздатність будь-якої політичної системи залежить від 
ступеня відповідності її цінностей цінностям політичної культури більшості 
громадян. 
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Анатоція. Українсько-чеські відносини — це двосторонні відносини між 

Україною та Чехією у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки, 
культури тощо. Дипломатичні відносини між Україною та Чеською 
Республікою беруть початок з січня 1993 р., зв’язку з проголошенням 
незалежності ЧР. На початкових етапах в українсько-чеському 
співробітництві Україна віддавала перевагу політичній співпраці, а Чехія - 
торговельно-економічній. 

Ключові слова: Україна, Чехія, угоди, договори, контракти, співпраця. 
Abstract. Ukrainian-Czech relations - is bilateral relations between Ukraine and 

the Czech Republic in international politics, economics, education, science, culture 
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and more. Diplomatic relations between Ukraine and the Czech Republic are the 
beginning of January 1993, due to the declaration of independence of the Czech 
Republic. In the initial stages in the Ukrainian-Czech cooperation Ukraine preferred 
political cooperation, and the Czech Republic - trade and economy. 

Keywords: Ukraine, Czech Republic, agreements, contracts, cooperation. 
Інтенсивно українсько-чеські контакти почали розвиватися після того, як 

26 квітня 1995 р. був підписаний Договір про дружні відносини і 
співробітництво між Україною та Чеською Республікою. 

На 1999 р. склався комплекс дружніх і партнерських відносин двох країн, 
що у 2000-2003 рр. виявився у широкомасштабному торговельно-економічному 
співробітництві. У ці роки відносини між країнами були достатньо активними, 
але не безпроблемними. [2, c.95]. 

Уже в 2000 р. Чеська Республіка, відповідно до вимоги ЄС, заявила про 
припинення Договору про безвізовий режим для громадян України, а в 2003 р. 
було денонсовано ще чотири угоди про:  

- співпрацю в сільському господарстві;  
- економічне і науково-технічне співробітництво; 
- торговельні відносини;  
- співпрацю в галузі ветеринарної медицини. 
Але в умовах членства Чехії в ЄС, країна мала дотримуватись спільної 

політики з країнами, які не перебувають в Європейському Союзі. Втратила 
чинність значна кількість українсько-чеських договорів і угод. Але були 
укладені нові договори й угоди, що сприяли розширенню українсько-чеської 
торгівлі, загальні обсяги якої 2005 р. становили 971 млн дол. США. 

Подальше розширення торговельно-економічного співробітництва двох 
країн стримувалося сировинно-металургійною структурою українського 
експорту, недосконалою системою відшкодування ПДВ в Україні, невмілим 
використанням українською стороною чеських торговельних кредитів. Однак в 
українсько-чеському співробітництві наростала інвестиційно-виробнича 
співпраця, кооперування, створення спільних підприємств, організовувалися 
політичні консультації, укладалися нові договори й угоди. [1, c.26]. 

  Чеська Республіка є важливим торговельним партнером України в Європі 
( 6 місце за обсягами експорту з України та 8 місце за обсягами імпорту товарів 
до України). За загальними обсягами товарообороту Чехія посідає 18 місце в 
світі серед торговельних партнерів України. В свою чергу Україна посідає 23 
місце серед 234 країн світу, з якими ЧР здійснює економічне співробітництво. 

Незважаючи на відсутність спільного кордону, Чехія постійно приділяла 
Україні велику увагу. Чеська зовнішньополітична активність на українському 
напрямку відбувалася в підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції та 
підтримки демократичних процесів і програм розвитку країни.  

Сьогодні двосторонні відносини потребують оновлення з огляду на 
політичні зміни, які відбулися в обох країнах. У 2008-2009 рр. політичні 
контакти між Україною та Чехіє були досить насиченими. Динаміка дещо 
знизилася через виборчі кампанії в 2010 р. як в Україні, так і в Чеській 
Республіці. Останній візит Президента України до ЧР відбувся ще у травні 2009 
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року.  Перешкодою для відновлення контактів на найвищому рівні є надання в 
січні 2011 р. Чеською Республікою притулку колишньому міністру економіки 
України Б. Данилишину, проти якого в Україні було порушено кримінальну 
справу. На сьогоднішній день Чехія займає принципову позицію в цьому 
питанні та висловлює занепокоєння подальшим розвитком двосторонньої 
співпраці з Україною та зміцненням відносин між Україною та ЄС. Така 
позиція чеської сторони зумовлена її традиційно підвищеною увагою до 
питання дотримання прав людини та демократичних цінностей. 

Таким чином, двостороннє співробітництво України і Чехії має досить 
різноплановий характер і відрізняється, різним рівнем інтенсивності. 
Переживаючи фазу активного співробітництва протягом початку 2000-х рр., 
коли Чеська сторона активно підтримувала євроінтеграційні прагнення 
України. Та спаду, коли ситуація трохи погіршилася, як за останній рік у зв'язку 
з недовірою чеського уряду до української судової системи, а також критиці 
політики колишнього президента. Але незважаючи на це двосторонні відносини 
залишаються важливими для обох країн 
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Анотація. В роботі розглядаються дипломатичні відносини України та 

Канади, а семе: співпраця у міжнародних організаціях, допомога Канади в цілях 
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Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність 

України. І на сьогоднішній день ми підтримуємо тісні міжнародні відносини, 
що підтверджується багатьма показниками, наприклад: підтримка провідною 
державою світу розвитку демократії, макроекономічної діяльності, фінансового 
сектора, малого і середнього бізнесу, запобігання торгівля людьми, освіти, 
правової системи, свободи засобів масової інформації, військова допомога. З 
сторони України в найбільшій мірі проявляється активна міграція в Канаду. Так 
як співробітництво між цими двома державами дійсно є активним і 
результативним , дослідження питання дипломатичних відносин України та 
Канади дійсно є актуальним. 

З початку кризи в Україні в листопаді 2013 року, Канада підтримувала 
український народ в його боротьбі за демократію і реформи в рамках режиму 
Януковича В.Ф., допомагала в зусиллях українців протистояти незаконній 
анексії Росією Криму .У співпраці з партнерами і союзниками, Канада ввела 
санкції проти більш ніж 270 російських і українських фізичних і юридичних 
осіб. З січня 2014 року Канада також оголосила про більш ніж  700 мільйонів 
доларів  необхідної допомоги Україні, щоб допомогти Україні стабілізувати 
свою економіку і більше 240 мільйонів доларів на допомогу в цілях розвитку 
демократії, верховенства закону і стійкого економічного зростання. Канада 
відправила близько 300 спостерігачів,кожен з яких стежив за травневими 
президентськими виборами і парламентськими виборами жовтня 2014 року. 
Для підтримки безпеки в Україні, Канада виділила понад 16 мільйонів доларів 
на військову техніку збройних сил України. Крім того, було надіслано близько 
200 канадських військовослужбовців в Україну до 31 березня 2017 року, щоб 
розробити і провести навчання і програми створення потенціалу для 
українських сил[4]. .  

Окрім цього Канада та Україна мають досить позитивні торговельні 
відносини. В 2014 році двостороння торгівля склала 244 млн доларів .Експорт 
товарів у Канаді в цьому ж році склав 145 млн доларів. Експортували такі 
товари: масла, мінеральне паливо, морепродукти, фармацевтичні препарати, 
м'ясо і обладнання. Також Україна є перспективним  ринком для 
сільськогосподарських продуктів харчування, риби і морепродукті в. Ще слід 
звернути увагу на значні нетрадиційні родовища нафти і газу України, до яких 
зі сторони Канади проявляється підвищений інтерес[1]. 

Канада і Україна співпрацюють у ряді міжнародних організацій, 
включаючи Організацію Об'єднаних Націй (далі ООН), Організації з безпеки і 
співпраці в Європі (далі ОБСЄ).  

Ефективним інструментом розвитку українсько-канадських відносин є 
поглиблення міжрегіонального співробітництва в економічній, науково-
технічній і культурно-гуманітарній сферах. Україну відвідували прем’єри 
провінцій Саскачеван Рой Романов (02-07 жовтня 1995 року), Манітоба Гарі 
Філмон (04-09 жовтня 1997 року), Альберта Ральф Кляйн (18-22 травня 2002 
року). В Канаді перебували голови Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації України Михайло Вишиванюк (07-12 серпня 2004 року) та 
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Дніпропетровської обласної державної адміністрації України Віктор Бондар 
(26-27 травня 2008 року). Серед двосторонніх документів слід відзначити 
Меморандум про співробітництво між Україною та провінцією Саскачеван від 
02 жовтня 1995 року та Меморандум про взаєморозуміння між 
Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та провінцією 
Манітоба від 27 травня 2008 року [2]. 

Важливим у двосторонніх відносинах є культурно-гуманітарне 
співробітництво.Адже за переписом населення за 2006 рік, українська громада 
становила 3,87% населення Канади,а це досить великий показник. У 1940 році 
був створений Конгрес Українців Канади (КУК), що виступає від імені 
переважної більшості українських канадців країни, представляючи їх у 
державних установах та засобах масової інформації [3].Цей конгрес сприяє 
збереженню національно-культурної самобутності, задоволенню мовних, 
освітніх та інформаційних потреб.  

Отже, реалізуючи поставленні завдання, Україна здобула статус активного 
учасника дипломатичних відносин з Канадою. І поєднують ці країни люди. Так 
як значна частка українців проживає в Канаді , ця могутня й розвинена держава 
не може не підтримувати Батьківщину української діаспори. Тому на 
сьогоднішній день, зважаючи на складну ситуацію в нашої державі, певним 
позитивним проявам розвитку України ми можемо дякувати країні, яка 
протягом усього періоду незалежності підтримую нас в усіх сферах. 
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Українсько-британські відносини — це двосторонні відносини між 

Україною та Великою Британією у галузі міжнародної політики, економіки, 
освіти, науки, культури. Великобританія – перша країна, яка визнала 
незалежність України в останній день 1991 року. Офіційні дипломатичні 
відносини сформувалися 10 січня 1992 року[7]. 

У листопаді 1991 року у Києві Велика Британія відкрила Генеральне 
консульство, а у січні 1992 року — офіційно набуло статусу 
посольства. Посольство України у Великій Британії Україна відкрила у вересні 
1992 року у Лондоні. [1, 53–54]. 

У вересні 1992 р. відбувся перший офіційний візит міністра закордонних 
справ України до Великобританії, під час якого було підписано перші 
двосторонні документи. 

У лютому 1993 р. Президент України Л. Кравчук відвідав Великобританію, 
було підписано Міждержавний договір про принципи відносин і 
співробітництва.  

У вересні 1995 року, до Києва прибув міністр закордонних справ 
Великобританії М. Рифкінд, і виголосив доповідь на тему ''Україна в 
європейському контексті''. [11, 10].      

У грудні 1995 року Президент України Леонід Кучма відвідав 
Великобританію, результатом його візиту було підписання українсько-
британської декларації. [2, 187] 

На запрошення Л. Кучми 18 квітня 1996 р. Україну з одноденним 
офіційним візитом відвідав прем'єр-міністр Великобританії Дж. Мейджор, 
порушувалося питання закриття Чорнобильської АЕС. 

23-25 червня 1998р. візит в Україну заступника Державного секретаря 
закордонних справ у справах Співдружності Великої Британії Д. Хендерсона. 

Українсько-британський діалог з євроінтеграційних питань було 
продовжено 1 лютого 1999 року під час переговорів міністра закордонних справ 
Б. Тарасюка з його англійським колегою Р. Куком у Лондоні[8]. 

12 квітня 2000р. візит до Києва Р. Кука. Головним підсумком переговорів 
став Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва та 
координації між міністерствами закордонних справ України та Великобританії 
[3]. 2001–2002 роки позначилися дещо погіршенням українсько-британських 
відносин. З боку британського уряду неодноразово лунала критика стосовно 
повільності і не вдалості українських реформ, посилення в Україні 
недемократичних тенденцій, зокрема наступу на свободу слова[6]. 

У середині жовтня 2005 року Президент України Віктор Ющенко відвідав 
Великобританію. 17 жовтня Віктору Ющенко було вручено нагороду 
британської організації «Чаттем Хауз». Він нагадав присутнім, що географічно 
Україна є серцем Європи, а Європа не може жити без серця[5]. 
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20 листопада 2007 р., у приміщенні Парламенту Великобританії відбувся 
виступ Ніколаса Соамса, на тему “Британсько-українські відносини: минуле, 
сучасність та майбутнє”.  

У березні 2008 року візит до Великої Британії міністра 
закордонних справ України Володимир Огризко провів зустріч з державним 
Секретарем у закордонних справах та справах Співдружності Девідом 
Мілібендом.  

У період 2010-2012 рр. також відбулася низка візитів на рівні керівництва 
зовнішньополітичних відомств: 6 вересня 2010 та 3 квітня 2012 р. робочі візити 
до Лондона Міністра закордонних справ України, 13-14 жовтня 2010 р. візит 
міністра Форін Офісу з питань Європи до України. 

13 травня 2013 року головуючий в ОБСЄ Міністр закордонних справ 
України візит до Лондона, з метою отримання підтримки підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. 17-18 вересня 2013 року Державний Міністр Форін Офісу Девід 
Лідінгтон відвідав Україну, з метою підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» в 
листопаді цього року. 

Від початку російської агресії проти України Сполучене Королівство 
активно виступило на підтримку нашої держави. Лондон реалізував низку 
санкцій та обмежувальних заходів в односторонньому та багатосторонньому 
форматах. Зокрема, Велика Британія надає активне сприяння Україні на 
майданчиках міжнародних організацій, таких як ООН (особливо, в РБ ООН), 
ОБСЄ, НАТО, РЄ, ЄС, ЮНЕСКО. Активність політичного діалогу на 
найвищому та високому рівні мала безпрецедентно високий рівень за усю 
історію двосторонніх відносин. 

З початку 2014 року відбулися: 3 березня зустріч Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка з Державним секретарем у закордонних справах 
Вілямом Хейгом у рамках його візиту в Україну, 6 березня зустріч з Прем’єр-
міністром Великої Британії Девідом Кемероном у рамках Саміту ЄС у 
Брюсселі, У другому півріччі 2014 року слід відзначити 4-5 вересня робочий 
візит у м. Ньюпорт Президента України до Великої Британії для участі у 
заходах саміту НАТО, а також зустрічі Президента Петра Порошенка та 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з Прем’єр-міністром Девідом Кемероном, у 
рамках засідань Ради ЄС 30 серпня та 69-та сесія ГА ООН 25 вересня 
відповідно.  

Не менш динамічним став 2015 рік. 12 лютого засідання Ради ЄС у 
Брюсселі, 27 вересня засідання 70-ї сесії ГА ООН в Нью-Йорку. 15 липня 
Прем'єр-міністр України А. Яценюк також зустрівся з Прем'єр-міністром Д. 
Кемерона під час одноденного візиту до Лондона. Варто також відзначити 5 
березня робочий візит в Україну Державного секретаря у закордонних справах 
Філіпа Хаммонда. Глава Форін Офісу зустрівся з Президентом Петром 
Порошенком, Головою Верховної Ради України Володимириром Гройсманом, 
Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком та Міністром закордонних справ 
України Павлом Клімкіним.[10] 

У 2015 році стосунки з Великобританією значно активізувалися завдяки її 
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залученості до процесів внутрішнього реформування та розвитку державного 
потенціалу України. Активна підтримка України Великобританією на 
міжнародних форумах мала важливий, але лише допоміжний характер, оскільки 
ця країна не залучена до основного механізму вирішення конфлікту та й 
загалом відіграє пасивну роль у зовнішній політиці ЄС. Також стосунки 
розвивалися за відсутності стратегічного бачення української сторони[4]. 

23 лютого 2016р. відбулася зустріч заступника глави Міноборони України 
з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова з міністром з питань Збройних 
сил Великобританії Пенні Мордо. 

24 лютого міністерство оборони України та Великобританії, підписали 
план співробітництва на 2016 рік. 

Отже оцінюючи сучасний стан українсько-британської співпраці є на 
сьогодні доволі неоднозначними. Так, побутує думка, що з трьох європейських 
китів — Великобританії, Франції та Німеччини, Україна у своїх 
євроатлантичних прагненнях може спиратися тільки на першого. Як зазначають 
дипломати й експерти, якби Париж і Берлін наблизився у своїй позиції 
стосовно Києва до точки зору Лондона атмосфера і рівень відносин між 
нашими країнами стали б такими ж, які в українсько-британських, то золотий 
ключик від європейських і натовських дверей був би у нас майже в кишені. 
Результативність українсько-британської співпраці зростатиме такою мірою, 
якою Україна наближатиметься до загально прийнятих європейських норм та 
стандартів. 
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етапи еволюції українсько-польських відносин в умовах системних 
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Abstract. In the article the character formation, problems and stages of the 
evolution of Ukrainian-Polish relations in the context of systemic transformation in 
Europe and all the essential changes in the architecture of international relations. 
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Ukryina. 

Формування українсько-польських відносин нового типу стало можливим 
завдяки докорінним змінам у Європі наприкінці XX ст. Розпад Радянського 
Союзу, поява незалежної України, розпад комуністичної системи в Польщі, 
демократизація незалежних держав на початку 90-х років, геополітичне 
розташування, територіальна близькість, традиційні економічні зв'язки й 
взаємний інтерес створили сприятливі передумови для того, щоб відносини між 
Україною та Польщею набули якісно нового виміру. Діалог української та 
польської опозиційної еліти, розпочатий в умовах радикальних змін у СРСР, 
також позитивно позначився на розвитку двосторонніх зв'язків. З офіційним 
здобуттям Україною незалежності в розвитку відносин, як держав незалежних 
та демократичних, настає новий етап. Польща 2 грудня 1991 р. визнала 
незалежність України, були встановлені повноцінні дипломатичні зв'язки та 
заявила про намір встановлення дипломатичних відносин. Республіка Польща 
відіграє надзвичайно вагому роль у зовнішній політиці України. Це зумовлено 
не лише географічним статусом сусідніх держав, але й спільною історією, 
тісними культурними та економічними зв'язками.  

Попри наявність в України доволі великої кількості стратегічних 
партнерів, рівень співпраці з якими не завжди повністю відповідає даному 
статусу, двосторонні українсько-польські відносини можна охарактеризувати 
саме як стратегічні, враховуючи тісне співробітництво на політичному, 
економічному, науковому, громадському рівнях, наявність спільних інтересів 
та механізмів їх реалізації тощо. 

Однак, все ж у реалізації власних стратегічних цілей партнери досягли 
неоднакових успіхів. Польща, проголосивши своїм пріоритетним завданням 
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інтеграцію у європейські та євроатлантичні структури, у 1999 році стає членом 
НАТО,  у 2004 році – членом ЄС. В той же час Україна, занадто загально та 
доволі розмито задекларувавши основні напрямки розвитку зовнішньої 
політики, не набула членства ні в НАТО, ні в ЄС, наразі просто співпрацюючи з 
цими двома організаціями у рамках різноманітних програм. Великі надії у цій 
співпраці покладаються саме на Польщу [1, с.15]. 

Розвиток двосторонніх українсько-польських відносин (які після 
підписання президентами обох держав – Л. Кучмою і О. Кваснєвським – 
Спільної заяви "До порозуміння і єднання" у травні 1997 р. вийшли на рівень 
стратегічного партнерства). З другої половини 90-х років українсько-польські 
взаємини у політичній площині почали набувати ознак стратегічного 
партнерства, тобто це відносини між державами, які охоплюють кілька 
важливих сфер співробітництва і мають довготривалий характер. Умовною 
датою офіційного оголошення виходу українсько-польських відносин на рівень 
стратегічного партнерства вважається 1996 р. Наприклад, у березні 1994 р. 
підписано Декларацію міністрів закордонних справ України та Польщі про 
принципи формування українсько-польського партнерства, де вони вперше на 
міждержавному рівні оголосили про стратегічне значення українсько-
польських зв'язків і зобов'язалися розвивати їх у майбутньому. 

Зі середини 90-х років Польщу почали називати адвокатом України в 
Європі. Починаючи з 1995 р., Варшава виступила з низкою ініціатив стосовно 
Києва: у 1995 р. підтримала курс України на здобуття членства в 
Центральноєвропейській ініціативі далі: (ЦЄІ), тоді ж захищала інтереси 
України і в питанні входження до Ради Європи (вересень 1995 р.). [3, с.13]. 

Наступний крок у розвитку українсько-польських стратегічних відносин –
1996 р. Взаємна орієнтація на вступ до ЄС та НАТО спричинила новий погляд 
на сутність українсько-польського партнерства. У контексті все більшого 
поглиблення процесу євроатлантичної інтеграції цілі обох країн почали 
збігатися й отримали стратегічний вимір. Центральним документом та 
легітимною підставою для переходу українсько-польських відносин на рівень 
стратегічного партнерства стала укладена під час візиту Л. Кучми до Польщі 
Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща від  
25 червня 1996 р. [5, с. 44]. 

Важливим акцентом розвитку двосторонніх відносин стало посилення 
східного вектора Європейської політики сусідства далі: (ЄПС) стала на 2008 р. 
одним із пріоритетів зовнішньої політики Польщі, яка позиціонувала себе 
лідером у цьому напрямі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав 
Сікорський, представляючи 7 травня 2008 р. в сеймі напрями зовнішньої 
політики держави на 2008 р., задекларував цю ідею: "Польща має 
продовжувати спеціалізуватися на виробленні спільної зовнішньої політики 
щодо Сходу". Водночас Польща прагнула і прагне зміцнити свою позицію в 
ЄС, насамперед, за рахунок посилення ролі в Східній Європі. Директор Центру 
східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Каліцький в 
інтерв'ю Польському радіо підтвердив цю ідею: "Хочу наголосити, що сила 
польської позиції в Європейському Союзі залежить від того, яку підтримку і 
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силу ми маємо на сході" [4, с. 356]. 
Водночас у спільній історії обох країн є багато "каменів спотикання", 

тлумачення та оцінка яких значною мірою впливають на процес розбудови і 
поглиблення двосторонніх відносин. Зокрема, діяльність таких постатей 
української історії як С.Бандера, С.Петлюра тощо дотепер не отримала 
однозначної інтерпретації в самій Україні та є предметом гострих суспільно-
політичних дискусій.  З іншого боку, ведуться такі ж дискусії, але вже на 
міждержавному польсько-українському рівні, щодо договору Петлюри-
Пілсудського 1920 р., Волинської трагедії 1943 року, меморіального комплексу 
Львівських орлят, відкритого 2005 року і т.п. Існування негативних стереотипів 
у свідомості обох суспільств здатне перешкодити подальшому розвитку 
двосторонніх відносин, а тому потребує ґрунтовного дослідження та пошуків 
компромісного розв'язання [2, с. 488]. Дуже важливим чинником поглиблення 
порозуміння є не лише політичні декларації та угоди, а в першу чергу 
посилення наукового, культурного співробітництва, залучення молоді, 
наприклад, шляхом активних учнівських та студентських обмінів, створення 
спільних навчальних закладів, засобів масової інформації тощо. Повинен 
відбутися двосторонній відхід від надмірного націоналізму до взаємної 
толерантності та взаємоповаги. 

Таким чином, незважаючи на наявність багатьох проблемних моментів, в 
загальному українсько-польські відносини мають хорошу динаміку розвитку. 
За умови дотримання послідовного зовнішньополітичного курсу двома 
державами зміцнення двосторонніх взаємин спроможне допомогти Україні 
укріпити власні позиції на міжнародній арені, сприятиме зміцненню економіки 
та європейській інтеграції. 
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Анотація. В роботі розглядається питання  щодо  міжнародних відносин 

України з Грузією, як розпочались і розвивались відносини між державами. 
Запорука успіху,  підтримання активних стосунків , ситуація на сьогоднішній 
день . Що було і буде зроблено за роки партнерства.   Вагомі внески у 
становленнi українсько-грузинських відносин стали візити і зустрічі, що 
вiдбувалися в періoд 1999-2000 рр . Обмін візитами , різні заходи у  підтримку 
активного політичного діалогу між державами , плани на майбутнє і 
подальша співпраця. 

Ключові слова:Грузія, Україна, міжнародні відносини , вагомі внески, 
співпраця, ГУАМ. 

Abstract. We consider the issue of international relations between Ukraine and 
Georgia, both started and developed relations between states. The key to success, 
maintaining active relationships, the situation today. What was and will be done 
during the years of partnership. Significant contributions stanovlenni Ukrainian-
Georgian relations were the visits and meetings that HELD in the period 1999-2000. 
The exchange of visits, a variety of activities in support of active political dialogue 
between the countries, future plans and further cooperation. 

Keywords: Georgia, Ukraine, international relations, significant contributions, 
cooperation, GUAM. 

На сьoгоднішній день віднoсини  України та Грузії мoжуть цілком 
претендувати на суцільну «історію успіху». Грузія та Україна нікoли не мали 
територіальних претензій, що, наприклад, і досі затьмарює українські 
віднoсини із деякими безпосередніми сусідами, oбидві держави  пережили 
«кольорові революції», Україна послідoвно підтримує суверенітет та 
територіальну цілісність Грузії. Основним документом, який регламентує 
двoсторонні відносини між державами, є Дoговір про дружбу, співробітництво і 
взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від 13 квітня 1993 р. 

 На пoчатку XX століття українські та грузинські (меншовики) політичні 
сили співпрацювали в рамках Союзу автономістів, Союзу народів, Ліги 
інородницьких народів Росії та З'їзду народів Росії. 

Незважаючи на відсутність oфіційних зв'язків, Українська Держава 
підтримувала активні стoсунки з Грузинською Демократичною Республікою.     
4 липня 1918 року прем'єр-міністр Грузії Ное Жорданія звернувся до Міністра 
закордонних справ Української Держави Дмитра Дорошенка з листом, в якому 
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призначив повноважних представників ГДР в Україні. Дипломатичне 
представництво Грузії почало працювати у Києві на початку вересня 1918 року. 
У результаті українські урядoвцi разом з грузинськими прoтягом вересня-
грудня 1918 рoку спільно розробляли українсько-грузинську міждержавну 
угоду у торгово-економічній і політичній областях. [ 2,c 692]  

 Кoнсульське представництво України в Грузії булo створенo відповідно 
дo закoну «Прo заклад генеральних кoнсульств і кoнсульських агентств за 
кoрдоном» від 4 липня 1918 року. Подальшoму рoзвитку диплoматичних 
відносин між Україною та Грузією завадила більшoвицька агресія проти обoх 
держав. Уряди УНР та ГДР у вигнанні співпрацювали в рамках прометейського 
руху, зокрема Комітету дружби народів Кавказу, Туркестану та України і 
Товариства співпраці націй Кавказу, Ідель-Уралу та України, та 
Антибільшовицького блоку народів. 

Відлік часу в oфiційних міждержавних вiднoсинах між Україною та 
Грузією, як двох незалежних держав,що утворилися після розпаду Радянського 
Союзу, розпочато 12 грудня 1991 року, коли Грузія, одна з перших країн, 
визнала незалежність України. 

Прoтокoл прo встановлення дипломатичних відносин між двома 
державами був підписаний наприкінці грудня 1991 рoку. Прoте, подiї 22 грудня 
1991 р. – 1992 р., що призвели до громадянської війни в Грузії, призупинили 
цей процес до 22 липня 1992 року коли шляхом oбміну нотами було 
встановлено двoстороннi дипломатичні відносини. 

5 квітня 1994 року розпочало роботу Посольство України в Грузії, а 19 
серпня 1994 року – Посольство Грузії в Україні. 

 У середині 1996 року була ствoрена Спільна мiжурядова українсько-
грузинська комісiя з питань економічного співробітництва. В рамках Комісії 
функціонують міжвідомчі групи. Перше засідання відбулося в Києві 14 лютогo 
1997 року в рамках oфіційного візиту в Україну Президента Грузії 
Е.Шеварднадзе. Спільна міжурядова українсько-грузинська комісія з питань 
економічного співробітництва являє собою двосторонній орган високого рівня. 
Слiд зазначити, що впродовж п’яти засідань вона проходила під головуванням 
прем’єр-міністрів двох держав .[4, c 151-159] 

У рамках засiдань комісії рoзглядаються блoки питань, щo  стoсуються 
спiвробітництва у сфері торгівлі, фінансів, оподаткування та митних питань; у 
сфері паливнo-енергетичного кoмплексу; у сферi агрoпрoмислoвогo кoмплексу; 
у сферi транспoрту; у сферi пiдприємництвa, прoмисловoсті, будівництвa, 
кoмунiкацій та міжрегіoнальнoгo співробiтництва; у сферi туризму; у сфері 
приватизації; питання розвитку двосторонньої договірно-правової бази; існуючі 
проблемні питання у відносинах двох держав. 

Іншим фoрматом для рoзвитку співпраці між Українoю та Грузією стала 
взаємодія в рамках регіональногo об'єднання чотирьoх держав: Грузії, України, 
Азербайджанської Республіки та Республіки Мoлдови, де співрoбітництво 
здійснюється в пoлітичній, еконoмічній, правoохоронній та гуманітарній 
сферах. 10 жoвтня 1997 року в Страсбурзі президентами Азербайджану, Грузії, 
Мoлдови і України булo підписане спільне Кoмюніке, щo заклалo початoк 
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діяльнoсті ГУАМ як міждержавного oб'єднання. А вже як пoвноцінна 
міжнародна регіoнальна Організація за демoкратію та еконoмічний розвиток – 
ГУАМ почала функціонувати після Київськoго саміту 23 травня 2006 рoку . 

Вагoмим внескoм у становленнi українсько-грузинських відносин стали 
візити і зустрічі, що вiдбувалися в періoд 1999-2000 рр., oкремі з яких 
рoзглянемо детальнiше. 16-17 квiтня 1999 рoку в Грузiю з рoбочим вiзитом 
прибув Президент України Л.Кучма. Був пiдписаний дoвгoстроковий  Дoгoвір 
мiж Українoю та Грузiєю прo економічне спiврoбітництво на 1999-2008 рoки, 
щo oкреслив та став oрієнтиром для пoдальшoгo розвитку екoномiчнoго 
спiврoбітництва.[ 5, c 60] 

 Наступний oфіційний візит до Грузії Президент України Л.Кучма здiйснив 
на запрoшення Е.Шеварднадзе 15-16 березня 2000 рoку, вaжливим результатoм 
якогo сталo пiдтвердження стoронами свoєї гoтовності дo взаємної пiдтримки  
на шляху дoсягнення спiльної  зoвнішньoполітичної мети – інтеграцiї в 
єврoпейський пoлітичний, еконoмічний й культурний простiр. 

Знаковoю пoдiєю сталo вiдкриття Рoку Грузії в Українi під час державнoго 
вiзиту в Україну Президента Грузiї М.Саакашвілі 24-26 березня 2005 рoку. За 
результaтами вiзиту булo підписанo п’ять двoсторонніх дoкументiв, серед яких 
осoбливе значення мaє Декларацiя прo рoзвиток вiдносин стратегiчногo  
харaктеру. [1, c 429] 

 В хoдi серпневогo грузинсько-рoсійськoго конфлiкту у 2008 рoці 
Українoю зрoблений вагoмий внесoк на пiдтримку суверенiтету та 
теритoріальної ціліснотi Грузiї. Зокрема, 11 серпня 2008 рoку Мiністр 
закoрдонних справ України  Вoлодимир Станіславович Огризко перебуваючи з 
рoчим  візитoм у Грузії прoвів зустрічі з керівництвом держави  та висловив 
пiдтримку грузинській сторoні у хoдi російсько-грузинського конфлікту. 

Важливим мoментом для українськo-грузинських  вiдносин стaла заява 
Президентa України нa сесiї ПАРЄ (квітень 2010 р.), в якiй вiн вислoвився за 
неoбхідність визначення критеріїв, які дозволятимуть надавати відповідний 
статус конфліктним територіям. А після того як Глава держави однозначно 
заявив, що Україна не визнаватиме незалежність колишніх автономій Грузії, 
українсько-грузинські відносини отримали додатковий пoштовх та стали бiльш 
кoнкретними і прагматичними. 

Близькість пoзицiй України та Грузiї, у т.ч. щодo iнтеграції в європейськi 
структури, oбумовлює їх тiсне спiврoбітництво в мiжнарoдних єврoпейських та 
регіoнальних органiзаціях: ООН, Раді Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, ГУАМ. 

Висoкий рiвень рoзвитку двосторонніх пoлітичних віднoсин підтвердив 
також і oфіційний вiзит до Грузiї Міністра закoрдонних справ України, Діючoго 
Гoлови ОБСЄ (18-19 червня 2013 року), в хoді якого вiдбулися переговори мiж 
міністрами закoрдонних справ України та Грузії, а також підписання 
керівниками зовнішньополітичних відомств Плану політичних консультацій. 
[3, c 195] 

В рамках перебування Міністра закордонних справ України, Діючого 
Голови ОБСЄ в Грузії пройшли його переговори з Президентом Грузії та 
Прем’єр-міністром Грузії, в ході яких обговорювалися двосторонні 
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міждержавні відносини, а також широкий спектр питань регіонального порядку 
денного. 

Окрім тогo в хoді вiзиту проведено урoчистий пoлiтичний захід - вiдкриття 
нoвого Пoсольського комплексу України в Грузії, на якoму були присутнi глави 
зoвнішньопoлітичних вiдомств двoх держав. 

Зовнішньополітичні відомства України та Грузії на регулярній основі 
прoводять консультацiї з різнoманiтних питань регiональногo та 
двосторонньoго пoрядку денногo. Відповіднo до Плану кoнсультацiй мiж 
Міністерствами закoрдонних спрaв України тa Грузiї на 2013-2014 рр., у квітнi 
2013 рoку та листoпадi 2014 рoку (у Тбілісі та Києві відповіднo) були проведені 
пoлітичнi кoнсультації на рiвнi заступникiв Мінiстрiв закордoнних справ двoх 
країн. Прoтягом 2013-2014 рр. відбулaся низка раундів кoнсультацій з питань 
європейськoї iнтеграції та кoнсульських питань, прoведена iнвентаризацiя 
договiрнo-правовoї бази. [1, c 420] 

Отже, на сьoгоднi українськo-грузинськi вiднoсини рoзвиваються 
вiдпoвiдно дo пoтреб i мoжливостей двoх крaїн. Обмiн вiзитами на висoкому 
рiвні прoтягом oстаннього часу та зустрiчі керiвництва України i Грузії в 
рамках багатoсторонніх заходiв засвiдчили зацiкавленість у пiдтримці 
активного політичного діалогу між офіційними Києвом та Тбілісі, які в умовах 
протидії зовнішній загрозі та окупації частини території залишаються один для 
одного важливими регіональними партнерами. Обидві стoрони зaцікавленi у 
пoдальшому поглибленні взаємовигідної співпраці на євроiнтеграційнoму та 
єврoатлантичному нaпрямi. [2] 

Такoж, нам дали позитивний прогноз щодо безвізового режиму . 
Європейський комісaр з питaнь міграцiї Дімiтріс Аврамопулос очікує, що 
Європейська комісія подасть пропозицію про скасування віз Україні вже 
наступногo мiсяця, у квітнi 2016-го. Прo це він заявив на брифiнгу в Брюсселі, 
представляючи законодавчу пропозицію щодо Грузії, пoвідомляє "Єврoпейська 
правда". 

"Щoдo України – те, щo вoна робить, рoбиться дуже пoзитивнoму 
напрямку... Ми працюємo над тим, щoби пoдати такoж законoдавчу пропозицiю 
прo скасування вiз для України. Ми очiкуємо, щo в наступнoму місяцi Україна 
приєднається дo перелiку (країн, щодо яких буде рішення про скасування віз)", 
— заявив Аврамопулос. 

Він також висловив сподівання, що на початку літа 2016 року буде 
ухвалене остаточне рішення про скасування віз для громадян Грузії 
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Аннотація: В цій роботі ми розглянемо відносини між Німеччиною та 

Україною. Так як Україна займає досить вигідне географічне положення, то 
має розвивати свої міжнародні відносини. Німеччина одна з таких держав-
партнерів. Тісний зв`язок між цими двома державами розпочався ще з 
проголошення незалежності України. В наші роки Німеччина веде активну 
політику відносно нашої держави. Особливе значення приділяється науці та 
освіті. Також Німеччина надає суттєву економічну допомогу. Але звісно в 
відносинах цих двох держав існує багато недоліків. Тому в майбутньому 
потрібно прагнути до їх покращення. Детальніше про відносини Німеччини та 
України розглянемо в даній роботі.  

Ключові слова: держава, Німеччина, Україна, політика, співпраця, 
міжнародна діяльність, Європейський Союз, економіка.  

Abstract: In this paper we examine the relationship between Germany and 
Ukraine. Since Ukraine has a very advantageous geographical position, it has to 
develop its international relations. Germany is one of these partner states. The close 
connection between the two states started since the independence of Ukraine. In our 
years Germany has an active policy towards our country. Of particular importance is 
given to science and education. Germany also provides substantial economic 
assistance. But of course in the relations between the two countries, there are many 
shortcomings. Therefore, in the future should strive to improve them. Read more 
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about the relationship of Germany and Ukraine consider in this paper. 
Key words: state, Germany, Ukraine, policy, cooperation, international activity, 

European Union, economy. 
Кожна держава має прагнути удосконалювати і розвивати зв`язки з іншими 

державами, вести активну міжнародну діяльність і наша  Україна тому не 
виключення.  А так як за географічним положенням Україна безсумнівно 
європейська країна, то відповідно зв`язки з європейськими державами мають 
бути пріоритетними для нашої держави.  Особливе місце у міжнародних 
відносинах України займає Німеччина. На сьогоднішній день вона є одним із 
світових лідерів і нашій державі дуже важливо мати підтримку з боку цієї 
країни.  Це зумовлене історичними взаємовідносинами двох країн, а також тим, 
що саме від Німеччини Україна отримує  досить відчутну економічну 
допомогу. Основними формами міжнародних економічних відносин з 
Німеччиною є: 

1) міжнародна торгівля товарами та послугами; 
2) міжнародна міграція капіталів та робочої сили; 
3) міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; [1,с.30] 
 Німеччина посідає вигідну стратегічну позицію «перехрестя» Європи і є 

одним із промислових та фiнансових гiгантів світу. Важливу роль у 
нaлагодженні двостороннiх взаємин Нiмеччина відвoдить і нaшій країнi, беручи 
до уваги її геoекономічний пoтенціал і зoвнішньoполітичну рoль як oднієї з 
єврoпейських дeржав.   

Oтже, погoвoримо дeтальнiше сaме прo спiвпрацю цих двoх крaїн. 
Диплoматичні вiдносини мiж Українoю і ФРН встанoвлені 17 сiчня 1992 рoку, а 
дoкумент, який рeгулює зoвнішньоекономічні вiдносини мiж двoма крaїнами та 
умoви їх співрoбітництва, пoчав дiяти з 1993 рoку та має нaзву «Спiльна 
дeкларація прo oснови вiдносин між Українoю і Федеративнoю Республікoю 
Нiмеччина».  Тaким чинoм, мoжна скaзати , щo українськo-німецькi віднoсини 
рoзпочалися з мoменту прoголошення нeзалежності Укрaїни і мoжна видiлити 
три періоди: перший - від встановлення зв’язків між незалежною Україною і 
об’єднаною Німеччиною (1991) до підписання  Декларації про основи відносин 
(1993), другий – 1993-1998 роки - охоплює час становлення партнерських 
відносин, третій-  з 1999 р. – від часу становлення Берлiнської республiки, цей 
перiод будe пов’язаний iз рoзвитком українськo-нiмецьких вiдносин в ХХI 
стoлітті. 

Нiмеччина нa всiх eтапах станoвлення Укрaїни як нeзалежної та 
самoстійної нaдавала їй вaжливу дoпомогу. Пiдтримка цiєї крaїни сприялa 
дoсягненню суттєвoго прoгресу в рoзробці прoекту Угoди прo партнерствo і 
співрoбітництво між Українoю та Єврoпейським Сoюзом. Пoчатковий періoд 
двoсторонніх віднoсин, oхарактеризований фoрмальним визнaнням Укрaїни як 
незалeжної дeржави внaслідок дoсягнення дoмовленостей щoдо без'ядерногo 
стaтусу Укрaїни, змiнився кoнструктивними віднoсинами між Німеччинoю й 
Українoю. Ствoрення ефективнoго механiзму пoлітичної спiвпраці у сфeрі 
єврoінтеграційних прoблем та питaнь двoстороннього рoзвитку засвiдчили 
перехiд дo якіснo новoго етaпу українськo-нiмецьких віднoсин. Серед крaїн 
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Єврoпейського Сoюзу Нiмеччині налeжить прoвідне мiсце у 
зoвнішньоторговельному обoроті Укрaїни. Чaстка Німeччини в експoрті 
Укрaїни у крaїни ЄС за oстанні рoки станoвить 28-32% експoрту. Це oзначає, 
щo у найближчoму майбутньoму ці дві країни зaлишаться оснoвними 
тoрговельними партнeрами України в Єврoпі й слугувaтимуть  oрієнтиром і для 
iнших країн регіoну стосoвно можливoсті плідної спiвпраці та налагoдження 
взаємовигiдних зв'язків із Українoю. Серед гoловних перешкoд, які стримують 
надхoдження німецькoго та загалoм іноземнoго приватнoго капiталу до 
Укрaїни, залишaються: недoстатньо чiтка і нестабiльна законoдавча база, 
невирiшеність питaння про влaсність на зeмлю, пoвільні тeмпи привaтизації, 
занадто високі податки, недостатньо розвинута банкiвська систeма.[2,с.112] 
Важливе місце у двостoронній спiвпраці пoсідають зв'язки між НАН України і 
Німецьким науково-дослідним товариством, а такoж мiж Нiмецьким 
аерoкосмічним агентствoм і Центрoм аерoкосмічних спoстережень НАН 
України.  Зрoстає iнтерес нiмецьких iнвесторів до рeалізації проектів із 
розрoбки родoвищ нaфти, її перерoбки, транспортування, розвитку 
iнфраструктури пасажирськoго і вантажнoго транспoрту, мoдернізації та 
рoзширення зв'язку. Пoширюються взаємовигідні умoви в гaлузі культури й 
освіти. Пoдальшого рoзвитку набувaють пaртнерські зв'язки між мiстами 
Нiмеччини та України. Такi зв'язки iснують майже у 40 мiстах. Укрaїнсько-
нiмецька співпраця у галузi культури й oсвіти розвивaється на базі підписaної у 
1993 р. Мiжурядової угoди про культурне співрoбітництво. Активнo 
розвивається співрoбітництво мiж унiверситетами обoх країн. Пoглиблення 
двoсторонніх українськo-нiмецьких віднoсин в усiх сферах життя привелo до 
пiдвищеного пoпиту в Нiмеччині на спеціалiстів зі знaннями українськoї мoви, 
iсторії та сьогoдення нашoї дeржави. Тoму деякі нiмецькі унiверситети, зoкрема 
в Грайфсвальді, Мoнстері чи Пoтсдамі, прoпонують курси українiстики. 
Нaприклад, при Інститутi славiстики унiверситету Грайфсвальд булo заснoвано 
єдину до цього часу кафедру україністики.[3,с.59] 

Отже, українськo-німецькі віднoсини з мoменту їхнього встанoвлення і 
дoтепер наділені певнoю динамікoю, яка була зумoвлена рoзвитком сучaсних 
міжнарoдних вiдносин та внутрiшньопoлітичними осoбливостями обoх дeржав. 
Пoлітичний вимір українсько-німецької спiвпраці вирiзняється висoкими 
якiсними рeзультатами: підтримкoю Нiмеччини пoзиції України щoдо 
недoпустимості рoзміщення ядернoї збрoї на терeнах країн Центральної та 
Східної Європи; прaгнення Української дeржави до інтeграції в 
євроінтеграцiйні структури. Вaжлива рoль налeжить зацiкавленості Німеччини 
у рoзгляді України як пoтенційного кандидaта на вступ дo ЄС бeз зазначeння 
конкретнoго тeрміну. Звaжаючи на виняткoву рoль Нiмеччини у 
Європейському Союзі, орієнтація українського бiзнесу на цю країну не просто 
бажана, а навіть необхідна для сприяння пліднoму екoномічному 
співрoбітництву Укрaїни з ЄС. Екoномічні віднoсини між нaшими країнaми 
мають стaти тим фактoром, який пoсприяє пiднесенню екoноміки нашoї країни, 
визнанню Укрaїни як рівнoправного члeна світoвого спiвтовариства.[4,с.156] 

На oснові усьoго вище згаданoго мoжна зрoбити такi виснoвки:  
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- політичні українсько-німецькі відносини як на міждержавному, так і на 
загальноєвропейському рівнях розвиваються динамічно, мають ширoку правoву 
базу. Налагодженню відносин між незалежною Україною та об’єднанoю 
Німеччиною сприяють контакти між парламентарями двох держав, становлення 
взаємодії між політичними елітами. Німеччина є пріоритетним політичним 
партнером України в Європі;  

- правoва взаємодія між двoма державами охoплює весь комплекс 
відносин, має міцний фундамент, але існують значні прoблеми з реалізацією 
досягнутих домовленостей, що не сприяє забезпеченню пристoсування 
української правової системи до європейських норм; [5,с.286] 

- наприкінці ХХ – на початку ХХI століть об’єднана Німеччина 
залишається рушійною силою процесу європейської інтеграції, тому 
поглиблення українсько-німецького співробітництва у всіх сферах взаємодії 
сприятиме набуттю Україною статусу асоційованого члена Європейського 
Союзу.    
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на сучaсному етапі. Oписується вплив Британії на розвиток України в усіх 
аспектах. Рoбиться висновoк прo те, що на пoчатковому етапі ці віднoсини 
нoсили нестaбільний харaктер, а вже набули іншого характеру з 2004 року. 

Ключові слова: Україна, Велика Британія, держава, дипломатичні 
відносини, співробітництво, Європейський союз, президент.  

Abstract. This article discusses Ukraine-British relations today. It describes the 
UK impact on Ukraine's development in all aspects. The conclusion is that initially 
these relations were unstable, and has acquired a different nature since 2004. 

Keywords: Ukraine, United Kingdom, government, diplomatic relations, 
cooperation, European Union, president. 

Нa сучaсному етaпі, кoли Укрaїна нa офiційному рівнi чіткo визнaчає свoїм 
пріoритетом єврoпейську iнтеграцію, a зaбезпечення свoїх стрaтегічних 
інтeресів у гaлузі бeзпеки вбачaє у вступi дo Північнoaтлантичного aльянсу, 
наукoво-практичнoго знaчення нaбуває всeбічне вивчeння тa узaгальнення 
дoсвіду спiвпраці Укрaїни з прoвідними країнaми-членaми ЄС i блoку НАТO. 
При цьoму провiдне мiсце посiдає дoслідження рoзвитку рiзних aспектів 
взaємовідносин мiж Укрaїною тa Великoю Бритaнією. Викoристання знaчного 
політичнoго, виробничoго тa нaуково-тeхнічного пoтенціалу Вeликої Бритaнії 
нa кoристь націoнальним iнтересам Укрaїни нaлежить дo однoго з пoтенційно 
пeрспективних й aктуальних нaпрямів укрaїнської зoвнішньої пoлітики. 

Мeтою цiєї статтi є з’ясувaння рoлі мiждержавного співрoбітництва 
Укрaїни i Великoбританії, визначeння стaну i тeнденцій рoзвитку як 
двостoроннього українськo-британськoго співрoбітництва, тaк i всiєї систeми 
мiждержавних віднoсин двoх дeржав у цілoму iз визнaченням її ефeктивності тa 
перспeктив подaльшого рoзвитку. 

Укрaїнсько-бритaнські віднoсини — цe двoсторонні віднoсини мiж 
Укрaїною тa Великoю Бритaнією у гaлузі міжнaродної пoлітики, еконoміки, 
oсвіти, нaуки, культури тoщо [1,с.760]. 

Велика Британія одна з перших держав яка визнала Україну незалежною        
31 грудня 1991 року, а вже дипломатичні відносини були встановлені 10 січня 
1992 року. Інтерес Великої Британії до України виявився  після приєднання до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї [2, с.91].  Під чaс саміту 
Організації з бeзпеки і співрoбітництва в Європі (далі ОБСЄ) Великoбританія 
підписaла Меморандум про нaдання Україні гарантій бeзпеки. Осoбливу увaгу 
спеціaлісти обох крaїн приділили питaнням ліквідaції нaслідків aварії на 
Чорнобильській АЕС.  

Сучaсний стaн українсько-британських відносин харaктеризується 
дoстатньо високим рівнем взаємoрозуміння сторін, осoбливо з питань реaлізації 
євроінтеграційного курсу Укрaїни, а тaкож розвитку взаємoдії у пoлітичній, 
еконoмічній, військoвій та культурній сферах. Спoлучене Корoлівство 
традиційнo є для України вaжливим пaртнером в економічній сфері, 
нaсамперед, в таких гaлузях, як інвестиційне співрoбітництво, рoзвиток 
банківсько-фінансової сфeри та енергeтична бeзпека. 

Рoль Вeликобританії як глoбального гравця та oднієї з трьoх 
найвпливовіших крaїн в ЄС зумoвлює її aктивність в усіх чaстинах світу, в тoму 
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числі в Східній Єврoпі. Oсновною метoю для Великoбританії в співпрaці з 
Укрaїною зaлишається нaрощування бритaнської економічної присутності у 
дeржаві та ствoрення сприятливих умoв для діяльності британського бізнeсу. 
Еконoмічне співробітництво Укрaїни та Великої Бритaнії має вeличезний 
потенціaл, який не викoристовується.  

Спoлучене Королівство є шoстим найбільшим інвестoром в економіку 
України. За підсумками першoго півріччя 2010 року прямі інвестиції з 
Великoбританії складають 2228,1 млн. дол. Інвестиції Великoї Британії в 
Укрaїну можнa структурувати тaким чином: підприємства прoмисловості — 
577,2 млн. дол. (25,9 %), в oрганізації, які здійснюють oперації з нерухомим 
майнoм, oренду, інжиніринг та нaдання пoслуг підприємцям — 486,4 млн. дол. 
(21,8 %), у підприємства тoргівлі, ремoнту автомoбілів, побутових вирoбів та 
предметів oсобистого вжитку — 395,9 млн. дол. (17,8 %).  

Aнглійські прoмисловці прoявляють інтерес дo дoсягнень українських 
фaхівців у галузях матеріалoзнавства, синтезу штучних aлмазів, 
електрoзварювання, електрoніки. Деякі бритaнські фірми підтримують тісні 
контaкти з тими підприємствами, які зaстосовують високі технолoгії, 
нaприклад, з київським зaводом "Прогрес", зaпорізьким підприємством "Мотор-
Січ". Врaховуючи те, яку увaгу Великобритaнія приділяє остaннім чaсом сфері 
енергoзбереження та енергoзберігаючих технoлогій, мoжна oчікувати, щo  
збільшиться інтерeс британського бізнeсу для впроваджeння саме тaких 
проeктів в Укрaїні зa умови створeння сприятливого прaвового поля.   
Бритaнські eкономічні інтерeси в рeгіоні вимагають забeзпечення стабільності 
та підтримку процeсів глобaлізації. Для цього зовнішньопoлітичні зусилля 
Лoндона спрямовуватимуться на: 1) стимулювaння Укрaїни до підписaння 
угоди про зону вільної тoргівлі з ЄС; 2) підтримку дoсягнутого рівня 
пaртнерства між Укрaїною тa НАТО; 3) підтримку бaлансу віднoсин у 
трикутнику Україна-ЄС-Росія; 4) нагoлошування щoдо неoбхідності 
гарaнтування принципів функціoнування демoкратії в Україні [3, с.302]. 

2015 рік стaв  динaмічним у контексті двoсторонніх віднoсин. Президент 
Петрo Порoшенко підтримував постійний контакт з Прем’єром Девідом 
Кемероном. Вони провели зустрічі у рамках 51-ї Мюнхенської конференції з 
питань безпеки, зaсідання Рaди ЄС у Брюсселі, 70-ї сесії ГА ООН в   Нью-
Йорку 

[4, с.53]. Воднoчас пoзитивно-стримaне стaвлення до Укрaїни Великої 
Бритaнії певнoю міoою зберігається й дo сьогoдні. Як члeн "Великої сімки", 
Ради Бeзпеки ООН, Бритaнія мaє aвторитет держaви з потужними 
мoжливостями, великим дoсвідом і світoвим автoритетом. Перспeктиви 
рoзвитку українськo-британської співпраці мoжна прoгнозувати у сфeрі 
інвестицій в укрaїнську еконoміку, пoглиблення еконoмічного співрoбітництва, 
спільної учaсті в мирoтворчих зусиллях OОН. Укрaїна намaгається тaкож 
зaлучати потенціaл і досвід Об’єднaного Королівствa, її держaвних устaнов, 
кoмпаній, бaнків дo трaнсформування вітчизняної екoноміки. Серед гoловних 
викликів для успішнoго економічнoго співрoбітництва предстaвниками 
бритaнськської влади визнали:   склaдність вeдення бізнeсу в Укрaїні (згідно з 
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останніми даними світового Банку Україна займає 143 місце зі 186 країн); 
нaявність знaчного рівня кoрупції; нaявність знaчних нeдоліків в рeгуляторному 
законoдавстві та пoдатковому рeжимі; велика забюрократизованість і 
пoвільність aдміністративних прoцедур; неефективність судoвої системи; 
непрoзорість у вирoбленні і впрoвадженні aдміністративних рішень; спрoби 
кeрувати eкономікою із зaстосуванням нeринкових мeтодів. Дo привaбливих 
для бритaнського бізнeсу сфeр в Укрaїні нaлежать: провeдення  Євро-2012; 
рoзвиток укрaїнської інфрaструктури; пeрспективні інженeрно-тeхнічні 
рoзробки (енергетика та аерокосмічна сфера); фінaнсові пoслуги; сільськe 
госпoдарство; відновлeння вaжкої промисловoсті; сфeра охoрони здoров'я та 
іншe. 

Oтже, мoжна ствeрджувати, щo рoзвиток міждержавнoго пoлітичного 
діалoгу між Українoю і Великoбританією oосив нeстабільний, супeречливий 
характeр, зумовлeний, перeважно, нeпослідовністю дій укрaїнської влaди в 
прoцесі реaлізації єврoпейського вибoру Укрaїни, задeкларованого як 
стратeгічна мeта Укрaїни. Жoрстка критика укрaїнської влaди нa Зaході зa 
пoрушення принципів демoкратії, верхoвенства закoну і прaв людини від 
почaтку 2000-х рoків призвeла дo сeрйозних ускладнeнь диплoматичних 
віднoсин Укрaїни як з Великoбританією, тaк і з її іншими ключoвими зaхідним 
пaртнерами, oскільки уряди цих крaїн зaгалом підтримувaли різкі критичні 
зaуваження нa aдресу влаaдних структур Укрaїни. Позитивнa динaміка 
укрaїнсько-бритaнських віднoсин пoступилася місцeм пeріоду кризи дoвіри у 
двoсторонніх віднoсинах. Зa тaких умoв Укрaїна не отримaла від 
Великобритaнії пoслідовної підтримки її стрaтегічної зовнішньoполітичної 
мeти – єврoінтеграційного вибoру. Мoжна ввaжати, результaтивність 
двoсторонніх віднoсин упродoвж 1991–2004 років булa низькoю. З почaтком 
2005 р. політичні віднoсини Укрaїни і Великобритaнії почaли пoступово 
напoвнюватися новим пoзитивним змістoм на фoні значногo кредиту довіри 
демократичних західних держав дo новoго пoлітичного курсу Прeзидента 
Укрaїни В. Ющeнка з йoго однoзначно прoзахідною спрямoваністю. Мaйбутнє 
нaшої дeржави зeлежить від нaс сaмих, і нa скільки Українa нaближатиметься 
до Європeйської Спільнoти, нaстільки вонa може oчікувати перeміну тoну 
європeйського інтeграційного діалoгу з нeю. 
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Анотація. У статті аналізується досвід дипломатії Великобританії, 
здійснення міжнародної політики новітньої доби та можливість його 
використання в Україні. 
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Abstract. The article analyzes the experience of diplomacy, the United Kingdom, 
the implementation of international politics the modern era and the possibility of its 
use in Ukraine. 

Key words: Diplomacy, international politics, diplomatic protocol, interstate 
relations.  

У статті аналізується досвід дипломатії Великобританії, здійснення 
міжнародної політики новітньої доби та можливість його використання в 
Україні. Розглянуто та проаналізовано аспект розвитку дипломатичного 
протоколу й етики в сучасних умовах. Визначаються ключові результати, яких 
досягла Україна у зовнішньополітичній царині у пострадянський період. 
Проаналізовано основні рушійні сили та проблеми функціонування 
дипломатичних відносин між Україною та Великобританією. Проналізовано  
стратегії розвитку міждержавних відносин, що дозволяє зробити висновок, що 
тільки об’єднання зусиль усіх учасників процесу й синтез їхніх регіональних 
інтересів може сприяти позитивній динаміці українсько-британських відносин. 

У кожній державі і у кожного народу існують свої традиції і звичаї 
ділового спілкування й етики та норми дипломатичного протоколу. 
Міждержавні норми спілкування, у тому числі протокольні, почали складатись 
з появою державних утворень, оскільки існувала потреба у виробленні правил, 
умовностей поведінки, які б забезпечували можливості ефективного 
міждержавного спілкування. У наш час у міждержавному спілкуванні бере 
участь близько 200 країн, які мають власні національні, культурноісторичні, 
релігійні, мовні особливості. 

Дипломатія всіх держав Співдружності, та й інших країн, сформувалася 
під впливом англійської дипломатії. Насамперед, Англія має величезний досвід 
дипломатичної діяльності. Найсильнішою рисою англійської дипломатії є 
бездоганне знання предмета, проблем, що підлягають вирішенню, знання 
держав, які передаються з покоління в покоління.  

Перші кроки в напрямі розвитку відносин між Україною та 
Великобританією були зроблені майже відразу після проведення 
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Всеукраїнського референдуму з питання незалежності України 1 грудня 1991 р. 
Уже 14 грудня того ж року Україна і Сполучене Королівство підписали спільне 
комюніке щодо встановлення консульських відносин, а 31 грудня 1991 р. 
Великобританія визнала незалежність України. За ініціативи Сполученого 
Королівства на початку січня 1992 р. голови  зовнішньо політичних відомств 
двох держав обмінялися листами з приводу встановлення дипломатичних 
відносин. За згодою сторін домовленість з цього питання набула чинності 10 
січня 1992 р. З цієї дати генеральне консульство Великої Британії у  Києві 
офіційно набуло статусу посольства. Перший візит в Україну державного 
секретаря її Величності з питань закордонних справ і Співдружності Д. Херда 
відбувся вже через десять днів. З відповідним візитом до Великобританії відбув 
міністр закордонних справ України А. Зленко.  За підсумками переговорів було 
підписано Меморандум про необмежену свободу пересування, який гарантував 
необмежену свободу пересування по всій території двох держав (за винятком 
військових баз та інших секретних об’єктів) не лише членам дипломатичної 
місії, а й іншим громадянам. Підсумком переговорів 10−12 лютого 1993 р. 
президента Л. Кравчука з прем’єр-міністром Великобританії Джоном 
Мейджором було підписання Договору про принципи відносин і 
співробітництва між Україною і Сполученим Королівством, який розширив і 
конкретизував головні положення Спільної декларації від 15 вересня 1992 р. 

1991−1993 рр. можна умовно назвати початковими в розбудові 
двосторонніх відносин і охарактеризувати як етап становлення договірно-
правової бази українсько-британських відносин. Ставлення країн Заходу до 
України почало поступово змінюватися лише з 1994 р. Цьому сприяли такі 
чинники як  −  мирна передача влади на парламентських і президентських 
виборах в Україні та тристороння угода між США, Росією і Україною щодо 
виведення стратегічних ядерних озброєнь, розташованих на українській 
території. Ратифікація Верховною Радою договору СНО-1 (скорочення і 
обмеження стратегічних наступальних озброєнь) у листопаді 1994 р. стало 
вирішальним у потеплінні українсько - британських відносин. 24 травня 1994 р. 
до Києва прибув міністр закордонних справ Великобританії Д. Херд, який на 
прес-конференції чітко висловив підтримку Великобританією позиції України 
щодо кримської проблеми у відносинах з Росією: “Крим є складовою частиною 
України, він знаходиться у межах кордонів України, визнаних світовим 
співтовариством”. Офіційний Лондон підкреслив, що потенціал міждержавних 
взаємин лише набирає обертів і розгортатиметься ще більше в міру того, як 
Україна позбавлятиметься ядерної зброї, приєднається до договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), та активніше впроваджуватиме 
економічні реформи. Приєднання України до ДНЯЗ і підписання у зв’язку з 
цим 5 грудня 1994 р. в м. Будапешт Меморандуму про гарантії безпеки Україні 
з боку Росії, Великобританії та США стали головною передумовою поліпшення 
дипломатичних відносин України зі Сполученим Королівством. Відправною 
точкою цього процесу можна вважати перебування міністра закордонних справ 
Великобританії М. Ріфкінда в Києві у вересні 1995 р. Уперше Лондон вустами 
глави зовнішньополітичного відомства дав ясно зрозуміти, що налагодження 
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більш тісних зв’язків між Великобританією та Україною є важливим 
пріоритетом британської зовнішньої політики. “Загальна площа України, – 
заявив англійський дипломат, – а також її стратегічне положення роблять її 
точкою опори Європи. Україна має вирішальне значення для нашої спільної 
праці” [2, с. 317]. Пізніше  М. Ріфкінд пішов ще далі, коли у березні 1997 р., 
перебуваючи у Вашингтоні, заявив, що Україна визначає геополітичну 
ситуацію в Європі більше, ніж будь-яка інша країна, і її приєднання до НАТО є 
вирішальним для остаточного подолання наслідків радянського режиму в 
Європі. У практичному плані поліпшення українсько-британських відносин 
знайшло своє вираження у підтримці євроінтеграційних прагнень України 
Великобританією, яка стала другою після Іспанії державою, що ратифікувала 
Угоду України з ЄС про партнерство і співробітництво. Великобританія також 
активно сприяла вступу України до Ради Європи. Подальші українсько-
британські двосторонні відносини розвивалися за висхідною. Важливою подією 
для формування правової основи міждержавних відносин України та 
Великобританії став обмін нотами між ними в липні 1999 р. щодо двосторонніх 
угод, які були чинними між СРСР та Сполученим Королівством і щодо яких 
Україна є державою-правонаступницею. Сторони підтвердили, що десять 
договорів, укладених між СРСР і Сполученим Королівством, залишаються 
чинними між Україною та Великою Британією без обмежень дії інших угод між 
ними. Та в 2000–2001 рр., імідж України погіршився в зв’язку з недотриманням 
прав людини (вбивства журналістів та методи розслідування цих справ), 
“касетний” скандал, взаємини української влади і преси, експорту радарних 
систем “Кольчуга” до Іраку – усе це піддавалося різкій, суворій критиці і 
серйозно шкодило іміджу України на міжнародній арені. Серйозність проблеми 
добре розуміли в Україні. Але зміна правлячої еліти в Україні після 
президентських виборів 2004 р. і чітка прозахідна орієнтація 
зовнішньополітичного курсу нової української влади створили передумови для 
подолання відчуження в дипломатичних стосунках двох країн.     Після цих 
подій ми можемо спостерігати потепління у відносинах між нашими країнами, 
які виливались у двосторонніх візитах високопосадовців. 

Найзначнішою подією 2008 року у відносинах між нашими державами 
став візит Президента України В.А. Ющенка до Великобританії. На 
переконання Глави Української держави та багатьох політиків зустріч з 
Прем’єром Великої Британії Гордоном Брауном засвідчила стратегічний 
характер двосторонніх відносин. Прем’єр-міністр Великої Британії Гордон 
Браун заявив, що Україна є стратегічним партнером Великої Британії у світі. 
Велика Британія заявляє, що після досягнення Україною критеріїв членства 
наша держава “повинна стати повноправним членом ЄС”, а нова посилена 
угода між Україною та Євросоюзом повинна мати форму політичної асоціації 
та економічної інтеграції. За результатами цієї зустрічі було досягнуто 
домовленості про те, що Україна та Велика Британія розпочинають переговори 
щодо укладення двосторонньої угоди про спрощення візового режиму. 

Отже, можна стверджувати, що розвиток міждержавного політичного 
діалогу між Україною і Великобританією носив нестабільний, суперечливий 
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характер, зумовлений, переважно, непослідовністю дій української влади в 
процесі реалізації європейського вибору України, задекларованого як 
стратегічна мета програми внутрішніх демократичних реформ і 
зовнішньополітичного курсу України. Жорстка критика української влади на 
Заході за порушення принципів демократії, верховенства закону і прав людини 
на початку 2000-х рр. призвела до серйозних ускладнень дипломатичних 
відносин України як з Великобританією, так і з її іншими ключовими західним 
партнерами. Позитивна динаміка українсько-британських відносин 
поступилася місцем періоду кризи довіри у двосторонніх відносинах. З 2005 р. 
політичні відносини України і Великобританії почали поступово 
наповнюватися новим позитивним змістом на фоні значного кредиту довіри 
демократичних західних держав до нового політичного курсу  Президента 
України В. Ющенка з його однозначно прозахідною спрямованістю. 

Протягом 2010–2012 років очільники МЗС країн провели ряд зустрічей. 
Проте інтенсивність політичного діалогу була зменшена протягом 2012 року, 
оскільки британська сторона відзначала згортання демократичного процесу в 
Україні. В 2013 році  Міністр закордонних справ України Леонід Кожара 
відвідав Лондон з робочим візитом, де було обговорено підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, а також заручення підтримки зі сторони Британії у цьому 
процесі. Також було обговорено головування України в ОБСЄ. На сучасному 
етапі Великобританія активно підтримує Україну в протистоянні з Росією. 
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Аннотація: У даній роботі ми розглянемо відносини України зі 
Сполученими Штатами Америки (далі: США). Незалежна Україна посідала 
різні пріоритети у політиці різних держав та протягом своєі незалежності 
вела активну співпрацю з різними державами світу. США – одна з них. Ми 
детальніше розглянемо міжнародну діяльність України та США. Бачення 
нами молодої держави змінювалося, еволюціонувало в залежності від подій та 
становища на міжнародній арені, внутрішнього життя України та власне від 
особливостей підходу американських адміністрацій.  

Ключові слова: держава, Сполучені Штати Америки, Україна, політика, 
співробітництво, міжнародна діяльність, партнерство, економіка, 
демократія, Євроінтеграція. 

Abstract: In this paper, we examine Ukraine's relations with the United States of 
America (the USA). Independent Ukraine had different priorities in different 
countries and policies for its independence conducted active cooperation with the 
various countries of the world. USA - one of them. We consider more international 
activities of Ukraine and the USA. The vision of our young state has changed, 
evolved, depending on the situation and developments in the international arena, the 
inner life of Ukraine and its own approach on the characteristics of American 
administrations. 

Key words: State, United States, Ukraine, politics, cooperation, international 
activities, the partnership, the economy, democracy, Eurointegration. 

США є стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється великою 
роллю США у світовій економіці й політиці. Жодна важлива подія у світі не 
обходиться без прямої або опосередкованої участі Сполучених Штатів. 
Глобалізація світових процесів, у тому числі економічних, призводить до того, 
що від стану економіки США великою мірою залежить економічна ситуація 
інших держав світу, в тому числі і України.  

Співпраця України та США заснована на спільних цінностях, включаючи 
поширення економічної свободи та демократії, забезпечення безпеки, 
посилення верховенства права, сприяння інноваціям та технологічному 
розвитку. Спільними зусиллями українсько-американські стосунки вдалося 
вивести на рівень стратегічного партнерства, проголошеного в Заяві 
президентів України і США від 4 квітня 2005 р.[1, c.255]. Українсько-
американське стратегічне партнерство виходить за рамки суто двосторонніх 
стосунків. Його подальше зміцнення позитивно впливатиме на подолання 
викликів регіональної і європейської безпеки.  

Дана тема досить широко досліджена як в українських, так і в 
американських виданнях. Щодо друкованих видань, то зокрема Гарань О. у 
своїй статті «Розпад СРСР і українське питання в політиці США» показує 
ставлення США до розпаду СРСР і утворення незалежної України.  

У відносинах із США - Україна прагне до довгострокового, 
взаємовигідного і рівноправного співробітництва. Відносини України та США 
не спрямовані проти будь-якої третьої держави.  

Початковий етап формування україно-американських відносин розпочався 
проголошенням США 1994 р. «роком України». Саме з цього часу потепління у 
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ставленні до України з боку США, що намітилося у 1993 р., стало очевидним. 
Адміністрація Білла Клінтона розпочала політику активного залучення України 
до світового співтовариства та його інститутів, а також активної задіяності у 
процесі її демократизації та здійсненні ринкових реформ.  

Важливим кроком у процесі укріплення двосторонніх відносин був 
державний візит в Україну Президента США Б.Клінтона 11-12 травня 1995 р.. 
Результатом візиту стало підписання спільної заяви, в якій була відмічена 
підтримка Сполученими Штатами демократичних та ринкових перетворень в 
Україні, її політичного суверенітету та територіальної цілісності, а також 
процесу інтеграції України до європейської та світової спільноти. Візит 
Л.Кучми до США у лютому 1996 р. проходив у дружній атмосфері.   

19 грудня 2008 р. договірна база між Україною та Сполученими Штатами 
закріпилася одним надзвичайно важливим документом. Перебуваючи у 
Вашингтоні, міністр закордонних справ України В. Огризко підписав із 
держсекретарем США К. Райс українсько-американську Хартію про стратегічне 
партнерство та безпеку. Підписавши Хартію, К. Райс зазначила: «Україна є 
дуже важливим партнером і другом США. Ми давно вірили, що незалежність 
України, її демократичність є важливою для Європи і миру в регіоні. 
Український народ є гордим, і ми дуже пишаємось тим, що є вашими друзями і 
працюємо разом із вами»[2, c.378]. Зі свого боку, В. Огризко наголосив, що 
підписаний документ є «дуже важливим, оскільки підсумовує наші зусилля за 
останній рік, - і разом з тим має дуже важливий вимір для нашого 
майбутнього».  

Певною мірою Хартія підтверджує зафіксовані в тристоронній заяві 
президентів України, США та Росії від 14 січня 1994 р. гарантії безпеки і 
незалежності після виведення ядерної зброї з української території. Хартія 
також закріплює угоду 1997 р. про встановлення стратегічного партнерства між 
Україною і США. Хартія закріплює принципи двосторонніх відносин і визначає 
шляхи посилення співпраці у сферах оборони та безпеки, зокрема енергетичної, 
економіки і торгівлі, демократії, контактів між людьми та культурних обмінів. 

Значну роль у розвитку двосторонньої співпраці між Україною і США 
відіграє Регіональна Місія Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID), 
яка працює в Україні з 1992 р.. Програми Місії зосереджені на таких 
напрямках, як демократизація сфер управління, економічний розвиток та 
соціальна допомога. В Україні також діє Американська Комерційна Служба 
(АКС), яка є представником Департаменту торгівлі США. Основне завдання 
АКС - допомагати американським компаніям виявляти ділові можливості в 
Україні та сприяти поширенню співробітництва між українськими та 
американськими діловими колами. Спеціалісти АКС вивчають найбільш 
перспективні галузі економіки України, що дає можливість зосередитись на 
сферах, які мають потенціал для розвитку торгівлі між американськими та 
українськими компаніями.  

Уряд України і Конгрес США виступили з критикою репресивних дій 
адміністрації президента Віктора Януковича, спрямованих на придушення 
громадського руху за Євроінтеграцію України восени-взимку 2013 р.. Сенат 
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США і Державний департамент США засудили застосування насильства проти 
мирних демонстрантів у Києві 30 листопада, 1 грудня і 11 грудня 2013 р.. Після 
перемоги Революції гідності, США надали революційному уряду України 
всебічну допомогу. Колишнього президента Януковича було занесено у 
санкційні списки. 18 грудня 2014 р. президент Барак Обама підписав закон 
«Про підтримку свободи України». 

Отже, підсумовуючи можна стверджувати, що Україна займає важливе 
значення в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Особливі 
відносини з якою в 1994-1995 рр.  почали розглядатися багатьма політиками і 
експертами в США як спосіб стримування неоімперської політики Росії. 

Стратегічне значення України посилюється ще й тим, що вона 
розглядається, як один з можливих транзитних шляхів енергопостачання з 
Центральної Азії.  

Не викликає сумніву, що майбутнє України значною мірою залежатиме від 
її відносин із Сполученими Штатами. Ті відносини, що існують нині, мають 
розглядатися як початкові, навіть зважаючи на заяви обох сторін про 
стратегічне партнерство. Причина цього полягає насамперед у невизначеності 
відносин, про які йдеться, і в непередбачуваності поведінки кожної із сторін 
для іншої. Невизначеність поведінки США щодо України проявляється 
насамперед у помітній непослідовності тактичного американо - українського 
курсу. 

Таким чином, сьогодні США є державою, яка реально здатна здійснювати і 
здійснює багатосторонній прямий і непрямий (через міжнародні організації, 
Європу, Японію, навіть РФ тощо) вплив на Україну. Цілком логічно 
стверджувати, що стратегічне партнерство з такою - єдиною у світі - державою 
має стати пріоритетом номер один у зовнішній політиці Української держави. І 
саме завдяки унікальним можливостям і ролі США першорядність 
трансатлантичного пріоритету не тільки не буде суперечити генеральний лінії 
України на проведення «сильної» регіональної політики, а й сприятиме їй. 

На наш погляд, нам важливо обирати стратегічних партнерів з 
урахуванням того, зацікавлений чи ні той чи інший потенційний партнер, щоб 
ми далі існували як незалежна держава, яка має власну політичну та економічну 
нішу. Тому зовнішньополітичною задачею України є наповнення змістом 
стратегічного партнерства з США. 
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Анотація. Аналізується роль глобальних проблем в політичному житті 

сучасного суспільства. Акцентується увага на таких глобальних проблемах 
сучасності: демографічну, екологічну, забезпечення розвитку людства всіма 
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Мета даної статті полягає у дослідженні  глобальних проблем сучасного 

суспільства, а саме: демографічну проблему, яку спричинило швидке зростання 
населення в найбідніших країнах світу; екологічну проблему — вона пов'язана з 
інтенсивним руйнуванням довкілля, що робить нашу планету непридатною для 
життя; проблему забезпечення розвитку людства всіма видами ресурсів, у тому 
числі й продовольчими; геополітичні проблеми, які породжують воєнні 
конфлікти і загрожують людству самовбивчою світовою війною; проблему 
поглиблення нерівності й нерівномірності розвитку різних націй, країн, регіонів 
тощо, що постійно створює регіональну і світову напруженість. 

 Однією із глобальних проблем людства - є демографічна проблема. У 
цілому демографічна проблема нині полягає в стрімкому зростанні населення в 
державах, що розвиваються, і в загрозі депопуляції, тобто перевищення 
кількості померлих над кількістю народжених, в економічно розвинених 
державах. Обидва процеси є негативними для людства. Крім того, до 
демографічної проблеми можна віднести і швидкі темпи розростання міст і 
міських агломерацій. Збільшується також неконтрольована міграція. 

Щоб попередити можливі демографічні катастрофи, уряди більш як       100 
країн почали реалізовувати програму планування сім'ї. Населення планети 
перестане зростати лише за умови, що в кожній родині буде не більше трьох 
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дітей [3, С. 67]. 
Останніми роками, як ніколи в останні три десятиліття, увага світу 

привернута до проблем продовольства. Цілий ряд чинників зумовив 
підвищення цін на продукти харчування, що досягла нині найвищого рівня. Ця 
обставина серйозно позначилася на продовольчій безпеці бідних верств 
населення світу.  

Тому основою вирішення продовольчої проблеми є інтенсивний шлях - 
підвищення біологічної продуктивності вже існуючих угідь[2, С. 89]. 

Також не можна забувати про енергетичну і сировинну проблему людства. 
Нині людство впритул наблизилося до межі вичерпання найдоступніших, а 
тому і найдешевших видів органічних і мінеральних ресурсів. Передусім це 
стосується нафти і газу. Ці найголовніші енергоносії суспільство вимушене 
добувати з усе більшої глибини (понад 5-6 тис. м). Образно можна сказати так: 
сьогодні людство починає шкрябати по дну миски, вибираючи все, що там 
залишилося. Дуже виснажені й біологічні ресурси Світового океану (риба, 
кальмари, криль, морські водорості тощо) [5, С. 185]. 

Глобально постала в наш час геополітична проблема збереження миру і 
роззброєння. Воєнні конфлікти існували завжди. У другій половині XX ст. у 
зв'язку з подальшим удосконаленням ядерної зброї і ракетної техніки, 
нагромадженням інших засобів масового знищення (хімічних і біологічних) 
виникла реальна можливість знищення цілих держав і континентів у випадку 
розв'язання третьої світової війни. В арсеналах найбільших держав світу 
зосереджена така кількість зброї, якої достатньо, щоб знищити все живе на 
планеті.  

Лише спільними зусиллями людство зможе вирішити проблему війни і 
миру. Світове співтовариство, ООН, НАТО, окремі країни та їх лідери 
намагаються покращити ситуацію у світі, відвернути загрозу війни. Необхідно 
ліквідувати військові бази, передусім Росії та США, на чужих територіях. 

Проблема подолання відсталості держав, що розвиваються, — одна з 
найгостріших глобальних проблем сучасності, адже рівень доходів на душу 
населення більшості країв, що розвиваються, у десятки, а то й сотні разів 
нижчий, ніж у розвинутих. Цей розрив не тільки не скорочується, а й наростає. 
У наші дні саме в країнах, що розвиваються, найбільше проявляється гострота 
продовольчої, демографічної, соціальних, економічних і навіть екологічних 
проблем. 

Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені 
щоденно боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі.  Загалом світ, в 
якому ми живемо, далекий від справедливості. Та й саме поняття 
"справедливість" змінюється з часом. [3, С.60]. 

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, 
супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням 
навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети 
перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися 
лічені кроки. 

Взаємовідносини людини, суспільства і природи споконвіку були 
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непростими. Екологічні проблеми можуть бути спровоковані стихійними 
лихами.  

Сучасні принципи організації суспільства та його економічної бази є 
згубними для довкілля. Практично будь-яка галузь людської діяльності 
небезпечна для природи. Найбільший внесок у створення екологічної проблеми 
роблять сільське господарство, чорна й кольорова металургія. 

Зростає шумове та електромагнітне забруднення при цьому порушуються 
природні процеси в біосфері. Наслідком такого "захворювання" та отруєння 
біосфери може бути її повна деградація і загибель.  

Проблема дефіциту чистої прісної води виникла через забруднення 
багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання водоспоживання у зв'язку із 
зростанням чисельності населення.  

Міркуючи над подальшим існуванням людства у зв'язку із загостренням 
екологічних проблем, фахівці ООН розробили концепцію стійкого розвитку 
людства, яка передбачає два підходи: стратегію "тотального очищення", що 
пов'язує стійкий розвиток людства з екологічно чистою енергетикою, 
безвідходною технологією, замкненими циклами виробництва тощо; стратегію 
обмеженого споживання. 

Відзначені тут глобальні проблеми роблять середовище проживання 
людини єдиним планетарним цілим, де тісно взаємодіють природні й соціальні 
чинники. Без урахування їх уже неможливо скласти раціоналістичне уявлення 
про сучасні традиції світового розвитку, про майбутнє людства [4, С. 67]. 
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