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ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

THE VALUE DIMENSION OF THE COMMUNICATION PROCESS OF 

EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE 

 
Анотація. У статті аналізуються цінності як світоглядні принципи, що лежать в 
основі процесу інтеграції України з ЄС, визначають зміст комунікації 
європейської інтеграції України та реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки. У науковому дискурсі проблема 
трансформації цінностей займає чільне місце, що особливо актуалізується у 
реалізації європейського вибору України, що з лютого 2019 року затверджено в 
Конституції України. Протягом 30-ти років незалежності і становлення 
державності Україна проходить період важливих соціальних, культурних і 
політичних трансформацій, які тісно пов’язані зі зміною системи цінностей. 
Аналіз даних міжнародних та крос-національних соціологічних досліджень 
цінностей показує, що культура і цінності є фундаментом державотворчих 
процесів, позаяк визначають розвиток усіх сфер суспільного життя, включаючи 
і європейську інтеграцію України. Європейська інтеграція України – процес, що 
визначається не лише управлінськими рішеннями і політикою держави, а і 
нашими глибинними переконаннями, знаннями про Європейський Союз та 
сповідуванням європейських цінностей. Європейські цінності – це світоглядні 
принципи, які повинні пронизувати зміст процесу комунікації європейської 
інтеграції та культивуватися, відстоюватися і сповідуватися в усіх напрямках і 
на всіх етапах співпраці України з ЄС. Власне європейські цінності виконують 
функцію обґрунтування європейського вибору України і можуть бути 
світоглядною платформою, що об’єднає українців з європейцями.  
Ключові слова: європейська інтеграція, комунікація, соціологічні дослідження, 
цінності, європейські цінності. 
 
Summary. The article analyzes the values as worldview principles that underlie in the 
process integration of Ukraine with the EU, determine the content of communication 
of European integration of Ukraine and the implementation of the Communication 
Strategy in the field of European integration for 2018-2021. In the scientific discourse, 
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the issue of transformation of values occupies a prominent place, which is especially 
relevant in the implementation of the European choice of Ukraine, which is approved 
in February 2019 in the Constitution of Ukraine. Within the 30 years of independence 
and statehood, Ukraine passing through a period of important social, cultural and 
political transformations, which are closely connected with the change of the system 
of values. Analysis of data from international and cross-national sociological studies 
of values shows that culture and values are the foundation of state-building processes, 
as they determine the development of all spheres of public life, including the European 
integration of Ukraine. European integration of Ukraine is a process with defined not 
in a governmental decisions and state policy only, but also by our deep convictions, 
knowledge about the European Union and an embracement of European values. 
European values are worldview principles that should pervade the content of the 
process of communication of European integration and cultivate, defend and profess in 
all directions and at all stages of cooperation of Ukraine with the EU. In fact, European 
values sustain as a selection for European choice of Ukraine and can be a worldview 
platform that holds Ukrainians and Europeans together. 
Keywords: European integration, communication, sociological research, values, 
European values.  

 
Постановка проблеми. Важливою інтегральною характеристикою, що 

визначає будь-яке суспільство, державу чи соціальну групу, є система цінностей. 
Європейська інтеграція України – це не лише про міжнародні договори та 
внутрішні реформи, про трудову міграцію чи безвізовий режим, в першу чергу – 
це про зовнішню політику і безпеку, про мир і права людини, самоідентифікацію 
та людську гідність, солідарність і співпрацю, толерантність та інклюзивність. 
Це і є європейські цінності, вони закладені в європейських угодах і закарбовані 
в законодавстві національних держав – членів ЄС. Договір про Європейський 
Союз 1992 року «відкриває двері» для входження в нього будь-якій європейській 
країні, що поділяє європейські цінності та принципи функціонування ЄС. 
Маастрихтський договір 1992 року вперше на рівні установчих документів 
визначив обов’язок ЄС на дотримання прав і свобод людини, перш за все тих, які 
закріплені в Конвенції про захист прав людини та основних свобод (Рада Європи, 
1950 р.). Євроінтеграція це не лише правові норми, вона стала результатом 
перетворень, які відчувають на собі громадяни ЄС: вони вільно переміщуються, 
вільно обирають своє місце проживання, беруть участь в політиці ЄС і обирають 
Європейський Парламент, вільно обмінюються думками, ідеями, вони впевнені, 
що їх права захищені. Спільні європейські цінності дали їм право отримати 
статус європейського громадянина, що в свою чергу стало для них також 
цінністю.  

Загальновідомо, що ціннісні бар’єри між європейцями та українцями є 
досить великими. Відтак, реалізуючи наш європейський вибір, ми повинні 
долати ціннісні бар’єри, що уповільнюють рух України до ЄС, відрізняють нас 
від європейців ментально і культурно. Щоб долати їх і змінити ситуацію – 
потрібно розуміти як це можна зробити, з чого починати, хто і як має просувати 
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європейські цінності на загальнодержавному та регіональному рівнях.  
Кожна політична нація є суб’єктом політики тоді, коли вона є носієм 

певних цінностей, усвідомлює свою ідентичність і розуміє чого вона хоче 
досягти. Дані соціологічних досліджень показують суттєві відмінності у 
розумінні, сприйнятті та сповідуванні європейських цінностей українцями як 
загалом, так і на регіональному рівні. Попри те, що близько 60% громадян готові 
проголосувати за вступ України до ЄС, у соціологічних дослідженнях цінностей 
ми бачимо в рази меншу частку тих, хто світоглядно пов’язує себе з Європою, 
хто розуміє і  готовий сповідувати європейські цінності.  

Актуальність дослідження структури ціннісних орієнтацій зростає в 
періоди трансформацій, а також з огляду на світовий процес глобалізації. Відтак 
вивчення цінностей на міжнародному та національному рівнях надає можливість 
аналізу сучасного стану та прогнозування динаміки розвитку тих чи інших 
управлінських і політичних рішень.  

Хоча загалом проблема цінностей студіюється вченими різних галузей 
соціальних і поведінкових наук, але проблема трансформації домінуючих в 
українському суспільстві цінностей та їх кореляції з парадигмою європейських 
цінностей розкривається ситуаційно, що недостатньо для того, щоб надати 
проблемі практичного виміру. Наукова розвідка є спробою аналізу європейських 
цінностей як світоглядно-ціннісної основи процесу комунікації європейської 
інтеграції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предметно і фахово 
досліджують проблему соціальних цінностей відомі українські вчені-соціологи  
О. Балакірєва, Є. Головаха, Н. Паніна, А. Ручка, О. Сахань, О. Черниш, 
М. Чурилов та інші. Ґрунтовні напрацювання у дослідженні цінностей мають 
вчені Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України М. Горєлов, В. Гриневич, В. Ковалевський, І. Кучеренко, О. Майборода, 
О. Мандебура-Нога, М. Михальченко, С. Пирожков, Ю. Шайгородський, 
О. Шевченко, М. Рябчук. У колективній монографії «Суспільні цінності 
населення України в теоретичних і практичних вимірах» за редакцією 
М. Михальченка досліджується система політичних цінностей населення 
України, їх структура, регіональна специфіка. Розкриваються методологічні та 
теоретичні основи їх аналізу й корегування в ціннісно-розколотому 
українському суспільстві. У праці здійснені спроби політичного прогнозу деяких 
процесів трансформації ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську 
інтеграцію [25]. 

Відомий український соціолог Є. Головаха досліджує концептуальні 
проблеми зміни пострадянських цінностей і вбачає «труднощі в тому, що 
цінності залишаються радянські, а Україна обрала шлях до Європи, яка має іншу 
систему цінностей і нам важко вписуватися в координати європейського 
світосприйняття» [4; 5; 6]. Вчений вибудовує концепцію цінностей-медіаторів, 
завдяки яким відбувається перехід від пострадянських цінностей до 
європейських. 

Важливим напрямом просування європейських цінностей є сфера освіти, 
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адже як середня школа, так і виші відіграють колосальну роль у формуванні 
світогляду особистості. Колективна монографія «Європейські цінності в 
українській освіті: виклики та перспективи = European Values in Ukrainian 
Education: Challenges and Frontiers» за редакцією О. В. Тупахіної, К. Г. Сіріньок-
Долгарьової, Р. К. Махачашвілі [9] є доведенням важливості такого підходу. 
Фокусуючись на європейських цінностях, як на фундаменті національної 
освітньої реформи, автори монографії розглядають цінності як невід’ємний 
компонент навчальної й наукової діяльності, управління освітою, забезпечення 
її якості [9]. В умовах трансформації ціннісних парадигм освіта є ключовою 
ланкою, відправною точкою змін у ціннісних установках і державотворенні. 

Експерти та аналітики Лабораторії законодавчих ініціатив досліджують 
європейські цінності, водночас сприяючи розвитку демократичних цінностей, 
надаючи рекомендації щодо формування ефективної та збалансованої державної 
політики, розвитку політичної й правової культури громадян і політиків; 
впроваджують освітньо-мережеві програми [1].  

Політичні комунікації в державному управлінні та ціннісні аспекти 
інформаційно-комунікативних технологій  студіюють А. Баровська,  Є. Драчов, 
А. Костенко, В. Мазур, О. Матета, Г. Почепцов, Є. Романенко, Т. Сивак та інші.  

Досить широко проблема цінностей досліджується на глобальному рівні. 
У даному ключі важливими є міжнародні порівняльні дослідження цінностей, що 
представлені двома широко масштабними крос-національними проєктами: 
«Світове дослідження цінностей» (World Values Survey, WVS) [22] і 
«Європейське дослідження цінностей» (European Values Study, EVS) [30].  

«Світове дослідження цінностей» (WVS) є довгостроковим порівняльним 
дослідженням, яке було започатковано в 1981 році професором Мічиганського 
університету (США) Рональдом Інглхартом на базі «Європейського дослідження 
цінностей» (EVS), на основі методики Ш. Шварца, і швидко стало одним із 
найбільш затребуваних та найавторитетніших міжнародних досліджень, яке 
охоплює близько 120 країн світу (майже 95% світового населення). Україна 
долучилася до «Світового Дослідження Цінностей» в 1999 році (четверта хвиля 
WVS), брала участь у наступних хвилях – у п’ятій у 2006 році та шостій у 2011 
році, а також у сьомій в 2020 році. Окрім того, Україна долучилася до 
«Європейського дослідження цінностей» в 1996 році під час третьої хвилі і 
пізніше брала участь в наступній хвилі дослідження в 2008 році. На даному етапі 
WVS найбільше міжнародне дослідження людських переконань і цінностей, дані 
якого мають наукову цінність і є емпіричною основою у дослідженні багатьох 
проблем. 

Ставлення українців до європейських цінностей знаходить місце не лише 
у міжнародних, а й у національних соціологічних дослідженнях. Так 
Українським інститутом майбутнього у червні 2021 року презентовано 
загальнонаціональне кількісне (5 тис. респондентів) та якісне (12 фокус-груп) 
соціологічні дослідження на тему: «Хто ми: Портрет українців очима українців» 
[23]. У грудні 2020 року в рамках реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії 
комунікації Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) проведено 
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Всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України щодо 
євроінтеграції» [2]. 

Проблема цінностей досліджується і такими аналітичними центрами як 
Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка, Фонд 
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, Центр соціальних і маркетингових 
досліджень «Социс», Центр Разумкова тощо.  

Методологія дослідження ролі цінностей у комунікації європейської 
інтеграції ґрунтується на нормативно-ціннісному, системному, та 
інституціональному підходах, компаративних методах, та методах SWOT- і 
контент-аналізу.  

Нормативно-ціннісний підхід передбачає вивчення норм і цінностей як 
орієнтирів соціокультурної активності у політико-комунікативному просторі та 
створення правових основ для їх реалізації. Системний підхід ґрунтується на 
вивченні ієрархії цінностей як нормативно-ціннісної підсистеми у її 
взаємозв’язку з політичною системою, акцентує увагу на ролі цінностей у 
визначенні політичної поведінки, комунікації влади з громадянами і 
трансформації політичної системи. Інституціональний підхід акцентує увагу на 
інституалізації європейських цінностей, закріпленні їх у нормах і правилах 
політичної поведінки задля реалізації європейського вибору України. 

На основі порівняльного методу досліджено зміст щорічних (2018-
2021 років) Планів заходів з реалізації Стратегії комунікації. Компаративний 
метод сприяв виокремленню регіональних відмінностей у ціннісному сприйнятті 
дійсності та європейської інтеграції, відмінностей та схожості у домінуючих в 
Україні та європейських цінностях; аналізу динаміки громадської думки щодо 
інтеграції України з ЄС. Метод якісного контент-аналізу застосовано у 
дослідженні «Стратегії комунікації» і щорічних «Планів заходів» щодо її 
реалізації на предмет включення цінностей у зміст документів, що визначають 
зміст і структуру процесу комунікації європейської інтеграції, а також 
інформаційних продуктів, що розміщені на «євроінтеграційних» сайтах та в 
соціальних мережах. На основі контент-аналізу завдяки порівняльному методу 
досліджено зміни підходів щодо комунікування європейських цінностей у 
контексті реалізації Планів заходів. 

Метою статті є дослідження процесу комунікації європейської інтеграції 
у фокусі трансформації системи цінностей на основі даних соціологічних 
досліджень та ціннісних портретів українців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Успішна реалізація 
євроінтеграційного вибору України визначається, з одного боку, розвитком 
двосторонніх відносин з ЄС, гармонізацією національного законодавства до 
норм права ЄС, внутрішніми реформами, а з іншого – рівнем усвідомленої 
підтримки громадянами євроінтеграційних прагнень України. Підтримка 
європейської інтеграції України суспільством є і залишається важливою як для 
нас, так і для наших європейських партнерів. Історія проголошення нашої 
незалежності яскраво це підтверджує. Процес визнання України, як незалежної 
держави, розпочався не після Акту проголошення незалежності, а 2 грудня 1991 
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року, після Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, на якому 90,32% 
громадян (явка 84,18%) сказали «Так незалежній Україні!». Підтримка інтеграції 
України з ЄС з боку суспільства так само важлива, адже європейська інтеграція 
– це добровільний процес, в якому об’єднуються європейські держави для 
реалізації своїх цілей і завдань на основі європейських цінностей.  

В основі сприйняття суспільством європейської моделі розвитку для 
України лежать цінності, бо саме вони визначають наш світогляд і політичну 
поведінку, наше ставлення до реформ. Ще Платон сказав: що цінують у державі 
– те й проростає. Щоб європейські цінності витіснили «homo soveticus» зі 
свідомості українців й «проросли» своїм корінням у нашій культурі та поведінці, 
недостатньо лише бажання та амбітних цілей інтегруватись з ЄС, потрібно 
докласти титанічних зусиль до поширення європейських цінностей. Але для 
цього важливо розуміти відповіді на питання:  

- що таке європейські цінності, 
- які цінності ми успадкували,  
- які ідеали хочемо наслідувати,  
- які цінності й ідеали хочуть втілити політичні сили або лідери,  
- як цінності впливають на реформи та модернізацію,  
- як цінності змінюються з часом.  

З погляду категоріального аналізу важливим є розуміння різними 
цільовими групами дефініцій понять «цінності» та «європейські цінності».  

Цінності – це наші глибинні переконання про те, що є правильним, а що ні, 
наші уявлення про те, як має бути. «Цінність – це критерій, на підставі якого 
людина робить вибір або приймає рішення» [25, с. 245]. Кожна культура 
породжує власну, багато в чому унікальну, ціннісну систему. Як слушно зазначає 
історик зі світовим ім’ям Ярослав Грицак, «траєкторії розвитку кожної нації 
визначаються її історією, культурою та сповідуваними цінностями. Цінності – це 
своєрідний «культурний код» нації» [7].  

Європейські цінності детерміновані культурним та історичним розвитком 
європейських держав, релігією, ідеями класичного гуманізму, лібералізмом та 
свободою підприємництва, вільним ринком, екологічними нормами і 
стандартами, фемінізмом тощо. Процес їх інституалізації тривалий в часі та є 
невід’ємною складовою інтеграційних процесів на Європейському континенті. 
Один із ідеологів європейської інтеграції та  засновників панєвропейського руху 
(1923 р.) Граф Р. Н. Куденгофе-Калерґі на Європейському конгресі в Гаазі сказав 
про те, що потрібно пам’ятати, що об’єднана Європа – це не мета, а засіб 
досягнення мети. Такі європейські цінності як мир, справедливість, свобода, 
толерантність – це загальнолюдські цінності, що спочатку були ідеалами, які 
втілені в процесах європейської інтеграції. Власне це і визначає європейську 
ідентичність і полягає вона в тому, наскільки самі європейці готові сповідувати 
і відстоювати свої цінності.  

Загальнолюдські цінності стали європейськими, адже вони задекларовані 
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як Радою Європи, так і Європейським Союзом, та знаходять своє вираження в 
нормах європейського права і права ЄС, Європейській соціальній хартії, 
установчих договорах ЄС тощо. Фундаментальні європейські цінності, що є 
спільними для 27 держав-членів ЄС, визначаються у Хартії фундаментальних 
прав Європейського Союзу (07. 12. 2007 р.) [29]. Важливо, що в основі прав і 
свобод у Хартії ЄС лежать базові цінності Європейського Союзу, а саме: повага 
до людської гідності і прав людини, свобода, демократія, рівність, верховенство 
права, реалізуються як цілісна система, в якій кожна базова цінність визначає і 
конкретизує іншу базову цінність [1, с. 31].  

Отже, шість базових цінностей Європейського Союзу – це світоглядні 
принципи, які повинні пронизувати зміст процесу комунікації європейської 
інтеграції та культивуватися, відстоюватися і сповідуватися в усіх напрямках і 
на всіх етапах співпраці України з ЄС. Власне європейські цінності можуть бути 
світоглядною платформою, що об’єднає українців з європейцями. Якщо ми 
хочемо жити в комфортній і безпечній країні, бачити Україну європейською 
державою за суттю і змістом, то в основі реформ мають лежати саме ці принципи. 

Для забезпечення підтримки громадянами євроінтеграційного курсу 
України важливим завданням є просування європейських цінностей у 
комунікуванні європейської інтеграції. Це знаходить своє відображення на 
нормативному рівні як у Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 
2018-2021 роки (далі Стратегія комунікації) [24], так і в щорічних Планах заходів 
з її реалізації [16; 17; 18; 19]. З методологічної точки зору, важливо, щоб 
програмні документи, які визначають зміст процесу комунікації європейської 
інтеграції, формувались на основі нормативно-ціннісного підходу. Якщо 
європейські цінності є усвідомленою потребою громадянина чи соціуму, то 
ціннісні установки і переконання стають спонукою (мотивом) у виборі певної 
моделі розвитку та прийнятті тих чи інших рішень у відповідності з такими 
цінностями і переконаннями. Власне це і передбачено у Стратегії комунікації для 
досягнення її цілей: 

- проведення органами державної влади регулярних брифінгів, прес-
конференцій для представників засобів масової інформації та громадських 
організацій на теми поступу в процесі європейської інтеграції України; 

- публікацію урядових звітів про успіхи та актуальні проблеми у 
проведенні проєвропейських реформ; 

- підготовку і публікацію інформаційних матеріалів та підготовку і 
проведення інформаційних кампаній для підвищення рівня поінформованості 
широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо 
верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, 
забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та 
проявах; 

- проведення за участю громадських організацій і бізнесових кіл 
публічних заходів для всіх цільових груп на тему європейської інтеграції; 

- проведення аудиту співпраці регіонів з ЄС, державами – членами ЄС 
та висвітлення результатів такої діяльності [24]. 
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У щорічних Планах заходів 2018-2020 років з реалізації Стратегії 
комунікації передбачено заходи, пов’язані з цінностями: проведення 
інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості громадян 
України щодо питань європейської інтеграції, створення та функціонування веб-
порталу «Україна – ЄС»; підвищення рівня поінформованості громадян про 
європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства 
в ЄС; проведення в містах (обласних центрах) Днів культури країн ЄС тощо. З 
кожним роком кількість заходів та їх різновиди розширюються і цінності 
знаходять своє вираження у Планах заходів [16; 17; 18]. У грудні 2020 року КМІС 
було проведено всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України 
щодо євроінтеграції» [2], що ймовірно слугувало уточненню щодо цінностей у 
Плані заходів 2021 року та набуло такого змісту: «підвищення рівня 
поінформованості широких верств населення про європейські цінності та 
стандарти з метою стимулювання поведінкових змін та соціальних 
трансформацій в українському суспільстві» [19], визначено цільові аудиторії 
(молодь віком 16 років і старше) для яких планувалося проведення 
роз’яснювальних кампаній, у тому числі в рамках концепції EUКраїна [8], щодо 
основних європейських цінностей (повага до людської гідності, до прав людини, 
свобода, демократія, рівність, верховенство права) та їх значення для побудови 
успішної європейської держави. Забезпечення виготовлення в рамках кампанії 
інформаційної аудіовізуальної та друкованої продукції, подання її на 
загальнонаціональних теле- та радіоканалах, в Інтернеті, зокрема у соціальних 
мережах, громадських місцях, у форматі внутрішньої та зовнішньої реклами з 
охопленням понад 10 млн. осіб цільової аудиторії. Виконання покладено на 
Держкомтелерадіо, обласні та Київську міську державні адміністрації, інші 
органи державної влади, громадські об’єднання [19].  

Це свідчить про те, що на урядовому рівні є усвідомлення важливості 
цінностей у реалізації європейського вибору України та імплементації Угоди про 
асоціацію України з ЄС. Стало зрозуміло, що потрібно просувати європейські 
цінності, бо «топтання на місці», як це відбувалося протягом десятиліть, гальмує 
європейську інтеграцію України. Але в опитуванні 2020 року «Думки і погляди 
населення України щодо євроінтеграції» проблема вимірювання цінностей не 
ставилася. Адже зміст питань стосувався безпосередньо комунікування 
європейської інтеграції з боку органів державної влади. За даними аналітичного 
звіту, пригадують будь-яку інформацію з боку держави про євроінтеграцію – 
53% респондентів, найбільше з них помітили рекламу в ЗМІ – 22% серед усіх 
респондентів, інформацію в соціальних мережах / сайтах – 18%, виступи 
українських політиків – 17%. Разом з тим, лише 5% пригадали, що чули думки 
експертів чи представників громадських організацій про євроінтеграцію. Щодо 
реформ загалом, то 49% респондентів пов’язують певні реформи з курсом на 
членство в ЄС (решта або не бачать зв’язку, або не бачать реформ, або не змогли 
відповісти) [2, с. 8-11]. Утім, окремі реформи називали не більше 19% 
респондентів: по 19% пов’язують антикорупційну і медичну реформи з курсом 
на членство в ЄС, 18% – реформу поліції, 14% – децентралізацію, 12,5% – 
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реформу освіти, 11% – реформу електронних послуг, 9% – реформи, пов’язані з 
покращенням довкілля [2, с.12].  

Таким чином, результати опитування лише показують рефлексію 
респондентів на проведені інформаційні кампанії, що супроводжувалися 
поширенням різних рекламних, інформаційних продуктів на різних каналах 
комунікації, але жодним чином не включають ціннісного виміру 
комунікаційного процесу. Зважаючи на те, що раніше не було і цього, то це 
важливий крок у процесі комунікації європейської інтеграції. Але ще більш 
важливо, щоб такий підхід визначав прагматичні дії щодо поширення 
європейських цінностей, мав вираження у інформаційно-комунікативних 
технологіях, сприяв трансформації традиційних, авторитарних цінностей та 
наближенні українців до європейських цінностей.  

Підтримку українцями вступу України до ЄС вимірюють і такі 
соціологічні компанії як ЦМСД «Социс», Центр Разумкова, Соціологічна група 
«Рейтинг». У соціальних дослідженнях 2018-2021 років підтримка коливається 
на рівні 58% – 60 %, звичайно з регіональними відмінностями. Цим пишаються 
уряд і політики, але на порядку денному постає ряд питань. Чи є ці респонденти 
носіями європейських цінностей? Чи розпрощались ми з менталітетом «homo 
soveticus»? Чи зможемо рухатись до повноправного членства в ЄС, так як це 
визначено змінами до Конституції України 07 лютого 2019 року (ст. 85, 102, 116) 
[10; 13]? Чи готові в ЄС бачити Україну повноправним членом?  

Зауважимо, що меседжі політиків «Ми хочемо в ЄС» тут не спрацюють, бо 
хотіти і могти – не тотожні терміни. Так само як і 60% відповідей «так» на 
запитання «Чи проголосували б Ви за вступ України до ЄС, якби референдум 
відбувався сьогодні?» не означає, що завтра ми зможемо стати членами ЄС. В 
ЄС також усвідомлюють, що відповіді «так» недостатньо для ціннісного виміру 
нашого поступу на шляху до ЄС. Однаково важливо: як підтримувати вступ до 
ЄС, виконувати «домашні завдання» щодо імплементації Угоди про асоціацію 
[3], так і бути носіями європейських цінностей у повному розумінні цього 
терміну. І тут виходить парадокс, ніби близько 60% підтримують європейський 
вибір України, а «ціннісний портрет» українців не корелює з такою високою 
підтримкою членства України в ЄС. Дослідження цінностей викликають 
когнітивний дисонанс, і не лише у соціологів. Адже саме цінності визначають 
нашу світоглядну позицію, а відтак і ціннісні матриці поведінки. 

Очевидно, що в умовах зростання загроз і посилення агресії з боку РФ 
підтримка 60% є логічною. Якщо подивитись на матрицю SWOT-аналізу, то 
війна (як слабкість і загроза (weakness & threat) дає нам можливість побачити 
інші шляхи (oportunites) і, по суті, є поштовхом до переосмислення цінностей і 
трансформації світогляду, що є сильною стороною (Strengths), хоча й 
відбувається повільно. Тим паче, що це співпадає з бажанням багатьох українців 
жити у європейській державі, де забезпечуються безпека і права людини, 
людська гідність і високий рівень культури, толерантності й добробуту. Відтак 
дедалі частіше приходить усвідомлення того, що нам потрібно приймати 
цивілізовані норми і стандарти, посилювати безпеку і водночас шукати гарантії 
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безпеки, швидшими темпами рухатися в європейському та євроатлантичному 
напрямах. Власне це може бути поясненням вище зазначеного парадоксу, адже в 
умовах посилення загроз з боку Росії реалізація європейського вибору набуває 
ще більшої актуальності.  

Хоча, за даними різних соціологічних досліджень, більшість громадян 
підтримують євроінтеграційний курс України, але рівень підтримки і донині 
суттєво різниться залежно від регіону, що дає підстави підтвердити думку 
авторів монографії «Суспільні цінності населення України в теоретичних і 
практичних вимірах» про «ціннісний розкол по лінії «Захід – Схід» головним 
чином щодо державницьких і світоглядних, а не загальнолюдських цінностей» 
[25, с. 5]. Це підтверджується і даними соціологічних досліджень цінностей. 

Чому так важливо для України дослідження цінностей?  
Україна проходить період важливих соціальних, культурних і політичних 

трансформацій, які тісно пов’язані зі зміною цінностей, культури і нових форм 
громадської активності та політичної участі. Більше того, без світоглядних змін 
не можуть бути ефективними реформи, адже їх мають розуміти й сприймати всі, 
кого вони стосуються. Культура, зі свого боку, визначає розвиток усіх сфер 
життя суспільства, сприяючи засвоєнню тих чи інших цінностей. Дослідження 
цінностей – це не лише синтез нових сенсів в українському суспільстві, а й 
аналітика, що є базисом, на якому базується розвиток, приймаються рішення, 
розробляються політика і стратегії розвитку, безпеки тощо. Чимало науковців 
зазначають, що цінності у суспільстві можуть змінитися лише зі зміною 
поколінь. Ціннісні зміни у бік європейських цінностей більше характерні для 
молоді віком 18-27 років, про що предметно йдеться у дослідженні О. Тупахіної, 
К. Сіріньок-Долгарьової, Р. Махачашвілі «Європейські цінності в українській 
освіті: виклики та перспективи» [9], що проведено в 2021 році. Я. Грицак також 
зауважує, що достатньо, щоб відповідні зміни відбулися принаймні в окремому 
сегменті цінностей (політична культура і громадська активність) та окремому 
сегменті суспільства (мотивована, мобілізована молодь). Ціннісні зміни в 
українському суспільстві відбуваються, але досить повільно. Це також 
показують міжнародні дослідження цінностей, до яких долучилася Україна.  

У 2020 році «Світове Дослідження Цінностей» (WVS) та «Дослідження 
Європейських Цінностей» (ЕVS) об’єднали зусилля та підготували 
інструментарій опитування з врахуванням цілей обох проєктів. В Україні проєкт 
реалізовувався у партнерстві з Центром «Соціальний моніторинг» та компанією 
«Info Sapiens». У розрізі досліджуваної проблеми важливим є аналіз цінностей, 
що виражають особливості політичної культури та політичної поведінки, 
зацікавленість політикою та участь громадян у політичних процесах. Сьома 
хвиля WVS включає такі нові теми, як питання справедливості, моральних 
принципів, корупції, підзвітності та ризиків, міграції, національної безпеки та 
глобального управління.  

Позаяк масив даних надзвичайно великий – зупинимося на декількох 
показниках. За даними дослідження WVS сьомої хвилі 2020 року суттєво зросла 
кількість тих, хто пишається своїм громадянством: у 2011 році такі громадяни 



14 
 

становили 67%, у 2020 році – 82,2% (з них 34,7% – дуже пишаються та 47,5% – 
скоріше пишаються). Це наближає Україну до країн ЄС, свідчить про поступовий 
відхід від радянських цінностей, а також може свідчити про зміцнення 
державності та зростання солідарності в умовах війни. Але потрібно зважати на 
те, що за 9 років після шостої хвилі WVS в Україні відбулася Революція Гідності, 
анексований Крим і окуповані частини Донецької та Луганської областей, де 
проживало 14% населення України (6,5 млн людей). У результатах сьомої хвилі 
WVS вони не включені у вибірку. 

Загалом, серед фундаментальних цінностей українців перше місце займає 
сім’я – важлива для 93,3% [22, с. 20], релігія важлива для 62,1% [22, с. 25], а 
політика – для 34,61% [22, с. 178]. Не зважаючи на те, що опитування 
проводилося під час передвиборчої кампанії місцевих виборів (25 жовтня 2020 
р.), рівень зацікавлення політикою відповідає рівню 2011 року, коли жодних 
виборів не проводилось. Порівнюючи рівень зацікавленості політикою у різних 
хвилях, варто зазначити, що найвищий відсоток тих, хто цікавився політикою, 
спостерігався у 2006 та 2008 роках (56% та 49,5%, відповідно), а найнижчий – у 
2011 році (33%) [22, с. 178].  

Серед форм політичної та громадської участі українці надають перевагу 
пожертвуванням грошей на організацію або проведення різного роду кампаній, 
а також зверненням до урядовців, включаючи електронні петиції. Про участь у 
таких формах діяльності повідомили лише 15,3% та 11,3% опитаних, відповідно 
[22, с. 182]. Готовність брати участь у дозволених демонстраціях поступово 
знижувалася, починаючи з 2006 року з 18% до 8% у 2020 році [22, с. 180]. Це 
відбувалося на фоні зниження довіри до більшості державних інституцій (суди, 
уряд, Верховна Рада, освітні заклади, державні установи і служби загалом), окрім 
Збройних сил та Національної поліції, довіра до яких зросла. Збройним силам 
довіряли у 2020 році 74,6% на відміну від 2011 року – 56,8%. Національній 
поліції в 2011 році довіряли 31,6%, а в 2020 році – 38,8% опитаних [22, с. 60]. У 
2020 році 56,9% готові захищати Україну, в 2011 році цей показник був нижчим 
– 40,3% [22, с. 113].  

Порівнюючи відношення до приватної і державної власності, Україна 
займає перше місце щодо збільшення частки державної власності. Жодна з 
європейських країн не підтримує збільшення частки державної власності, окрім 
України. Частка державної власності в бізнесі та виробництві, на думку 
респондентів, повинна бути збільшена до 6,6 за 10-бальною шкалою [22, с. 86], 
попри це переважна більшість населення (82,6%) поділяє думку про повсюдну 
поширеність корупції [22, с. 92].  

У порівнянні з результатами 2011 року, в 2020 році зниження частки тих, 
хто позитивно оцінює зростання поваги до влади з 50% до 31,9%; зростання 
частки респондентів з 30% до 54,4%, які вважають, що під час виборів 
проводиться правильний підрахунок голосів; до 60,4% опитаних на відміну від 
35% вважають, що у виборців є реальна можливість вибору [22, с. 189]. За 
необхідності вибору, що є важливішим – свобода або рівність – 63,7% опитаних 
в Україні обирають свободу, але якщо вибір між свободою і безпекою, то безпеку 
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обирають 65,9% [ 22, с. 114]. 
На основі даних, що отримуються під час кожної хвилі, вчені Р. Інглхарт 

та К. Вельцель розробили аналітичний інструмент WVS під назвою «Культурна 
мапа світу», яка має два виміри для крос-культурного порівняння країн і регіонів:  

- вимір 1 (вісь Y) – дихотомія традиційних секулярно-раціоналістичних 
цінностей;  

- вимір 2 (вісь Х) – цінності виживання цінності самовираження [11; 31].  
Кожна держава розміщена на «Культурній мапі світу» не за географічними 

характеристиками, а за цінностями свого народу, що відображає культурну 
близькість. Координати певної держави визначають її ціннісний профіль, який 
можна визначити за двома осями координат. Отримані результати дослідження 
в межах сьомої хвилі WVS дають можливість на даному етапі осмислити місце 
України в ціннісно-культурному вимірі як на європейському просторі, так і в 
світі. На «Культурній мапі світу», за результатами WVS сьомої хвилі (рис. 1), у 
2020 році Україна все ж таки трохи змістилася вправо і є ближчою до групи 
православних європейських держав, таких як Болгарія, Сербія та Греція, але все 
ще залишається найближче до Росії та Білорусі. Якщо порівнювати мапи п’ятої 
(2006 р.), шостої (2011 р.) і сьомої (2020 р.) хвиль, то Україна за 15 років суттєво 
не змістилась. Це підтверджує думку вчених про те, що зміна цінностей 
відбувається досить повільно.  

 

 
 
Рис. 1. Культурна мапа світу за WVS-7 (2020 р., попередня версія). 
Джерело: [31].   
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Хоча Україна конституційно задекларувала європейський шлях розвитку, 
однак, емпіричні дані 2020 року показують, що в порівнянні з результатами 
більшості держав ЄС, ціннісно-нормативна система виступає одним з бар’єрів 
руху в цьому напрямі, що і підтверджується місцем на «Культурній мапі світу» 
за результатами сьомої хвилі WVS (рис. 1). І це вказує на необхідність 
послідовного формування ціннісних орієнтирів на основі системи європейських 
цінностей, зокрема, рівності перед законом, самореалізації, толерантності, 
відкритості змінам, індивідуальної відповідальності та взаємодопомоги. 
Усвідомлення європейських цінностей українцями відбудеться тоді, коли вони 
будуть автоматично сповідуватися і по суті будуть фільтром європейської 
самоідентифікації. 

Таким чином, ціннісно-культурне поле українського суспільства 
характеризується суперечливим і дуже повільним відходом від пострадянських 
орієнтацій у сфері розбудови державного та політичного устрою, економіці, 
формуванні міжособистісних стосунків, правовій системі тощо.  

У аналітичному звіті соціологічного дослідження «Хто ми: Портрет 
українців очима українців», проведеного в червні 2021 року аналітичним 
центром «Український інститут майбутнього» (далі УІМ), експерти зазначають 
про «парадокс самоідентифікації українців» як європейців, тобто ідентифікації 
себе з Європою [23, с. 13]. Ми ніби й хочемо бути європейцями, вважаємо 
Україну європейською державою, але лише 0,5% українців визнають себе 
європейцями в першу чергу і лише 1% в другу чергу. Навіть серед молоді частка 
тих, хто вважає себе європейцями, сягнула лише 0,6%. А от близькість українців 
з росіянами відчувають 22% (1-й вибір) та 12% (2-й вибір) і майже стільки з 
білорусами – 18% і 17%, що є їх першим і другим вибором відповідно. На 
третьому місці ідентифікація з поляками: 16% у першому та 10% у другому 
виборі [23, с. 13]. Це бачимо і на «Культурній мапі світу» [рис. 1]. Дослідження 
показує, що для більшості українців характерна самоідентифікація, але вони все 
ще є носіями цінностей радянського минулого (хоча відбувається поступовий 
відхід) і за висновками експертів УІМ «мають примітивне уявлення щодо свого 
майбутнього і викликів, що стоять перед державою, і не мають розуміння того, 
як протистояти загрозам глобального масштабу» [23, с. 3]. 

Результати дослідження УІМ підтверджують, що «українці готові рухатись 
в європейському напрямку, проте поняття «європейські цінності» є дуже 
обмеженим. Європа сприймається як втілення добробуту, матеріальних благ та 
покращення життя» [23, с. 10]. Як і в WVS [22, с. 51-52], так і у дослідженні УІМ, 
українці сприймають європейські цінності в основному через матеріально-
економічні і правові категорії, аніж в духовно-культурному та морально-
етичному вимірі. Зокрема, у питаннях щодо визначення європейських цінностей, 
усі вікові групи були солідарні у тому, що це, насамперед, гідна оплата праці 
(42% – 46%), гідні умови праці (38% – 43%), свобода слова (33% – 38%), рівність 
усіх перед законом (31% – 35%) [23, с. 10]. Звичайно простежується відхід від 
«homo soveticus», але європейські цінності ще не визначають наш європейський 
вибір. 
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Але варто зазначити, що є усвідомлення держави, української нації через 
сприйняття головних символів: для 60% – прапор, 52% – гімн, 46% – мова, 36% 
– герб і 29% – вишиванка [23, с. 26]. Подібна ситуація з визначенням гасел 
«Слава Україні! – Героям слава!», які підтримують 60% і 40% відповідно молодь 
18-30 років, 51% і 34% – респонденти середнього (31-54 роки) і 43% і 30% – 
респонденти старше 55 років [23, с. 27]. Ці показники певною мірою корелюють 
з даними WVS-7, що виражають ставлення до державності та самоідентифікацію.  

Дослідження УІМ показало, що є певні регіональні особливості 
сприйняття демократичних цінностей, але ще більш вражаючим є розрив у 
розумінні змісту цінностей усіма респондентами. Якщо свобода слова є цінністю 
для 30-55% залежно від регіону, то індивідуалізм і рівність перед законом 
вважають демократичними цінностями лише 9-15% респондентів (табл. 1). 
Очевидно, що потрібно спрямувати зусилля на підвищення рівня знань українців 
щодо змісту європейських цінностей не як абстрактних понять, а як реальних 
кейсів.  

Таблиця 1.  
Демократичні цінності (регіональні особливості) 

Цінності  Захід% Центр% Південь% Схід % Донбас% 
Свобода слова 55 48 40 37 30 
Незалежність України 33 33 29 26 23 
Можливість критикувати владу 33 30 31 28 26 
Патріотичні цінності 29 26 21 23 18 
Можливість виходити на протести 26 27 24 20 18 
Територіальна цілісність 16 20 19 15 15 
Індивідуалізм  12 14 13 11 9 
Рівність перед законом 10 14 13 10 15 
Цінність вищої освіти 8 11 13 8 11 

Джерело: [23, с. 38]  
 
Не можна залишити поза увагою ставлення респондентів різних вікових 

груп до вищої освіти, позаяк вища освіта є цінністю всього лише для 8-13% 
опитаних (табл. 1). Це заставляє задуматися, адже на ряд показників, про що 
йшлося вище, відповідь можна отримати саме з визнання важливості вищої 
освіти. Такий результат заставляє задуматись, адже саме освіта може 
«руйнувати» цінності минулого і сприяти засвоєнню європейських цінностей. 
Освіта «дозволяє через аргументацію, обґрунтування, протиставлення, 
повторення формувати та закріплювати ті цінності, які становлять основу 
держави» [25, с. 247] і визначають тривалість трансформації наших ціннісно-
світоглядних установок та наближення до європейських цінностей.  

На основі аналізу даних кількісного і якісного дослідження, яке проведене 
УІМ, експерти узагальнюють, що переважна більшість українців розуміють 
європейські цінності як свободу та верховенство права, але не зважають на 
важливість власної відповідальності. Цінності, що вирізняють українців 
(патерналізм, соціальна зрівнялівка, нетерпимість до заможних людей, 
кар’єризм, безвідповідальність тощо), детерміновані радянським минулим і є 
чужими для абсолютної більшості європейців. Для більшості українців «Європа 
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асоціюється з абстрактними категоріями порядку, законності, рівності, 
справедливості та багатства. А такі невід’ємні європейські  ціннісні орієнтири як 
толерантність, відсутність дискримінації за гендерними, расовими чи віковими 
ознаками поки-що мало сприймаються українцями» [23]. Очевидно, що це 
свідчить про відсутність  розуміння цілісної картини європейської дійсності, а 
отже, критичного її осмислення. Історія свідчить, що ідеали і цінності 
змінюються під впливом історичних подій. Чи зможуть українці протистояти 
тим загрозам і викликам, які стоять перед нами і чи вплинуть історичні події на 
зміну ціннісних орієнтирів – покаже час. 

Висновки. Систему цінностей, на яку орієнтується більша частина 
суспільства, формують політичні еліти. Ціннісна парадигма, в рамках якої діють 
еліти, визначає зміст комунікації влади з громадянами, а цінності в свою чергу – 
визначають поведінку громадян. Важливу роль у реалізації європейського 
вибору України на рівні суспільства відіграють ціннісні установки як політичних 
еліт, так і громадян. 

Зміст комунікації влади з громадянами має бути наповнений духом 
європейської інтеграції та пронизаний європейськими цінностями. Це поступово 
знаходить вираження у гармонізації національного законодавства до норм права 
ЄС і європейського права, імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, у 
Стратегії комунікації про європейську інтеграцію, Планах заходів з її реалізації. 
Всі стратегічні документи щодо реалізації європейського вибору України та 
інформаційні продукти повинні базуватися на цінностях-медіаторах, завдяки 
яким і відбувається перехід від пострадянських цінностей до європейських. В 
свою чергу цінності-медіатори мають бути ієрархічно організовані в систему 
цінностей, що є найважливішим рівнем соціальної регуляції та організації. В 
умовах гібридної війни з Росією це важливо, так само як і реалізація 
європейського курсу України та гарантії безпеки. 

Комунікування європейської інтеграції у фокусі ціннісної парадигми 
визначається, з одного боку, інформаційно-комунікативними технологіями, а з 
іншого – рівнем довіри до влади, внутрішніми реформами в Україні, підтримкою 
громадянського суспільства. Рівень підтримки визначається повнотою змісту і 
якістю процесу комунікації європейської інтеграції. 

Для забезпечення єдності громадської думки та реалізації європейського 
вибору України важливу роль відіграють цінності, що передаються з покоління 
в покоління і формуються в процесі комунікації на всіх рівнях. У даному ключі 
зменшення ціннісного розриву і єдність громадської думки щодо сприйняття і 
підтримки євроінтеграції у ціннісному вимірі можливе через інституалізацію 
європейських цінностей, які закріплені в правових нормах, або будуть такими. 

Стратегії комунікаційних кампаній, їх змістовне наповнення мають 
ґрунтуватися на результатах фундаментальних соціологічних досліджень. 
Актуальними є дані довгострокових порівняльних проєктів Світового 
дослідження цінностей (World Values Survey) та Європейського дослідження 
цінностей (European Values Study), в яких увага зосереджується на основних 
рисах і базових людських цінностях окремих суспільств. Ці дослідження дають 
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змогу визначати динаміку змін у соціальному розвитку та проводити 
компаративний аналіз різних суспільств, як загалом, так і за окремими блоками. 
Участь України в цих проєктах є важливою, бо ми отримуємо велику емпіричну 
базу даних, яка може бути використана залежно від цілей і завдань. 

Дослідження цінностей, як важливого структурного елементу світогляду, 
політичної культури та політичної поведінки, на міжнародному та 
національному рівнях сприяє розумінню тих важливих проблем, що стоять на 
заваді впровадження реформ в Україні, визначення цінностей-медіаторів, на 
основі яких можна подолати ціннісний розкол, реалізувати європейський вибір 
України. Останні міжнародні і крос-національні дослідження підтверджують 
гіпотезу про ціннісний розкол в Україні, який допоки жодній владі не вдалось 
подолати. Продовжується ціннісна трансформація, що пов’язано зі зміною 
світоглядних систем і європейським вибором України.  

Головною умовою комунікування європейської інтеграції  є підвищення 
рівня знань українців щодо змісту європейської інтеграції та європейських 
цінностей не як абстрактних понять, а як реальних кейсів із просування 
європейських цінностей. Засвоєння європейських цінностей можливе через 
проведення потужних інформаційно-комунікативних кампаній і просвітницької 
роботи серед громадян України з широким охопленням різних цільових груп. 
Особливо актуальною ця проблема постає на регіональному та місцевому рівнях, 
де все ще домінуючими є погляди на євроінтеграцію, як на суто зовнішній 
процес, який не стосується громадян та внутрішніх перетворень в державі, або 
найчастіше асоціюється з безвізовим режимом чи трудовою міграцією. 
Подолання ціннісних бар’єрів – важливе завдання не лише для уряду чи 
політиків, а й для кожного громадянина. Історія дає нам шанс і право вибору. 
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ПРАКТИКА ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
PRACTICE OF RECOGNITION OF QUALIFICATIONS BY HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE: PROBLEMS AND 

PROSPECTS OF SOLUTION 

 
Анотація. В статті аналізується практика використання системи визнання 
кваліфікації в закладах вищої освіти України. В ході дослідження виявлено 
потреби та цілі визнання, траєкторії застосування визнаних кваліфікацій в сфері 
вищої освіти. Визначаються проблемні питання, з якими стикаються заклади 
вищої освіти при визнанні результатів навчання здобутих в формальній чи 
неформальній/інформальній освіті. Актуалізується думка , що для забезпечення 
якості у процесі визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті 
необхідні три складові: прозорість та надійність; доступна база даних 
університетських модулів та освітніх програм та умови їх освоєння. За 
відсутністю нормативного регулювання питань визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті на загальнонаціональному 
рівні, заклади вищої освіти, у межах своєї автономії, самостійно приймають 
рішення щодо запровадження відповідних процедур. Необхідно визнати, що 
багатьом українським закладам вищої освіти у вирішенні специфічних питань 
визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті не вистачає: 
гнучкості; здатності стратегічно оцінити ситуацію; вміння проаналізувати 
специфічну ситуацію з огляду на кінцеву мету, очікувані результати та гарантії 
якості навчання. 
Ключові слова: визнання, кваліфікація, формальна освіта, неформальна та 
інформальна освіта. 
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Summary. The article analyzes the practice of using the system of recognition of 
qualifications in higher education institutions of Ukraine. The study identified the 
needs and goals of recognition, the trajectory of the application of recognized 
qualifications in higher education. The problematic issues faced by higher education 
institutions in recognizing learning outcomes obtained in formal or non-formal / 
informal education are identified. The opinion is actualized that in order to ensure 
quality in the process of recognition of learning outcomes obtained in formal education, 
three components are needed: transparency and reliability; available database of 
university modules and educational programs and conditions for their development. In 
the absence of normative regulation of issues of recognition of learning outcomes 
obtained in non-formal and informal education at the national level, higher education 
institutions, within their autonomy, independently decide on the introduction of 
appropriate procedures. It must be acknowledged that many Ukrainian higher 
education institutions lack: flexibility in addressing specific issues of recognition of 
learning outcomes obtained in formal education; ability to strategically assess the 
situation; ability to analyze a specific situation in terms of the ultimate goal, expected 
results and quality assurance of training. 
Keywords: recognition, qualification, formal education, non-formal and informal 
education. 

 
Постановка проблеми. Входження України в європейське співтовариство 

неможливе без структурної реформи національної системи вищої освіти, 
спрямованої на збереження мобільності, сприяння працевлаштуванню 
випускників на внутрішньому та зовнішньому ринках праці в умовах 
конкурентного середовища. Модернізація вищої освіти в Україні має за мету 
створення такої моделі освітнього процесу, в якій би оптимально поєдналися 
кращі вітчизняні й зарубіжні традиції. Поєднання традицій української 
педагогіки та зарубіжного досвіду виховання особистості, здатної до активних 
самостійних дій, дозволить створити динамічну, мобільну, 
конкурентоспроможну модель освітньої системи. 

Проблемним питанням сектору вищої освіти України залишаються 
розвиток сектору вищої освіти у суспільстві в цілому та система визнання 
кваліфікацій. Розробка та впровадження уніфікованої системи визнання 
кваліфікацій в нашій державі сприятиме європейському співробітництву в 
забезпеченні якості вищої освіти, у гарантуванні високих стандартів і сприянні 
порівнянності можливостей учасників процесу визнання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню перспектив 
інтеграції України у європейський освітній простір та розвитку системи 
забезпечення якості вищої освіти присвячено робити таких вітчизняних 
науковців як Ващука Ф., Добко Т., Золотарьової І., Калашнікової С., Ковтунець 
В., Курбатова С., Линьової І., Лугового В., Рашкевич Ю., Сікорської І., Таланової 
Ж., Фінікова Т., Шарова С., та інших. Матеріали досліджень розкривають 
важливе ідеологічне, соціальне, економічне та технічне значення проблем якості 
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вищої освіти в Україні, визначають систему пріоритетів, що мають бути 
реалізовані, а саме можливість здобуття якісної освіти для кожної людини 
незалежно від її економічного становища, віку, статі та місця проживання; 
відповідність вітчизняної освіти світовим стандартам і вимогам; забезпечення 
підтримки навчання кращої молоді в найбільш авторитетних навчальних 
закладах не лише України, а й світу для отримання сучасного рівня освіти та 
використання своїх знань для розвитку держави; надання знань, навичок і 
компетенцій, необхідних для відповідальних громадян, які знають свої права й 
обов’язки, здатні до успішної економічної діяльності. Водночас питання 
дослідження досвіду визнання кваліфікацій для українських закладів вищої 
освіти залишаються нерозкритими в науковій літературі. 

Мета статті полягає в узагальненні існуючої практики визнання 
кваліфікацій закладами віщої освіти України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження стану 
впровадження процедур визнання в українських закладах вищої освіти 
здійснюється в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Підтримка визнання 
кваліфікацій для українських університетів», скорочена назва «QUARSU».  

Метою проекту є посилення ролі сектора вищої освіти у суспільстві 
шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні як одного із основних 
інструментів Європейського простору вищої освіти. 

Цілями проекту визначено розроблення, створення та апробація 
методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій; розвиток 
людських ресурсів (кадрів) для визнання; створення платформи для підтримки 
визнання.  

До складу консорціуму проєкту QUARSU входять партнерські організації 
з країн ЄС: Ягелонський університету у Кракові, Польща; Варшавська школа 
економіки, Польща; Політехнічний інститут Коїмбра, Португалія; Національний 
університет Ірландії, Корк, Ірландія; Естонське агентство кваліфікацій, Естонія; 
Талліннський університет прикладних наук, Естонія, та України: Національний 
університет «Одеська морська академія»; Херсонський національний технічний 
університет; Сумський державний університет; Національний лісотехнічний 
університет України; Донецький державний університет управління; Федерація 
роботодавців України; Міністерство освіти та науки України. 

Предметом дослідження у цьому проекті є система офіційного визнання 
набутих особою в процесі індивідуального розвитку рис або властивостей, яка 
розглядається на прикладі освітніх систем України і країн-партнерів [1].  

Під системою визнання розуміємо комплекс інституцій та процесів, що 
забезпечує виявлення, вимірювання, офіційне підтвердження наявності знань, 
умінь, компетентностей, здатностей, здібностей, кваліфікації, якими володіє 
особа в певний момент свого життя, та цінностей, які вона поділяє та якими 
керується в своїй діяльності, що має правові наслідки для інтегрування цієї особи 
в подальший процес формальної освіти або офіційного працевлаштування.  

Розглядаючи систему визнання, необхідно виділити такі її структурні 
компоненти:  
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об’єкти визнання;  
особи, які є власниками об’єктів визнання;  
процеси, у результаті яких сформувалися об’єкти визнання;  
потреби власників та цілі, з якими вони звертаються для визнання;  
права, які власники здобувають в результаті визнання;  
рівні визнання;  
суб’єкти, які здійснюють визнання;  
процедури визнання;  
нормативно-правова база визнання.  
Об’єктами визнання можуть бути кваліфікації, періоди навчання, 

компетентності та результати навчання.  
Кваліфікація як об’єкт визнання законодавством як визнана 

уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 
стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів 
навчання).  Європейський фонд освіти дає наступне визначення, кваліфікація –  
офіційний результат процедур оцінювання і офіційного визнання, який 
присуджується за умови прийняття рішення уповноваженим органом про 
досягнення особою результатів навчання відповідно до певних стандартів [2].  

Закон України «Про освіту» визначає, що кваліфікації за обсягом 
класифікуються на повні та часткові, за змістом ‒ на освітні та професійні 
(рис.1).  

 

 
Рис.1. Види кваліфікацій  

  
Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 
визначені відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в разі 
здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної 
рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом. Освітня кваліфікації 
– це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої 
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діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність 
встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання 
(компетентностей). Професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним 
центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та 
засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих 
особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати 
певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність [3, с. 3-4].  

Обʼєктом визнання можуть бути такі підтверджені освітні кваліфікації:  
1. національні, які були здобуті в минулому в системі формальної освіти 

(formal academic qualifications), потреба у визнанні/підтверджені яких виникає 
через зміни в системі освіти/кваліфікацій в часі;  

2. здобуті в іншій країні (системі освіти) ‒ іноземні.  
Визнання кваліфікації має такі аспекти:  
підтвердження її легітимності;  
зіставлення з певним рівнем рамки кваліфікацій;  
зіставлення з певною спеціальністю / спеціалізацією (field).  
Під періодом навчання, як об’єктом визнання слід розуміти будь-яку 

частину освітньої програми з вищої освіти, оцінену і документально 
підтверджену, яка, не становлячи повного курсу навчання за програмою, є 
істотним здобутком знань чи навичок [4]. 

Поняття результатів навчання застосовується рівною мірою до всіх видів 
освіти, що відбувається впродовж життя, включаючи процеси самоосвіти, 
незалежно від того, чи був начальний процес організований і підпорядкований 
певній меті. В Законі України «Про освіту» результати навчання визначаються, 
як знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті 
якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна 
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 
продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх 
компонентів 

Також закон передбачає, що особа реалізує своє право на освіту впродовж 
життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава 
визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, 
що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх 
видів.  

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 
відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 
спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 
визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 
та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.  

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 
програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 
кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 
професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.  
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Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, родиною чи дозвіллям.  

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 
законодавством.  

Результати навчання формуються в процесах формальної, неформальної, 
інформальної освіти/навчання різної тривалості, які можуть бути завершені або 
незавершені. Microcredential – курс (модуль) короткострокового навчання 
тривалістю до 1 року.   

Результати навчання, яке не завершилося присвоєнням повної освітньої 
кваліфікації, або здобуті на певному етапі (при опануванні модуля, компонента) 
освітньої програми, виконання якої завершилося присвоєнням повної освітньої 
кваліфікації, є по суті здобутою частковою освітньою кваліфікацією, що 
потребує визнання (рис.2).  

 
Рис. 2. Результати навчання як обʼєкт визнання 
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особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. (Закон України 
«Про освіту», пункт 15 частини першої статті 1);  

Власниками результатів навчання/кваліфікацій/періодів навчання, що 
підлягають визнанню можуть виступати громадяни України; іноземці та особи 
без громадянства; особи, які проживали і навчалися на тимчасово окупованій 
території України.  

В ході дослідження було виявлено потреби та цілі визнання (траєкторії 
застосування визнаних кваліфікацій в освітній і трудовій сферах):  

вступ для здобуття формальної освіти на певному рівні; визнання з метою 
підтвердження академічних прав;  

зміна освітньої траєкторії (індивідуального плану) в системі формальної 
освіти; визнання з метою підтвердження права на продовження навчання за 
освітньою програмою:  

- поновлення після відрахування: із закладу, в якому особа перервала 
процес здобуття освіти або з іншого національного закладу; 

 ‒ переведення: в межах одного закладу; між національними закладами; 
без зміни спеціальності; зі зміною спеціальності в межах галузі; зі зміною 
галузі;  

‒ відновлення навчання після академічної відпустки;  
‒ академічна мобільність.  
вихід на ринок праці; визнання з метою здобуття права доступу до роботи;  
відновлення документів про здобуту освіту (отримання дублікатів 

документів).  
Субʼєктами, що здійснюють процедуру визнання виступає спеціально 

уповноважений державний орган або державне підприємство; заклади освіти; 
незалежні центри визнання кваліфікацій всіх форм власності.  

Визнання може здійснюватися на таких рівнях:  
національний. При цьому суб’єкт визнання є уповноваженим 

(акредитованим) на національному рівні, що гарантує можливості подальшого 
використання результатів визнання в системі формальної освіти і 
працевлаштування для будь-яких цілей і потреб власника;  

інституційний. У цьому випадку процедура визнання здійснюється 
окремою інституцією для подальшого використання результату в межах цієї ж 
інституції.  

Визнання в Україні результатів навчання, здобутих у формальній освіті 
здійснюється у відповідності до: Конституції України; Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556 із змінами та доповненнями; Наказу 
Міністерства освіти України «Про затвердження положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 
15.07.96 р. № 245; Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження 
Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти» від 12.12.2019 № 1551; Наказу Міністерства освіти України «Про 
затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що 
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проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти» 05.04.2019 № 441; Положення «Про порядок реалізації 
права на академічну мобільність», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579; «Умов прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти»; Європейської кредитної трансфернонакопичувальної 
системи; Спільної декларації міністрів освіти Європи»,  вчиненої у м. Болоньї 
19 червня 1999 р. 

Визнання результатів навчання, отриманих у формальній освіті, можливе 
у таких випадках:  

переведення студента з іншого закладу вищої освіти;  
поновлення студента на навчання у той чи інший заклад вищої освіти;  
реалізація програм академічної мобільності;  
реалізація програм «Подвійний диплом»;  
вступ на перший (бакалаврський) рівень на базі освітнього рівня 

«молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст»;   

вступ на другий (магістерський) рівень на базі освітнього рівня 
«бакалавр»;  

визнання результатів навчання, здобутими з використанням елементів 
дуальної освіти;  

здобуття студентом ступеня вищої освіти у двох і більше навчальних 
закладах або за кількома освітніми програмами.  

Визнання результатів навчання, здобутих за рахунок академічної 
мобільності здійснюється на основі Європейської кредитної 
трансфернонакопичувальної системи. Порівняння обсягу навчального 
навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної 
мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких 
було досягнуто здобувачем вищої освіти у навчальному закладі (науковій 
установі) - партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою 
програмою закладу вищої освіти (наукової установи), в якому здобувач 
навчається на постійній основі. Якщо здобувач вищої освіти під час 
перебування у навчальному закладі (науковій установі) – партнері, на базі якого 
реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання, 
то після повернення до закладу вищої освіти (наукової установи), в якому він 
навчається на постійній основі, йому може бути запропоновано індивідуальний 
графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання за 
рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.  

За домовленістю між учасниками академічної мобільності:  
здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах 

академічної мобільності;  
регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для 

підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк їх 
подання;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525
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визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної 
мобільності, тривалість і зміст навчання у навчальних закладах (наукових 
установах) - партнерах; 

визначаються умови визнання результатів навчання.  
Під час підготовки студента до навчання у закордонних закладах віщої 

освіти (далі – ЗВО) формується Learning Agreement, де нотуються дисципліни, 
які студент буде вивчати у закордонному ЗВО. Вибір дисциплін є обмежений в 
першу чергу мовою викладання. Причому, ці дисципліни можуть бути із різних 
семестрів підготовки на відповідному рівні освіти. Це зумовлює невідповідність 
між дисциплінами за навчальним планом студента і створює певні перешкоди 
для їх перезарахування. Пропоновані у закордонних ЗВО перелік дисциплін для 
вивчення часто не має аналогів у навчальних планах українських ЗВО. Дещо 
краща ситуація із дисциплінами на рівні бакалавра, гірша – на рівні магістра. Це 
перш за все пов’язано із тим, що на рівні магістра у закордонних ЗВО існує 
практика вузкопрофільного напряму у порівнянні з бакалавратом.  

Для формування навчального плану студента для реалізації академічної 
мобільності дисципліни вибираються з різних семестрів навчання, що в 
кінцевому результаті може вплинути на їх подальше виключення із навчального 
плану (ці дисципліни викладаються в один час і відповідно неможливо їх 
пройти одночасно), частина предметів з вибіркової частини може не вивчатись 
у семестрі реалізації академічної мобільності, що знову ж таки спричиняє 
звуження можливостей студента до вибору дисциплін. Додатково до звуження 
кількості дисциплін під час вибору спричиняє те, що окремі дисципліни 
вивчаються на протязі 2-ох семестрів, що автоматично виключає їх із списку 
можливих для вибору, оскільки отримати результат з цієї дисципліни 
неможливо.  

Значною проблемою під час перезарахування дисциплін є невідповідність 
кредитів. Зокрема, у закордонних ЗВО дисципліни мають переважно більшу 
кількість кредитів (4-6 кредити ECTS), ніж в українських ЗВО (переважно 3 
кредити). Відповідно, для перезарахування однієї їхньої дисципліни слід 
включати дві наші, що створює певні незручності у підборі «аналогічних» 
дисциплін. Для перезарахування дисциплін формується Індивідуальний 
навчальний план студента (ІНП), де фіксуються дисципліни, що студент має 
вивчати у закордонному ЗВО, та відповідні дисципліни для перезарахування. 
Тут виникають певні колізії, пов’язані із вище описаними обставинами та з 
наступним: офіційні результати навчання у закордонному ЗВО приходять із 
значним запізненням (2-4 місяці після реалізації мобільності), відповідно 
перезарахування в ІНП можна провести тільки після цього. Різниця, яка виникає 
після перезарахування, ліквідовується до початку семестрового контролю 
наступного семестру після реалізації мобільності. Тому, зазвичай під час 
формування ІНП на початковому етапі для перезарахування наших дисциплін 
кількість кредитів останніх є меншою.   

Наступна проблема – неспівпадіння термінів семестрів. Наприклад, 
осінній семестр у нас розпочинається 1 вересня, за кордоном – кінець вересня 
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початок жовтня. Що студент має робити у вересні? Закінчення цього семестру 
– кінець січня початок лютого, коли в нас вже розпочинається новий семестр. 
Тут виникає невідповідність із зафіксованим обов’язковим терміном 
відпочинку студента. Аналогічна ситуація із весняним семестром.  

Залишаються не до кінця врегульованими питання:  
1. Перезарахування навчальних практик.  
2. Перезарахування виробничих практик.  
3. Перезарахування курсових проектів/робіт.  
4. Можливість реалізації мобільності на магістерському курсі, коли 

конкурс відбувається ще в період останнього семестру навчання на рівні 
бакалавра.  

5. Реалізація мобільності у наступному семестрі після міжнародного 
семестру (2 семестри підряд навчання за кордоном).  

6. Питання стипендіального забезпечення студентів, що реалізували право 
на академічну мобільність.  

Ключовим законодавчим актом, що регулює визнання результатів 
неформального та інформального навчання є Закон України «Про освіту». На 
національному рівні не має чітко визначеної процедури визнання результатів 
неформального та інформального навчання. Важливим кроком до визначення 
механізму визнання результатів навчання, встановлення вимог до процедури 
визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та інформальної 
освіти для реалізації особами своїх освітніх і професійних прав, є оприлюднення 
Міністерством освіти та науки України проєкту наказу «Про затвердження 
Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти у вищій та фаховій передвищій освіті». 13 квітня 2021 року 
проєкт був запропонований міністерством для громадського обговорення.  

За відсутністю нормативного регулювання питань визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті на 
загальнонаціональному рівні ЗВО, у межах своєї автономії, самостійно 
приймають рішення щодо запровадження відповідних процедур спираючись на 
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (ESG) Ухвалені Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 
травня 2015 р.  

Узагальнений аналіз внутрішніх положень щодо визнання результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, які знаходяться у 
вільному доступі на офіційних веб-сайтах українських закладів вищої освіти, дає 
підставу зробити висновок про подібність процедури визнання результатів 
навчання у неформальній та інформальній освіті.  

В загальному вигляді процедура визнання результатів навчання здобутих 
у неформальній та інформальній освіті передбачає, що:  

визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті 
розповсюджується лише на обов’язкові навчальні дисципліни навчального плану 
освітньої програми, оскільки дисципліни вільного вибору студента, здобувач 
може обирати самостійно з пропонованого переліку, що дає йому змогу віддати 
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перевагу дисципліні, що є більш пріоритетною, забезпечуючи, таким чином, 
формування своєї індивідуальної освітньої траєкторії; 

визнання результатів навчання, які здобуто у неформальній та 
інформальній освіті, дозволено для дисциплін, які викладатимуть у наступному 
семестрі;  

право на визнання результатів навчання у неформальній та інформальній 
освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.  

Етапи процедури визнання результатів навчання здобутих у неформальній 
та інформальній освіті наступні:  

звернення із заявою до ректора/першого проректора/декана факультету із 
долученням інших документів (матеріалів), які можуть прямо чи опосередковано 
засвідчувати наведену в ній інформацію;  

формування предметної/фахової комісії, яка визначає можливість 
визнання, форми та строки проведення оцінювання для визнання результатів 
навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні.  

Предметна комісія може рекомендувати повне визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальні та інформальній освіті, часткове визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальнійй та інформальній освіті, 
відмовити у визнанні результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті.  

Повне визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті рекомендують у випадку, коли вивчена дисципліна 
співпадає із запланованими результатами навчання (компетентностями) або має 
несуттєві відмінності, а також близька за обсягом і змістом (не менше, ніж на 
75%). Часткове визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті рекомендують у тому випадку, коли дисципліну визнають 
не повністю, і за деякими темами необхідне додаткове проведення переатестації. 
У цьому випадку зарахування дисципліни здійснюється за результатами 
виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденої 
співбесіди.  

Зазначаючи подібність процедур визнання результатів неформального та 
інформального навчання більшості закладів вищої освіти України, необхідно 
відзначити певну неузгодженість у визначені підрозділів залучених до процедур 
визнання результатів навчання уповноваженої установи.   

Результати опитування 92 закладів вищої освіти України, ініційованого та 
проведеного в рамках проекту QUARSU «Підтримка визнання кваліфікацій для 
українських університетів», свідчать про те, що в якості підрозділів залучених до 
процедур визнання результатів навчання неформальної та інформальної освіти 
більшість респондентів вказали деканати факультетів й кафедри, також учасники 
опитування зазначили наявність уповноваженого структурного підрозділу 
(відділу), визначали учасниками визнання результатів неформальної та 
інформальної освіти МОН України, навчально методичний відділ, навчальний 
відділ, юрисконсульта.   
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Відповідальними за визнання результатів навчання опитані вказали 
гарантів освітніх програм, вчену раду (без уточнення факультету/університету), 
відповідну комісію університету та приймальну комісію університету.  

Необхідність визнання результатів неформального навчання зазначили 
54% респондентів. На практиці визнання результатів неформального навчання 
здійснювали 45% опитаних. Аналізуючи відповіді на питання щодо мети 
визнання результатів неформального навчання слід зазначити, що переважна 
більшість (35%) звернень мали ціллю присвоєння кредитів за освітніми 
компонентами (часткове виконання програми); а також:  

вступ на навчання; 
продовження навчання, поновлення, переведення, вступу для здобуття 

вищої освіти за іншою спеціальністю/ спеціалізацією (трансфер кредитів за 
освітніми компонентами); 

працевлаштування у ЗВО; 
пролонгація контракту на працевлаштування, щорічна атестація кадрів.  
Середня кількість таких звернень за рік в різних ЗВО складає від 10-15 до 

150-200.  
Частина респондентів відзначили, що визнання результатів неформальної 

освіти не здійснювали внаслідок: 
відсутності процедур визнання результатів неформального навчання, 

визначених Національним агентством кваліфікацій; 
неврегульованості питання на рівні законодавства; 
відсутності таких звернень; 
не передбачено внутрішніми нормативними актами ЗВО.  
Необхідність визнання результатів інформального навчання визнають 90% 

опитаних. Але практичний досвід мають лише 21%. Більшість (15%) звернень 
також була з ціллю присвоєння кредитів за освітніми компонентами (часткове 
виконання програми). Інші особи звертались з метою:  

вступу на навчання;  
працевлаштування у ЗВО;  
визнання РН самоосвіти з метою підвищення кваліфікації і стажування 

науково-педагогічних і педагогічних працівників.  
Середня кількість звернень за рік щодо визнання результатів 

інформального навчання складає від 1 до 10 в різних ЗВО. Кінцева мета 
більшості звернень полягає у бажанні вступити на навчання або його 
продовжити та здобути формальну освіту.  

Для прийняття рішення про визнання результатів неформального та 
інформального навчання ЗВО спираються насамперед на офіційні національні 
документи такі як Національна рамка кваліфікацій, стандарти вищої освіти, 
професійні стандарти.   

В рамках автономії, ЗВО розробили й використовують внутрішні  
Положення/Порядки, які, як правило, визначають умови й процедуру 

визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній 
освіті на підставі сертифікатів, декларацій та іншої інформації, яку надають 
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претенденти на визнання результатів неформального та інформального 
навчання.   

Варто відзначити, що для прийняття рішення про визнання результатів 
неформального та інформального навчання ЗВО також керуються внутрішніми 
нормативними актами (рекомендації, регламенти), Положеннями про порядок 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих у 
неформальній та інформальній освіті.  

Дані проведеного опитування дозволяють зробити позитивний висновок 
стосовно прагнення ЗВО до вдосконалення процедур і методології визнання 
результатів неформального та інформального навчання, але за результатами 
опитування лише 13% опитаних вважають відпрацьованою методологію 
визнання результатів неформального навчання и 10 % – методологію результатів 
інформального навчання. 

Труднощі викликані насамперед відсутністю нормативного врегулювання 
питання визнання результатів неформального та інформального навчання на 
національному рівні.   

Респонденти відмічають, що для зіставлення результатів навчання 
неформального навчання з програмними результатами навчання та результатами 
навчання за окремими освітніми компонентами програми бракує деталізації 
здобутих претендентами результатів навчання.   

Спираючись на дані дослідження, необхідно зазначити, що більшість 
вітчизняних закладів вищої освіти України на сьогоднішній день впроваджують 
політику визнання результатів навчання, які здобуто у неформальній та 
інформальній освіті. Значну роль в активізації цього процесу відіграє нова 
процедура акредитації освітніх програм, яка впроваджена Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. «Рекомендації щодо 
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми», затверджені 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 
року, містять 10 критеріїв. Підкритерій 3.4. вимагає визначення чітких та 
зрозумілих правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті. 

Результати опитування проекту QUARSU «Підтримка визнання 
кваліфікацій для українських університетів» дають підстави зробити висновок, 
стосовно необхідності нормативного врегулювання процедур, відпрацювання 
методології визнання результатів неформальної та інформальної освіти у 
вітчизняних ЗВО.   

Респондентами відмічаються труднощі у визначенні якості та обсязі 
курсів/тренінгів, обмеженості інформації щодо максимально можливих обсягів 
зарахування освітніх компонент, отриманих в неформальній та інформальній 
освіті [5].  

Висновки. У країнах Європейського Союзу питання визнання результатів 
навчання є надзвичайно актуальним і тому йому приділяється значна увага. 
Одним із базових документів у цій царині є Конвенція щодо визнання 
кваліфікацій у вищій освіті (Convention on the Recognition of Qualifications 
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concerning Higher Education in the European Region, Lisbon, 11. April 1997). На 
нашу думку, практика українських ЗВО щодо визнання результатів навчання, 
здобутих у формальній освіті мала б розглядатись через призму Європейського 
досвіду, оскільки саме цей досвід може принести цінні рекомендації для України 
в організації цього процесу.  

Проаналізовані особливості визнання результатів навчання, здобутих у 
формальній освіті для українських ЗВО дають змогу стверджувати, що загальні 
методологічні принципи організації процедури у цьому питанні визначаються 
нормативними актами на рівні МОН України (очевидно, що це правильний 
підхід), але суттєвим недоліком є те, що сучаснім положенням бракує специфіки 
даного закладу вищої освіти. У такий спосіб останні не хочуть стикатись із 
«неприємностями», які можуть виникнути у разі наявності деяких розбіжностей 
між «загальноукраїнськими та університетським правилами»; уникають 
додаткової клопіткої роботи, що визначає власні особливості процедури 
визнання результатів навчання залежно від специфіки освітньо-професійних 
програм; намагаються зарахувати до себе на навчання як можна більше 
студентів, що пов’язано із економічними вигодами (в деяких випадках навіть 
шкодячи власній репутації).   

ЗВО не завжди дотримуються принципів прозорості у цьому питанні 
(відсутня детальна і чітка інформація щодо процедури визнання результатів 
навчання, здобутих у формальній освіті на сайтах відповідних університетів чи 
інститутів). На думку іноземних експертів для забезпечення якості у процесі 
визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті необхідні три 
складові: прозорість та надійність; доступна база даних університетських 
модулів та освітніх програм та умови їх освоєння / здобуття; загальні та 
специфічні умови визнання. 

У процедурі визнання результатів навчання ЗВО основну увагу приділяють 
інформації щодо існуючих кредитів ЄКТС та здобутому освітньому рівню 
(бакалавр – магістр – доктор філософії). Вузьким місцем тут, на нашу думку, є 
відсутність у ЗВО стратегій, що визначатимуть їхні специфічні особливості, їхню 
ідентичність.  

У процедурі визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті 
існує чимала кількість дискусійних питань, які кожний ЗВО може вирішувати в 
рамках власної автономії. Однак узагальнемо, що багатьом українським ЗВО у 
вирішенні специфічних питань визнання результатів навчання, здобутих у 
формальній освіті не вистачає: гнучкості; здатності стратегічно оцінити 
ситуацію; вміння проаналізувати специфічну ситуацію з огляду на кінцеву мету, 
очікувані результати та гарантії якості навчання; розуміння щодо використання 
статистичних розподілів отриманих оцінок з метою адекватного співставлення з 
існуючим розподілом (таблицею результатів) іншого ЗВО.  
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ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНІ ВІДНОСИН ЄС ТА США В ХХІ СТ 

EU-US FOREIGN TRADE RELATIONS IN THE XXI CENTURY 

 
Анотація. В статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку 
зовнішньоторговельних відносин ЄС та США в ХХІ ст. У розрізі сучасних 
економічних тенденцій та масштабних глобалізаційних викликів, дана тематика 
набуває все більшої актуальності, оскільки після обрання президента Дж. 
Байдена у 2021 р. сторони мають можливість відновити співпрацю після 
чотирьох років напружених відносин між ЄС та США. Метою роботи є 
визначення особливостей розвитку зовнішньоторговельних відносин між США 
та ЄС для врахування отриманих висновків при побудові зовнішньоторговельної 
стратегії України в Європі. В роботі здійснено аналіз динаміки показників 
зовнішньої торгівлі ЄС та США за останні роки. Визначено ключові 
зовнішньополітичні фактори які впливають на розвиток співпраці між 
партнерами.  Наведено можливий сценарії розвитку події, а саме початок 
перемовин адміністрації Байдена з ЄС щодо покращення торговельно-
економічної співпраці за рахунок встановлення спільних стандартів, підвищення 
стійкості ланцюгів поставок в умовах COVID-19 та боротьби з торговельною 
політикою Китаю. В даному контексті українському уряду слід впроваджувати 
постійний моніторинг розвитку торговельно-економічних відносин між США та 
ЄС з метою ідентифікації найбільш результативних точок співпраці з 
найбільшими гравцями світової економіки. 
Ключові слова: торгівельна політика, економічне співробітництво, торгівельні 
війни, США, ЄС. 
 
Summary. The article analyzes the problems and prospects for the development of 
foreign trade relations between the EU and the United States in the XXI century. In the 
context of current economic trends and large-scale globalization challenges, this issue 
is becoming increasingly relevant, as after the election of President J. Biden in 2021, 
the EU and the US have the opportunity to resume cooperation after four years of tense 
relations. The aim of the work is to determine the peculiarities of the development of 
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foreign trade relations between the US and the EU, and to incorporate the findings into 
the design of Ukraine's foreign trade strategy in Europe. The paper analyzes the 
dynamics of EU and US foreign trade indicators in recent years. Key foreign policy 
factors influencing the development of cooperation between the partners are identified. 
Possible scenarios are presented, namely the start of negotiations between the Biden 
administration and the EU to improve trade and economic cooperation by setting 
common standards, increasing the stability of supply chains in the context of COVID-
19, and combating China's trade policy. In this context, the Ukrainian government 
should constantly monitor the development of trade and economic relations between 
the United States and the European Union in order to identify the most effective points 
of cooperation with the largest players in the world economy. 
Keywords: trade policy, economic cooperation, trade wars, USA, EU. 

 
Постановка проблеми. З часів Другої світової війни відносини між США 

та ЄС поступово перейшли у фазу найбільших торгових та інвестиційних 
партнерів у ХХІ ст, і це суттєво впливає як на національні економіки, так і на 
світову економіку. Але під час адміністрації Д. Трампа відносини США та ЄС 
погіршилися через різку критику Д. Трампом Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО) та особисту критику європейських лідерів, таких як канцлер 
Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Е. Макрон [6]. Як наслідок  
вихід США з ядерної угоди Ірану, Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також заморожування переговорів про 
Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (Transatlantic trade 
and investment partnership-TTIP). Політика США в період Д. Трампа призвела до 
посилення невизначеності ЄС щодо стабільності зовнішньої політики США, 
включаючи торговельну політику. Але після обрання президента Дж. Байдена 
сторони мають можливість відновити співпрацю, і як перший крок, визначити 
пріоритетні сфери трансатлантичної взаємодії після чотирьох років напружених 
відносин між ЄС та США. Враховуючі вищезазначене актуальність обраної теми 
полягає у ідентифікації проблем та перспектив зовнішньоторговельних відносин 
між США та ЄС, з метою визначення впливу торгових відносин між США та ЄС 
на розвиток світової торгівлі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 
теоретичних досліджень зовнішньоторговельних відносин між країнами 
висвітлені в численних працях вітчизняних і зарубіжних науковців на прикінці 
ХХ початку ХХІ ст. Особливо хотілось відзначити найсучасніші напрацювання 
у цій науковій площині. Так на фоні трансформації зовнішньої політики США 
під час правління Д. Трампа і за його межами, вчені почали зосереджуватися на 
дослідженні розбіжностей зовнішньополітичних орієнтацій трансатлантичних 
партнерів у зв’язку зі зміною фокусу США та трансформації геополітичного 
середовища. При цьому визначено, що транснаціональний розкол впливає на 
сучасні та майбутні відносини ЄС-США, об’єднуючі позиції європейських 
країн в трансатлантичних відносинах (див. наприклад [10]). Так за останні два 
роки, з перемогою Дж. Байдена торговельна напруга ЄС-США буде зберігатися, 
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незважаючи на домовленість та бажання відродити трансатлантичну 
зовнішньоторговельну співпрацю (див. наприклад [5; 9]). Значна кількість 
досліджень також зосереджені на ідентифікації торговельних війн США та 
Європейського Союзу (ЄС), зазначаючи при цьому, що ця війна в ХХІ ст. не має 
ризиків, на противагу торговельнії війні США та Китаю (див. наприклад [7]). 
Також існують наопрацювання щодо аналізу політики США та ЄС щодо 
найважливіших регіональних проблем – іранської ядерної програми, арабсько-
ізраїльського конфлікту та сирійської кризи, з визначенням відмінності в 
підходах та ідентифікацієй їх впливу на стан відносин між двома акторами (див. 
наприклад [2]). Не заперечуючи вагомий внесок існуючих напрацювань 
необхідно відзначити важливість розуміння в Україні впливу трансформації 
зовнішньої торгівлі між найбільшими акторами в світи на подальшу співпрацю 
українських суб’єктів з європейськими партнерами.  

 Метою дослідження є визначення особливостей розвитку 
зовнішньоторговельних відносин між США та ЄС для врахування отриманих 
висновків при побудові зовнішньоторговельної стратегії України в Європі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зовнішньоторговельні 
відносини між США та Європою розвиваються з початку XX століття, але в той 
період ідея європейської інтеграції мала досить абстрактний характер. Перші 
передумови до створення Атлантичного партнерства були закладені в 1990 році 
прийняттям Трансатлантичної декларації про відносини Європейського 
співтовариства і США, де йшлося про готовність сторін проводити консультації 
з найбільш гострих і важливих питань. У Новому Трансатлантичному порядку 
(1995 р.) були визначені чотири ключові завдання взаємодії сторін:  

1) забезпечення стабільності, миру, демократії та розвитку;  
2) відповідь глобальним викликам;  
3) нарощування торговельно-економічного співробітництва; 
4) розширення зв’язків в сферах науки та освіти. 
У 1998 р. сторони підписали Угоду про трансатлантичне економічне 

партнерство, виявивши намір знизити митно-тарифні бар’єри у взаємній 
торгівлі. У 2013 р. Рада ЄС сформулювала принципи співпраці із США в рамках 
Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (ТТІП). На той 
час Робоча група з питань зайнятості та економічного зростання підготувала Звіт, 
в якому трансатлантична торгівля та інвестиції були охарактеризовані як 
«стрижень» світової економіки. В ЄС прихильники укладення договору були 
переконані в тому, що розширення і поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків 
дозволило б Європі вирішити ряд внутрішніх проблем і впоратися з тривалими 
наслідками кризи 2008-2009 рр. 

Укладання ТТІП передбачало ліквідацію всіх бар’єрів у взаємній торгівлі і 
надання максимального доступу на ринок; усунення тарифних бар’єрів. 
Особливу увагу було приділено санітарним та фітосанітарним нормам. Перший 
раунд переговорів відбувся в 2013 р., останній, 15-й раунд, пройшов восени 2016 
р. З приходом до влади Д. Трампа подальшу імплементацію ТТІП було знято з 
порядку денного, з обґрунтуванням того, що двосторонній формат передбачає 
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більш ефективне просування національних інтересів за кордоном. Як наслідок - 
США активно підтримали Брекзіт. Великобританія вийшла зі складу ЄС, що 
призвело до перерозподілу в структурі торгівлі країн ЄС із США. Економічний 
потенціал США та ЄС став практично однаковим і таким чином ЄС вже не може 
не сприйматися в якості найбільш серйозного економічного суперника США, що 
спричинило протистояння між двома акторами, а саме: 

− збільшується кількість обмежувальних заходів у торгівлі. Найбільша 
кількість обмежувальних заходів була вжита за роки президентства Д. Трампа; 

− вихід США з Транстихоокеанського партнерства, припинення 
переговорів по створенню Трансатлантичного торговельного та інвестиційного 
партнерства; 

− орієнтація США у зовнішньоторговельній політиці на двосторонній 
формат співпраці та перехід на позиції відкритого протекціонізму; 

− ймовірність торгового конфлікту між США і ЄС через підвищення 
імпортних мит більш ніж на 400 товарних позицій, що імпортуються з ЄС [11]. 

Акцент на двосторонній формат співпраці офіційно був позначений у 
доповіді Д. Трампа «Порядок торгової політики США на 2017 р.», де 
вказувалося: «...головна мета торговельної політики США полягає в розширенні 
торгових можливостей більш вільним і справедливим способом ... найкращим 
чином ці цілі можуть бути досягнуті шляхом зосередження уваги на 
двосторонній формі співпраці…» [8]. 

В останні роки зовнішньоекономічній політиці США притаманний 
торговий протекціонізм або захист національної промисловості від іноземної 
конкуренції на внутрішньому чи експортному ринках. У минулому США та ЄС 
зосереджувалися на захисті сільськогосподарських товарів (наприклад 
«бананова війна» [12]). В останні два роки сторони все ще захищають свою 
промисловість (виробників літаків, автомобілів сталі, алюмінію,). Сучасному 
протекціонізму також притаманна боротьба за нові проблемні сфери, які 
відображають трансформації світової торгівлі в ХХІ ст. Так останні роки 
відбуваються певні зміни у структурі світової торгівлі, оскільки торгівля 
послугами розширюється швидше, ніж торгівля товарами, регіональні ланцюги 
вартості (і навіть внутрішні ланцюги вартості) замінюють глобальні ланцюги 
вартості, а цифрові технології, інновації та електронна комерція швидко 
поширюються та набувають все більшого значення. Наприклад, у «банановій 
війні» було висловлено припущення, що зв’язок між внеском Чікіти  (Chiquita 
Brands International) в Демократичній партії та президентом Клінтоном, що 
базується в США, спонукав США ініціювати скаргу до СОТ. У торговельній 
війні Boeing-Airbus був очевидний історичний зв’язок між Boeing та урядом 
США, Airbus та урядами Франції та Великобританії. В останні ж роки уряд США 
так само захищав американську ІТ-індустрію, використовуючі Facebook, Google, 
Amazon та eBay у торговельній боротьбі з деякими державами ЄС через введення 
податку на цифрові послуги [4]. 

Прихід до влади в США на початку 2021 року демократів на чолі з Дж. 
Байденом скоріш за все позитивно позначиться на співробітництві США та ЄС, 
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про що свідчать заяви Дж. Байдена, в яких він підтвердив свою прихильність до 
пожвавлення відносин між Вашингтоном і Брюсселем. За його словами, 
«…сильний Євросоюз відповідає інтересам США… йдеться про найбільше в 
світі торговельне та інвестиційне партнерство» [7].  

Проаналізуємо динаміку показників зовнішньої торгівлі ЄС за останні 6  
років (табл. 1). Сукупний експорт із ЄС у 2020 році склав 2,19 трлн дол. США. У 
вартісному вираженні зменшення експорту товарів із ЄС у порівнянні з 
2019 роком склало 3,8%: експорт товарів зменшився на 86,4 млрд доларів (у 2019 
році ЄС експортував товарів на суму 2,2 трлн дол.). 

Таблиця 1  
 Показник зовнішньої торгівлі ЄС протягом 2015-2020 рр.  

Показник  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Імпорт, млрд. дол 1918,1 1886,8 2090,5 2340,1 2301,5 1960,7 
Експорт, млрд дол 1983,8 1930,1 2120,7 2308,9 2279,5 2193,1 
Темп приросту імпорту  % -15,9 -1,6 10,8 11,9 -1,7 -14,8 
Темп приросту експорту,% -15,2 -2,7 9,9 8,9 -1,3 -3,8 

Джерело: складено авторами за [3] 
 
Щодо імпорту, то в 2020 році він складав 1,9 трлн дол., зменшившись 

порівняно з 2019 роком на 14,8 %, або на 340,8 млрд доларів (у 2019 році в ЄС 
було поставлено товарів на суму 2,3 трлн дол.). На рис. 1 наведено географічну 
структуру експорту товарів з ЄС в 2020 році.  

 
Рис. 1. Географічна структура експорту товарів з ЄС в 2020 р.  

Джерело: складено авторами за [3] 
 
Зауважимо, що, незважаючи на торговельні війни між США та ЄС, США 

залишається найбільшим імпортером європейських товарів, на які припадає 18% 
експорту ЄС. 

На рис. 2 наведено географічну структуру імпорту товарів з ЄС у 2020 році. 
Найбільше ЄС експортує товарів із Китаю, тоді як на США займають другу 
позицію – на них припадає 12% імпорту ЄС. 
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Рис. 2. Географічна структура імпорту товарів в ЄС у 2020 р.  

Джерело: складено авторами за [3] 
 

Стан міжнародної торгівлі США можна прослідкувати за допомогою 
табл. 2. Як бачимо, сукупний експорт із США в 2020 році склав 1,4 трлн дол. 
США. У вартісному вираженні зменшення експорту товарів із США в порівнянні 
з 2019 роком склало 13%: експорт товарів зменшився на 214,1 млрд доларів (у 
2019 році США експортував товарів на суму 1,6 трлн дол.). Щодо імпорту, то у 
2020 році він складав 2,4 трлн дол., зменшившись порівняно із 2019 роком на 6,3 
%, або на 162,1 млрд доларів (у 2019 році в США було поставлено товарів на 
суму 2,6 трлн дол.). 

Таблиця 2  
 Показник зовнішньої торгівлі США протягом 2015-2020 рр.  

Показник  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Імпорт, млрд. дол 2313,4 2247,2 2405,3 2611,4 2567,5 2405,4 
Експорт, млрд дол 1501,8 1450,9 1545,8 1665,3 1644,3 1430,2 
Темп приросту імпорту 
порівняно з попереднім 
роком,% 

-4,1 -2,9 7,1 8,6 -1,7 -6,3 

Темп приросту експорту 
порівняно з попереднім 
роком,% 

-7,3 -3,4 6,5 7,7 -1,3 -13,0 

Джерело: складено авторами за [3] 
 
На рис. 3 наведено географічну структуру експорту товарів із США в 

2020 році. Так, основними країнами, куди США експортує свої товари, є Канада, 
Мексика та Китай, тоді як з країн ЄС найбільшим імпортером американських 
товарів є Німеччина (4%) та Нідерланди (3%).  
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Рис. 3. Географічна структура експорту товарів з США в 2020 р.  

Джерело: складено авторами за [3] 
 

На рис. 2.4 наведено географічну структуру товарного імпорту США в 
2020 році. Так найбільше ЄС експортує товарів з Китаю, Мексики та Канади, тоді 
як країни ЄС займають п’яту позицію – на них приходилось 8% імпорту США. 

Слід зазначити, що аналіз динаміки торговельних відносин США та ЄС за 
2001-2020 рр. надає можливість отримати висновок щодо збільшення вартості 
американського експорту товарів в 1,8 рази, а імпорту – практично в два рази 
(табл. 3). 

 
Рис. 4. Географічна структура імпорту США у 2020 р.  

Джерело: складено авторами за [3] 
Таким чином, зауважимо, що значення США та ЄС одне для одного, 

історичний контекст їх відносин, тіснота коопераційних зв’язків, 
взаємозалежність і зовнішньоекономічна зацікавленість залишаються і будуть 
надалі визначати американо-європейські відносини навіть в умовах посилення 
глобальної конкуренції, «загрози» реалізації політики протекціонізму з боку 
США та з боку «китайського фактору». 
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Таблиця 3 
Зовнішньоторговельні відносини між США та ЄС у 2001-2020 рр., млн 

дол.  
Роки Експорт Імпорт 
2001 159 156 222 023 
2005 144 567 227 680 
2006 153 190 247 919 
2007 171 733 281 548 
2008 188 164 312 965 
2009 215 643 334 134 
2010 248 868 360 471 
2011 277 137 374 204 
2012 225 282 285 491 
2013 242 646 324 260 
2014 273 412 375 346 
2015 269 452 387 405 
2016 265 495 392 520 
2017 279 347 425 516 
2018 273 695 431 046 
2019 271 057 419 041 
2020 284 928 437 323 

Джерело: складено авторами за [1] 
 
Торгова війна США і Китаю значно відрізняється від торгових війн США 

і ЄС. Конфлікт США і Китаю пов’язаний не лише з протекціонізмом та 
економічними питаннями, а й із глобальним лідерством та чутливою темою 
національної безпеки. Форма заходів, вжитих у американо-китайській торговій 
війні, - це не просто мита в США чи ЄС. У США вони включають заборони на 
використання китайських технологій та тиск на інші країни, щоб вони не 
використовували китайські технології або дозволяли китайські інвестиції. А в 
ЄС включає пропозиції щодо обмеження державних закупівель, коли іноземні 
субсидії спотворюють конкуренцію, і заморожування ратифікації нещодавно 
підписана Комплексна угода про інвестиції (CAI), яка в США та ЄС передбачає 
посилення контролю прямих іноземних інвестицій, особливо спрямованих на 
Китай. Що стосується параметра залучення політичних лідерів, то колишній 
президент Трамп брав безпосередню участь у всіх рівнях взаємодії з 
китайськими лідерами. У майбутньому, імовірно, що торговельна війна США і 
Китаю продовжить більше залучати лідерів сторін під керівництвом президента 
США Байдена, який прагне налагодити відносини з ЄС. Що стосується СОТ, то 
сторони обходять процедури СОТ шляхом односторонніх дій. Нарешті, спільні 
інтереси та цінності не об’єднують США та Китай. 

Можливий також варіант розвитку торговельних відносин, коли новий 
діалог ЄС-США щодо Китаю стане ключовим механізмом для просування 
спільних трансатлантичних інтересів та подолання розбіжностей на шляху 
вперед. У Європі існує справжня готовність співпрацювати зі США над 
стратегічними викликами, які ставить Китай, але з обов’язковим врахуванням 
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вартості такої співпраці. Попереднє завершення переговорів щодо Всеосяжної 
угоди про інвестиції (Comprehensive Agreement on Investment - CAI) напередодні 
інавгурації Байдена показує, що ЄС на чолі з Німеччиною та Францією прагне 
захистити свої торговельні інтереси і не буде безмовно слідувати за США у 
боротьбі з КНР. Так, пом’якшуючи основні права та механізми в проекті CAI, 
зокрема стандарти МОП щодо примусової праці та підтримки ООН, щодо 
захисту свободи слова та зібрань (у Гонконзі та інших країнах), ЄС віддав 
перемогу Пекіну, розвиваючи трансатлантичне партнерство на основі 
демократичних цінностей. Отже у найближчій перспективі можливим сценарієм 
розвитку події є початок перемовин адміністрації Байдена з ЄС щодо 
покращення торговельно-економічної співпраці за рахунок встановлення 
спільних стандартів, підвищення стійкості ланцюгів поставок в умовах COVID-
19 та боротьби з торговельною політикою Китаю.  

Висновки. Підсумовуючи, слід відзначити, що в останні роки у сфері 
торговельно-економічних відносин між США та ЄС поряд із взаємною 
зацікавленістю в розширенні та поглибленні співробітництва сформувався 
перелік питань, пов’язаних з протекціоністською політикою колишнього 
президента США Д. Трампа. Проте, незважаючи на це, США та ЄС залишаються 
важливими торговельними партнерами, про що свідчить аналіз, проведений у 
цьому дослідженні. Також слід зазначити, що зміна президента США у 2021 році 
позитивно вплинула на відновлення американо-європейського торговельного 
співробітництва, а в перспективі може повернути на порядок денний питання 
проведення переговорів про створення Трансатлантичної зони вільної торгівлі 
між США та ЄС. Скоріше всього адміністрація Байдена буде пропонувати нові 
механізми партнерства в світі, повного економічних, кліматичних проблем і 
проблем охорони здоров'я, більш дифузної влади, швидких технологічних змін, 
більшої нестабільності та посилення глобальної конкуренції. Але вироблення 
спільного підходу значною мірою буде залежати від здатності економік 
партнерів подолати існуючі розбіжності в торговельній та технологічній 
політиці. В даному контексті українському уряду слід впроваджувати постійний 
моніторинг розвитку торговельно-економічних відносин між США та ЄС з 
метою ідентифікації найбільш результативних точок співпраці з найбільшими 
гравцями світової економіки. 
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RELATIONS BETWEEN NORWAY AND THE EUROPEAN UNION 

THROUGH THE LENS OF POLITICAL SCIENCE 

 
Анотація. У статті проаналізовано на прикладі Норвегії особливості вивчення 
відносин ЄС з тими європейськими країнами, що з різних причин залишаються 
за межами цього інтеграційного об’єднання. Проблематика взаємодії Норвегії з 
ЄС викликає постійне зацікавлення багатьох дослідників, що вже упродовж 
більше, ніж півстоліття акумулювали значний академічний доробок. Зокрема 
акцентовано, що не лише іноземні, але передусім норвезькі науковці ще з 
початку 70-их років ХХ ст. наполегливо прагнули того, щоб результати їхніх 
досліджень були опубліковані у міжнародних наукових виданнях англійською 
мовою і таким чином зробити їх доступними широкому загалу. Підкреслено, що 
норвезькі науковці успішно просували власні дослідницькі пріоритети, 
акцентуючи увагу на тих питаннях, які були насамперед релевантними для їхньої 
держави та суспільства у відносинах з ЄС. Наголошено, що іншим вагомим 
аспектом стало своєчасне реагування науковців (насамперед норвезьких) на 
динаміку двосторонньої взаємодії шляхом проведення досліджень, які 
пропонували академічне осмислення різних проблем у відносинах між ЄС та 
Норвегією. Стаття може слугувати своєрідним орієнтиром для вітчизняних 
науковців у їх зусиллях щодо донесення української академічної візії відносин 
України з ЄС.   
Ключові слова: Норвегія; Європейський Союз; політологія. 
 
Summary. The article analyzes the peculiarities of scholarship of the EU's relations 
with non-EU European countries that remain outside this integration association for 
various reasons by focusing on the example of Norway. Norway's interaction with the 
EU is of constant interest to many researchers, who have been accumulating significant 
academic achievements for more than half a century. It is emphasized that not only 
foreign, but primarily Norwegian scientists persistently sought to ensure since the early 
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70s of the twentieth century that the results of their research were published in 
international scientific journals in English and thus make them available to a broader 
audience. It is pointed out that Norwegian scientists have successfully promoted their 
own research priorities, focusing on those issues that were primarily relevant to their 
country and society in relations with the EU. It is indicated that another important 
aspect was the timely response of scientists (primarily Norwegian) to the dynamics of 
bilateral cooperation became research, which offered an academic understanding of 
various issues in relations between the EU and Norway. The article can serve as a point 
of reference for Ukrainian scholars in their efforts to convey the academic vision of 
Ukraine's relations with the EU. 
Keywords: Norway; European Union; Political Science. 

 
Постановка проблеми. Питання розбудови відносин з Європейським 

Союзом з географічними сусідами, що з різних причин залишались осторонь 
об’єднувальних процесів на континенті, завжди викликала посилену увагу 
багатьох представників політичних наук. У цьому контексті вигідно вирізняється 
Норвегія, що двічі добровільно відмовлялася від вступу у ЄС, зосередивши 
зусилля на пошуку альтернативних моделей взаємодії з цим інтеграційним 
утворенням як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах без 
необхідності набуття повноцінного членства. Проблематика взаємодії Норвегії з 
ЄС викликає зацікавлення багатьох дослідників, що з початку 70-их років 
минулого століття вже акумулювали значний академічний доробок, який 
вимагає цілісного вивчення та аналізу.   

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ця проблематика постійно 
розглядається як частина дослідницьких публікацій норвезьких та іноземних 
науковців, особливо у журнальних статтях. Утім це питання переважно 
аналізується досить побіжно, фрагментарно, часто обмежуючись певними 
часовими рамками чи вузькою тематикою.  

Формулювання цілі статті. Метою статті є простежити особливості 
формування академічного доробку з проблематики відносин Норвегії з 
Європейським Союзом упродовж останніх півстоліття, що дозволить 
комплексно осмислити та виокремити ключові тренди у політології з вивчення 
цього питання. Вона також може слугувати своєрідним орієнтиром для 
вітчизняних науковців у їх зусиллях щодо донесення української академічної 
візії відносин України з ЄС.   

Виклад основного матеріалу. Варто наголосити, що дослідження 
становлення і розвитку відносин Норвегії з Європейськими Співтовариствами 
здійснювалось переважно у контексті співпраці з іншими європейськими 
країнами. Можна виокремити за географічними параметрами два ключових 
підходи. З одного боку, ця країна була частиною скандинавського субрегіону, що 
тривалий час жодним чином не був залучений в інтеграційний проект Західної 
Європи. Навпаки у північній частині континенту спостерігались наполегливі 
спроби розбудувати власний нордичний формат інтеграції. З огляду на це окремі 
дослідники почали вивчати особливості взаємодії двох європейських 
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субрегіонів: Північної і Західної Європи в умовах об’єднувальних процесів. 
Зокрема, йдеться про напрацювання П. Вайринена «Relations between the Nordic 
Countries and the European Community: An analysis of Main Trend» [49], Н. Гуннара 
«The Nordic and the Continental European Dimensions in Scandinavian Integration» 
[24], Т. Мілйана «The Nordic countries: Europe’s reluctant partners» [37].  

З іншого боку, Норвегія була учасницею Європейської асоціації вільної 
торгівлі, що сформувалась як своєрідна альтернатива для тих країн, що 
відмовлялись від участі у Європейському економічному співтоваристві. Тому 
проблематика взаємодії між двома європейськими торговельно-економічними 
блоками вимагала поглибленого вивчення і на тривалий час стало одним з 
ключових аспектів дослідницьких пріоритетів не лише норвезьких науковців, 
але і їх іноземних колег. Цією тематикою зокрема займалися Й. Белліс «The 
interpretation of the Free Trade Agreements between the EFTA countries and the 
European Community» [5], Ю. Бернітц «The EEC-EFTA Free Trade Agreements 
with Special Reference to the Position of Sweden and the Other Scandinavian EFTA 
Countries» [6], Є. Велленстейн «The Free Trade Agreements Between the Enlarged 
European Communities and the EFTA-Countries» [51].  

Єдиним релевантним періодом у роки холодної війни, коли в академічних 
публікаціях увага акцентувалася на двосторонньому форматі відносин Норвегії 
з Європейськими Співтовариствами, був процес підготовки до першої спроби 
вступу у ЄС на початку 70-их років минулого століття. Дослідження з цієї 
проблематики умовно можна поділити на дві групи. У першій переважно йшлося 
про особливості адаптації Норвегії до реалій ЄЕС і впливу повноцінного 
членства як на державу, так і на суспільство. Цією тематикою займалися 
Х. Ханссен та К. Сандегрен «Norway and Western European Economic Integration» 
[25], Н. Мінс «Norway and EEC», Дж. Хіглі «European Dilemma in Norwegian 
Politics» [36], Т. Опсахл «Constitutional Implications in Norway of Accession to the 
European Communities» [40]. Окремо необхідно виокремити колективну 
публікацію під редакцією О. Йорвіка «Fears and Expectations: Norwegian Attitudes 
Toward European Integration» [20], у якій аналізували різні аспекти 
євроінтеграційної тематики з норвезької перспективи. У другій групі публікацій 
намагались осмислити причини поразки у референдумі 1972 р. про вступ у ЄС та 
його наслідки для подальших відносин між Осло та Брюсселем. Серед численної 
групи дослідників варто вирізнити праці Дж. Холста «Norway's EEC referendum: 
lessons and implications» [28], К. Еванга «Why Did Norway Say No?» [19], 
Д. Ларсона та Д. Херадсвейта «Norway's NO to Europe» [32]. Спробу підсумувати 
відносини Норвегії та Європейських Співтовариств у 70-их ррр. ХХ ст. зробив 
дослідник Й. Аллен у своїй відомій монографії «Norway and Europe in 1970s» [2]. 

Наступним етапом двосторонньої взаємодії Норвегії з ЄС, що викликав 
зацікавлення в академічних колах, став період кінця 80-их рр. початку 90-их рр. 
минулого століття, коли європейська інтеграція перейшла на якісно новий етап 
розвитку. Адже об’єднувальні процеси поступово поширились не тільки на 
економічну, але і на інші сфери взаємодії країн-членів, включаючи 
зовнішньополітичну та безпекову, що згодом завершилось підписанням 
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Маастрихтського договору у 1992 р., який формалізував появу Європейського 
Союзу. В умовах консолідації ЄС та з огляду на перспективи його подальшого 
розширення Осло було змушене шукати нових, більш ефективних форматів 
взаємодії. Природно, що більшість дослідників знову зосереджують увагу на 
різних аспектах євроінтеграційної політики Норвегії. Зокрема спочатку 
акцентується форматі співпраці у межах Європейського економічного простору, 
як механізму співпраці між ЄС та ЄАВТ. М. Саетер, О. Кнудсен «Norway / The 
Wider Western Europe: Reshaping the EC/EFTA Relationship» [44], О. Рісте «The 
Nordic Angle II: Norway—The Reluctant European» [43] аналізують різні 
перспективи співпраці Осло з Брюсселем у новому багатосторонньому форматі. 
Утім переважна кількість дослідників комплексно досліджують потенціал 
Європейського економічного простору, контекстуально приділяючи увагу і 
Норвегії. Прикладом цього є праці Т. Педерсена «The Wider Western Europe: EC 
Policy towards the EFTA Countries» [41] чи Й. Джамара і Х. Валласа «EEC-EFTA: 
More than Just Good Friends? CEE AELE: Mariage en vue?» [13]. Згодом починають 
превалювати, як і на початку 70-их рр., дослідження, у центрі уваги яких 
перебували перспективи набуття членства Норвегії у ЄС. Серед варто 
виокремити колективну монографію під редакцією Б. Нелсена «Norway and the 
European Community. The Political Economy of Integration» [39], а також приміром 
публікації Г. Брундтланда «The shaping of a new Europe : a Norwegian perspective 
on membership of the European union» [10] чи К. Еллайсен «Norwegian Membership 
of the EC: Why is it so Controversial?» [16].  

Утім негативні наслідки референдуму 1994 р. стають своєрідним 
переломним етапом у вивченні євроінтеграційної політики Норвегії, адже з цього 
моменту проблематика потенційного вступу цієї скандинавської країни 
практично зникає зі сторінок академічних видань. Дослідник передусім  
намагалися зрозуміти, якими чинниками була зумовлена поразка прихильників 
набуття членства. Серед науковців, які займались вивченням цього питання, 
варто згадати Б. Аардала «The 1994 Storting Election: Volatile Voters Opposing the 
European Union» [1]. Особливо увагу приділяли питанню референдуму як 
своєрідного лакмусового папірця ставлення норвежців до ЄС. Необхідно 
звернути уваги на напрацювання згадати праці з цієї проблематики авторів 
Т. Бйорклунда «Old and New Patterns: The ‟No‟ Majority in the 1972 and 1994 
EC/EU Referendums in Norway» [7] та А. Єнссена, П. Песонена і М. Гільям «To 
join or not to join: three Nordic referendums on membership in the European Union» 
[30].  

Основним пріоритетом в академічному середовищі стає взаємодія Осло та 
Брюсселю саме як партнерів, головно у рамках Європейського економічного 
простору. Науковці прагнули збагнути, яким чином європейська країна, що має 
усі передумови для повноцінного членства у ЄС, буде функціонувати за його 
межами. Різні аспекти цієї проблематики досліджували К. Бйорде «The European 
Economic Area, Norway and the European Union : achievements, possibilities and 
limitations» [8], М. Егеберг, Й. Трондал «Differentiated integration in Europe: The 
case of EEA country» [14], К. Інгебрітстен «Norwegian political economy and 
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European integration : agricultural power, policy legacies and EU membership» [29] 
та багато інших. 

На зламі ХХ і ХХІ ст. чітко простежуються прагнення ґрунтовніше 
осмислити вужчі аспекти відносин Норвегії та ЄС, які стосуються не тільки ЄЕП, 
але інших сфер взаємодії. Насамперед йдеться про зовнішньополітичну і 
безпекову співпрацю. Необхідно вирізнити академічний доробок таких 
дослідників як Е. Ейде «Adjustment Strategy of a Non-Member: Norwegian Foreign 
and Security Policy in the Shadow of the European Union» [15], П. Ріекер «Norway 
and the ESDP: Explaining Norwegian Participation in the EU's Security Policy» [42],  
Б. Кнутсен «The nordic dimension in the evolving European security structure and the 
role of Norway» [31]. 

Новим трендом в академічному середовищі стають дослідження у яких 
вчені намагаються комплексніше осмислити з компаративістської перспективи, 
яким чином такі європейські країни як Норвегія, Швейцарія чи Ісландія, що 
добровільно залишаються за межами ЄС, розбудовують відносини з цим 
інтеграційним об’єднанням. З цієї тематики варто згадати публікації Д. Уалліса, 
С. Арнольда та І. Бен «Forgotten enlargement: future EU relations with Iceland, 
Norway and Switzerland» [50] чи С. Гштоль «Reluctant Europeans : Norway, 
Sweden, and Switzerland in the process of integration» [23].  

Необхідно відзначити, що модель взаємодії Норвегії з Європейським 
Союзом також вивчалися з перспективи запозичення її кращих практик для тих 
країн, що перебувають за межами цього інтеграційного об’єднання, проте 
прагнуть максимального зближення з ним. Ця компонента дослідницького 
доробку є особливо цінною для України.  Зокрема, у праці Т. Гоулд «The 
European economic area: A model for the EU's neighbourhood policy?» [22] 
розглядався формат ЄЕП як можливість для оптимізації Політики 
добросусідства. А. Товіас у своєму дослідженні «Exploring the ‘Pros’ and ‘Cons’ 
of Swiss and Norwegian Models of Relations with the European Union» [48]  вивчав 
окремі елементи моделей відносин Норвегії та Швейцарії з ЄС, які можна було б 
використати у випадку з Ізраїлем. З огляду на проведення Великою Британією 
референдуму у 2016 р. щодо членства у ЄС з’явились академічні дослідження, як 
приміром «Bangsund Life on the Edge: EFTA and the EEA as a Future for the UK» 
[11], де акцентувалося у яких формат ЄЕП розглядався як одна з альтернатив для 
формування Лондоном нових відносин з Брюсселем у випадку відмови від 
членства.  

Окрему групу становлять дослідження, у яких вчені намагаються 
простежити, яким чином взаємодія з Європейським Союзом впливає на різні 
аспекти функціонування Норвегії як держави. Кількість таких досліджень 
зростає у геометричній прогресії. Як приклад, можна навести публікації І. Бартла 
«Europeans outside the EU: Telecommunications and Electricity Reform in Norway 
and Switzerland» [4], Д. Клаеса «The Process of Europeanization: Norway and the 
Internal Energy Market» [12], Г. Брочманна «Neither in nor out: the impact of EU 
asylum and immigration policies on Norway and Switzerland» [9]. 
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Виняткове зацікавлення з огляду на чутливість викликало питання 
норвезького суверенітету та національного законодавства в умовах взаємодії з 
ЄС у форматі ЄЕП. Ця тема перебувала у сфері уваги таких дослідників як 
приміром Е. Еріксен «Democaracy Lost – The EEA Agreement and Norway’s 
Democratic Deficit» [18] чи Й. Наруд, К. Стром «Adaptation without EU 
Membership. Norway and the European Economic Area» [38]. Не менш 
контроверсійним було питання норвезької ідентичності і природи норвезького 
євроскептицизму. Найбільше долучилися до вивчення цієї проблематики 
Т. Гамзе «Why is Norway outside the European Union? : Norwegian national identity 
and the question of European integration» [21] та  М. Скіннер «Norwegian 
Euroscepticism: Values, Identity or Interest» [45]. 

Окреме місце сьогодні займають дослідження, у яких вчені намагаються 
концептуалізувати відносини Норвегії та ЄС вже на зламі ХХІ ст. з огляду на 
його розширення чи змін спричинених ухваленням Лісабонського договору. 
Найбільш помітними з цієї тематики є праці К. Еліассена, Н. Сіттер «Ever Closer 
Cooperation? The Limits of the ‘Norwegian Method’ of European Integration» [17], 
К Хільйона «Integrating an Outsider: An EU Perspective on Relations with Norway» 
[27]  та С. Арчера «Norway outside the European Union Norway and European 
integration from 1994 to 2004» [3]. 

Своєю чергою варто зазначити, що особливості розвитку співпраці 
Норвегії вплинули як на опрацювання теоретичних засад інтеграційних процесів 
на європейському континенті, зокрема це чітко простежується у випадку 
концепту диференційованої інтеграції, так і на розробку моделей взаємодії ЄС з 
третіми країнами. Серед авторів, які приділили увагу Норвегії у своїх 
дослідженнях, потрібно згадати приміром С. Лаванекс «EU external governance in 
“Wider Europe» [33] чи А. Лазовскі «Enhanced Multilateralism and Enhanced 
Bilateralism: Integration without Membership» [34]. 

Сьогодні все більшу увагу приділяють подальшим перспективам взаємодії, 
тому частина досліджень носить прогностичний характер. Серед найбільш 
помітних варто згадати доповіді підготовлені на замовлення Центру 
європейської політики з Брюсселя, Норвезької конфедерації підприємців та 
норвезького уряду. 

Висновки. Послідовне зближення України з Європейським Союзом 
обумовлює необхідність ретельнішого вивчення та всебічного осмислення 
дослідницького доробку присвяченого розбудові відносин іншими 
європейськими державами, зокрема Норвегії, з цим інтеграційним утворенням. 
У сьогоднішніх реаліях Брюссель надалі намагатиметься обстоювати формати 
співпраці з нашою державою без отримання членства. У цьому контексті 
особливо корисним буде вивчення досвіду Норвегії щодо взаємодії з ЄС у межах 
ЄЕП. Адже з’ясування різних аспектів становлення і розвитку ЄЕП буде 
особливо цінним для української держави з огляду на продовження 
імплементації положень Угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі. 
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Тому варто виокремити кілька ключових аспектів. Насамперед необхідно 
відзначити, що не лише іноземні, але передусім норвезькі науковці ще з початку 
70-их років ХХ ст. наполегливо прагнули того, щоб результати їхніх досліджень 
були опубліковані на сторінках міжнародних наукових видань англійською 
мовою. Це уможливило те, що сьогодні сформовано потужний академічний 
доробок, який доступний широкому загалу. Наступним важливим аспектом 
стало те, що норвезькі науковці просували власні дослідницькі пріоритети, 
акцентуючи увагу на тих питаннях, які були насамперед релевантними для їх 
держави та суспільства у відносинах з ЄС. Іншим вагомим аспектом стало 
своєчасне реагування науковців (насамперед норвезьких) на динаміку 
двосторонньої взаємодії і проведення досліджень, які намагалися подати 
академічне бачення різних проблем у відносинах між Брюсселем та Осло. 
Помітним компонентом у частині публікацій згодом стали прагнення 
академічної спільноти пропонувати власні рішення для потенційних викликів  
між ЄС та Норвегію.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Список використаних джерел: 
 

1. Aardal B. The 1994 Storting Election: Volatile Voters Opposing the 
European Union // Scandinavian Political Studies. – 1994. – Vol. 17, № 2. – P.171-
180. 

2. Allen H. Norway and Europe in 1970s. – Oslo: Universitetsforlaget, 1979. 
– 291 p. 

3. Archer C. Norway outside the European Union Norway and European 
integration from 1994 to 2004. – London: Routledge, 2004. – 240 p. 

4. Bartle I. Europeans outside the EU: Telecommunications and Electricity 
Reform in Norway and Switzerland // Governance. – 2006. – Vol. 19, № 3. – P. 407–
436.  

5. Bellis J. The interpretation of the Free Trade Agreements between the 
EFTA countries and the European Community // World Competition. – 1985. – Vol. 
9, № 1. – P. 21–30. 

6. Bernitz U. The EEC-EFTA Free Trade Agreements with Special 
Reference to the Position of Sweden and the Other Scandinavian EFTA Countries // 
Common Market Law Review. – 1986. – Vol. 23, № 3. – P. 567–590. 

7. Bjørklund T. Old and New Patterns: The ‟No‟ Majority in the 1972 and 
1994 EC/EU Referendums in Norway // Acta Sociologica. – 1997. – Vol.40. – P 143-
159. 

8. Børde K. The European Economic Area, Norway and the European Union 
: achievements, possibilities and limitations / The European Economic Area: Norway's 
basic status in the legal construction of Europe. – Berlin/Oslo, 1997. – P. 9-15. 

9. Brochmann G. Neither in nor out: the impact of EU asylum and 
immigration policies on Norway and Switzerland / Migration and the externalities of 
European integration. – Lanham: Lexington Books, 2002. – P. 55-73. 

10. Brundtland G. The shaping of a new Europe : a Norwegian perspective on 
membership of the European union // Studia diplomatica. – 1994. – Vol. 47, №1. – P. 
15-24. 

11. Burke C., Hannesson Ó., Bangsund K. Life on the Edge: EFTA and the 
EEA as a Future for the UK // Europe European Public Law. – 2016. – Vol. 22, № 1. 
– P. 69–96. 

12. Claes D. The Process of Europeanization: Norway and the Internal Energy 
Market // Journal of Public Policy. – 2002. – Vol. 22, № 3. – P. 299-323. 

13. EEC-EFTA: More than Just Good Friends? CEE AELE: Mariage en vue? 
(eds. by Jamar, J. and Wallace, H.). – Bruges : De Tempel/Tempelhof, 1988. – 374 p. 

14. Egeberg M.,Trondal J. Differentiated integration in Europe: The case of 
EEA country, Norway // Journal of Common Market. – 1999. Vol. 37, № 1. – P.133-
142. 

15. Eide E. Adjustment Strategy of a Non-Member: Norwegian Foreign and 
Security Policy in the Shadow of the European Union // Cooperation and Conflict. – 
1996. – № 31. – P. 69-104. 



56 
 

16. Elaissen, K. Norwegian Membership of the EC: Why is it so 
Controversial? // Working Paper 51. – Oslo: Norwegian School of Management 1993. 
– 23 p.  

17. Eliassen K., Sitter N. Ever Closer Cooperation? The Limits of the 
‘Norwegian Method’ of European Integration // Scandinavian Political Studies. – 2003. 
– Vol. 26, № 2. – P. 125-144.  

18. Eriksen E. Democaracy Lost – The EEA Agreement and Norway’s 
Democratic Deficit // ARENA Working Papers 08/21. – 22 p. 

19. Evang K. Why Did Norway Say No? // International Journal of Health 
Services. – 1973. – Vol. 3, №. 3. – P.511-517. 

20. Fears and Expectations: Norwegian Attitudes Toward European 
Integration (ed. by NØrvik) – Oslo: Universitetsforlaget, 1972. – 370 p. 

21. Gamze T. Why is Norway outside the European Union? Norwegian 
national identity and the question of European integration. – Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2012.  – 132 p. 

22. Gould T. The European economic area: A model for the EU's 
neighbourhood policy? // Perspectives on European Politics and Society. – 2004. Vol. 
5, № 2. – P. 171-202. 

23. Gstöhl S. Reluctant Europeans : Norway, Sweden, and Switzerland in the 
process of integration. – Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers, 2002. – 269 p. 

24. Gunnar P. Nielsson The Nordic and the Continental European Dimensions 
in Scandinavian Integration: NORDEK as a Case Study // Cooperation and Conflict 
March. – 1971. – Vol. 6. – P.173-181 

25. Hanssen H., Sandegren K. Norway and Western European Economic 
Integration // Cooperation and Conflict. – 1969. – Vol.4, №1. – P. 47-62.  

26. Higley J. The European Dilemma in Norwegian Politics // Scandinavian 
Studies. – 1974. – Vol. 46, №. 4. – P. 392-404. 

27. Hillion Ch. Integrating an Outsider: An EU Perspective on Relations with 
Norway // European Foreign Affairs Review. – 2011. – Vol. 16,  № 4. – P. 489-520.  

28. Holst J. Norway's EEC referendum: lessons and implications // The World 
Today. – 1975. – Vol. 31, № 3. – P. 114-120. 

29. Ingebritsen Ch. Norwegian political economy and European integration : 
agricultural power, policy legacies and EU membership // Cooperation and conflict. – 
1995. – Vol.30, №4. – P. 349-363.  

30. Jenssen A., Pesonen P., Gilljam M. To join or not to join: three Nordic 
referendums on membership in the European Union. – Oslo : Scandinavian University 
Press,1998. – 368 p. 

31. Knutsen B. The Nordic dimension in the evolving European security 
structure and the role of Norway // ISS Occasional paper. – 2000. – № 22. – 43 p.   

32. Larson D., Heradstveit D. Norway's NO to Europe. – Pittsburgh: 
International Studies Association, 1975. – 79 p. 

33. Lavenex S. EU external governance in “Wider Europe” // Journal of 
European Public Policy. – 2004. – Vol.11, № 4. – P.680-700. 



57 
 

34. Łazowski A. Enhanced Multilateralism and Enhanced Bilateralism: 
Integration without Membership  // Common Market Law Review. – 2008. – Vol. 45, 
№ 5. – P. 1433–1458. 

35. Leruth B. Differentiated Integration in Practice: the case of Norway // ISL 
Working Paper. University of Agder. – 2013. – №  2. – 25 p. 

36. Means N. Norway and EEC // Scandinavian Studies. – 1974. – Vol. 46, 
№ 4. –  P. 352-369. 

37. Miljan T. The Reluctant Europeans: The Attitudes of the Nordic Countries 
towards European Integration. – Montreal: McGill-Queen's University Press, 1977. – 
325 p. 

38. Narud  H., Strøm K. Adaptation without EU membership : Norway and 
the European Economic Area / Delegation and accountability in European integration 
: the Nordic parliamentary democracies and the European Union. – London: Routledge, 
2000. –  P. 125-150. 

39. Norway and the European Community. The Political Economy of 
Integration (ed. by B. Nelsen). – Westport, Conn. : Praeger, 1993. – 240 p.  

40. Opsahl T. Constitutional Implications in Norway of Accession to the 
European Communities // Common Market Law Review. – 1972. – Vol. 9, № 3. – P. 
271-292. 

41. Pedersen T. The Wider Western Europe: EC Policy towards the EFTA 
Countries. – London: The Royal Institute of International Affairs,1988. – 38 p. 

42. Rieker P. Norway and the ESDP: Explaining Norwegian Participation in 
the EU's Security Policy // European Security. – 2006. – Vol. 15, № 3. – P. 281-298. 

43. Riste O. The Nordic Angle II: Norway—The Reluctant European // The 
World Today 1988. – Vol. 44, № 11 – P.193-195. 

44. Sæter M., Knudsen O. / The Wider Western Europe: Reshaping the 
EC/EFTA Relationship. – London: Pinter, 1991. – P. 179–93. 

45. Skinner M. Norwegian Euroscepticism: Values, Identity or Interest  // 
Journal of Common Market Studies. – 2012. – Vol. 50, № 3. – P. 422-440.  

46. Sogner I., Archer C. Norway and Europe : 1972 and now // Journal of 
Common Market studies. – 1995. – Vol.33, № 3. – P. 389-410.  

47. Svasand L. The re-emergence of the EU issue in Norwegian politics // 
Scandinavian Studies. – 2002. –Vol. 74, № 3. – P.329-348. 

48. Tovias A. Exploring the ‘Pros’ and ‘Cons’ of Swiss and Norwegian 
Models of Relations with the European Union // Cooperation and Conflict. – 2006. - 
Vol. 41, № 2. – P. 203-222. 

49. Väyrynen R. Relations between the Nordic Countries and the European 
Community: An analysis of Main Trend // Instant Research on Peace and Violence. – 
1974. – Vol. 4, №2. – P. 79-101. 
50. Wallis D. Forgotten enlargement: future EU relations with Iceland, Norway and 
Switzerland. – London: Centre for Reform, 2004. – 84 p.  
51. Wellenstein E. The Free Trade Agreements Between the Enlarged European 
Communities and the EFTA-Countries  // Common Market Law Review. – 1973. – 
Vol. 10. № 2. – P. 137–149. 
 



58 
 

УДК 008: 140.8: 304: 327(016.1ЄС) 
 

Кирилюк Олександр 
доктор філософських наук, професор 

завідувач кафедри філософії Одеської філії  
Центру гуманітарної освіти НАН України 

 

СУВЕРЕНІЗМ ТА ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ В ОПТИЦІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 
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SOVEREIGNISM AND EUROSCEPTICISM IN THE OPTICS 

OF CONCEPTUAL UNIVERSAL-CULTURAL LANGUAGE 

 

Анотація: Євроінтеграційні устремління України передбачають стабільність та 
консолідованість Європейського Союзу. Тим не менш у деяких країнах єдиної 
Європі існують доволі потужні політичні сили, котрі ставлять за мету вихід цих 
країн з ЄС. Метою даної статті є спроба проаналізувати такі явища політичного 
життя сучасної Європи, як суверенізм та євроскептицизм, а також їхні політичні 
дискурси під кутом зору авторської концептуальної універсально-культурної 
мови. Після ознайомлення читача з вказаною мовою у статті визначено об’єкти 
та суб’єкти суверенізму. Після розгляду викликів об’єднаній Європі у світлі 
світоглядних кодів головні проблеми Євросоюзу, котрі найбільш турбують 
мешканців країн ЄС і які сувереністи та євроскептики використовують як 
аргументи проти об’єднаної Європи, були показані у контексті універсальної 
культурної формули «життя – смерть – відродження». З’ясувалося, що ця 
формула у антиєвропейському дискурсі набула вигляду «нормальне (економічне, 
політичне, національне) життя – загроза цьому життю з боку ЄС – відведення 
загрози через вихід з Євросоюзу або через відмову від поглибленої 
євроінтеграції».  Далі у межах універсально-культурної концепції були 
запропоновані методи протидії європейському суверенізму та євроскептицизму. 
Головний висновок статті полягає у тому, що сувереністи у своїй риториці 
прив'язують домінантні проблеми громадян Євросоюзу до їхньої глибинної 
апріорної вітальної установки, яка автогенерується у будь-якій культурі, і котра 
полягає у прагненні до відведення загрози для життя. Прив’язка сувереністами 
цієї загрози до членства тієї чи іншої країни в Євросоюзі й визначала їхній 
відносний електоральний успіх. 
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Annotation: Ukraine's European integration aspirations presuppose the stability and 
consolidation of the European Union. Nevertheless, in some countries of the united 
Europe there are quite powerful political forces that aim to repeat Brexit. The aim of 
this article is to analyse such phenomena of the political life of modern Europe as 
Sovereignism and Euroscepticism, and their political discourses too, under the point of 
view of the author`s conceptual universal-cultural language. With the help of this 
description language, the author has successfully reconstructed the deep universal-
cultural structures of such cultural texts as myth, fairy tale, religious and epic texts, 
drama, comedy, ballad, short stories, films, poems etc. This structure, after all, comes 
down to the combinations of such categories of ultimate bases, as birth, life, death, and 
immortality categories and the such worldview codes, as alimentary, erotic, aggressive 
and information ones. After outlining the essence of the mentioned conceptual 
language, the article identifies the objects and subjects of Sovereignism. The author 
has chosen as the material for applying the conceptual universal-cultural language 
those "troubles and alarming signs" of the European Union which most concern the 
inhabitants of the EU countries and which sovereignists and eurosceptics are using as 
arguments against the united Europe. After examining the challenges of a united 
Europe in the light of the worldview’s codes, the main problems of the European Union 
were shown in the optics of the universal cultural formula “life – death – immortality”. 
It turned out that this formula in the anti-European discourse has acquired the form 
“normal (economic, political, national) life – EU threatens this life – exit from the EU 
or refusal to deepen European integration as a way to neutralize this threat”. Further, 
within the framework of the universal cultural theory, the article proposed a method of 
countering European Sovereignism and Euroscepticism. The main conclusion of the 
article is that the sovereignists in their rhetoric link а dominant problems of EU citizens 
to the fundamental vital attitude. The essence of this a priori attitude, common to all 
cultures, is to seek to divert the threat from life. Sovereignists are convincing voters 
that this threat is posed by a country's membership in the European Union. This 
connection explains the secret of noticeable support for Sovereignism and 
Euroscepticism in EU. 
Keywords: European Union, Sovereignism, Euroscepticism, universal-cultural 
description language, why Sovereignism can succeed 
 

Постановка проблеми. Стратегічною ціллю зовнішньої політики України 
є повернення у сім’ю європейських народів, від якої вона була штучно відірвана 
через фактичну повзучу анексію Росією та її правонаступником – Радянським 
Союзом. Інституційно це означає інтеграцію України у Європейський Союз на 
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правах повноправного його члена. Але це можливо лише за умов стабільності та 
консолідованості Європейського Союзу. Одначе у деяких країнах єдиної Європі 
виникли та міцніють такі політичні сили, котрі ставлять за мету вихід цих країн 
з ЄС. За умов досягнення цими силами успіху самі євроінтеграційні прагнення 
України стають проблематичними, і проблема полягає не тільки у тому, 
наскільки вони з огляду на можливий розпад ЄС є виправданими. але й у 
можливій радикальній зміні вектору зовнішньої політики України з можливою 
реставрацією спроб утягнути її у євразійській проект.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як не дивно, таке важливе для 
європейських країн питання, як збереження та розвиток єдиної європейської 
конфедерації, плеканої багатьма поколіннями європейців, поки що не отримало 
достатньо глибокого теоретичного аналізу. Про євросуверенізм та 
євроскептицизм, безумовно, пишуть і політологи, і фахівці з міжнародних 
відносин, і соціологи, дослідники держави та права тощо. Політологи, 
наприклад, більшою мірою вивчають електоральні уподобання європейців, їхню 
динаміку, фіксують зростання кількості тих, хто є прихильником 
праворадикальних чи ліворадикальних партій, котрі виступають проти 
Євросоюзу, досліджують конкретні політичні кроки цих партій та їхні програмні 
документи, а також реальну політику урядів тих країн, де простежуються прояви 
авторитаризму, що йдуть у розріз із демократичними принципами Євросоюзу. 
Вчені-міжнародники частіше за все цікавляться конкретними 
євроінтеграційними процесами, пов’язаними з прийняттям у Союз нових країн, 
а також впливом відмінних позицій країн-членів ЄС на загальноєвропейську 
зовнішню політику взагалі та на стосунки цих країн з окремими іноземними 
державами, що свідчить про певні проблеми реального впровадження єдиної 
європейської стратегії у міжнародних відносинах. Соціологи, зокрема, 
досліджують громадську думку громадян країн-членів ЄС, у тому колі й з 
питань, що торкаються консолідації ЄС, регулярно видаючи спеціальні 
моніторингові бюлетені. Дослідники держави і права вивчають процеси, що 
пов’язані із співвідношенням національних елементів державності країн-членів 
ЄС із загальноєвропейською державною суб’єктністю, а також проблеми, що 
стосуються узгодження національних законодавств із законодавством ЄС. Серед 
найновіших публікацій теоретичного ґатунку на дану тему можна назвати перше 
цьогорічне число часопису «Ідеологія та політика» за загальним напрямком 
«Універсальні норми в епоху суверенізму». Втім, теоретичних узагальнень 
феномену суверенізму в контексті філософсько-антропологічної парадигми і тут 
ми не знайдемо, хоча ці конкретні дані є важливим матеріалом для даних 
узагальнень.  

Відповідно, метою статті є філософсько-антропологічний та культурно-
світоглядний узагальнюючий аналіз глибинних чинників, що визначили 
виникнення, розвиток та стале існування такого явища у політичному житті 
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сучасної Європи, як суверенізм та євроскептицизм. Аналітичною мовою, якою 
скористувався автор, є розроблена ним концептуальна універсально-культурна 
мова. Досягнення даної мети автор вбачає у демонстрації глибинної 
універсально-культурної структури європейського сувереністського 
політичного дискурсу у вигляді категорій граничних підстав та світоглядних 
кодів, а також у знаходженні відповіді на більш конкретні проблемні питання, 
що становить основну задачу даної роботи. Серед цих питань – проблемне 
питання про те, що є об’єктами та суб’єктами євроскептицизму, у чому криється 
причина успіху євросувереністів, у який спосіб можна стримати чи мінімізувати 
зростання поширюваних евроскептиками серед громадян ідей, за якими всі їхні 
проблеми начебто викликані членством їхніх країн в ЄС? 

Методологічна частина. Для кращого донесення до читача викладеного в 
основній частині статті опису у термінах універсально-культурної аналітичної 
мови феномену євроскептицизму та євросуверенізму  наведу короткий виклад 
сутності цієї мови як методу глибинного аналізу текстів культури.  Досвід 
результативного застосування моєї концептуальної універсально-культурної 
мови до різних дискурсивних текстів (міфу, новели, казок, обрядів, літературних, 
релігійних та інших текстів, а також її успішна імплементація у різноманітних 
галузях наукового знання  [1]. дозволяє з високим позитивним очікуванням 
сподіватися, що її застосування до явищ суверенізму та євроскептицизму 
дозволить не тільки адекватно їх проаналізувати, виявивши, зрештою, глибинні 
чинники їхнього виникнення та існування, але й прогнозувати, за яких умов 
суверенізм та євроскептицизм можуть або слабшати, або, навпаки, 
посилюватися. 

Головними лексичними одиницями запропонованої мови є чотири 
категорії граничних підстав, або categories of ultimate bases (далі КГП) – 
народження (генетив), життя (вітальність), смерті (мортальність) та безсмертя 
(іммортальність), та чотири світоглядних коди – аліментарний, еротичний, 
агресивний та інформаційний. Глибинну структурну основу реальних текстів 
складають комбінацію даних КГП та кодів, формально можливі варіанти 
комбінацій яких (у найпростішому варіанті, без комбінацій типу IV-ІІІ-А чи ІІI-
В-С) дають наступну номенклатуру. КГП Народження (І). Життя (ІІ), Смерть 
(ІІІ), Безсмертя (ІV), заломлені крізь Аліментарний (А), Еротичний (В), 
Агресивний (С) та Інформаційний (D) коди, постають як  І-А, І-В, І-С та І-D; ІІ-
A, ІІ-В, ІІ-С, ІІ-D; ІІІ-A, ІІІ-В, ІІІ-С, ІІІ-D; IV-А, IV-В, IV-С, IV- D. 

За допомоги цих одиниць стає можливим виявити ланцюжкову 
диспозиційну чи композиційну послідовність наведених варіантів контамінацій 
КГП та кодів, побудовану у будь-якому, вертикальному чи горизонтальному 
напрямку, і які відповідатимуть як концепти своїм денотатам у складі тих чи 
інших дискурсивних оповідей. 
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Дана мова включає до себе певні операційні специфікації. По-перше, слід 
розрізняти сильні та слабкі форми КГП та кодів, коли, скажімо, категорія 
безсмертя втілюється у поняття вічного, довгого або врятованого від смертельної 
небезпеки життя. По-друге, важливо також відрізняти рівні, на котрих 
реалізуються ті чи інші КГП та коди, коли, прем, аліментарний код на предметно-
практичному рівні постане як праця, ринкові стосунки, купівля та продаж, стан 
довкілля; еротичний код – як сімейні стосунки, національна приналежність; 
агресивний – як вуличне насильство, тероризм чи війна; інформаційний – як 
комунікативні спільноти чи вільна преса тощо. Свої специфічні форми прояву ці 
КГП і коди мають також на обрядово-ритуальному, духовно-практичному та 
духовно-теоретичному рівнях.  

До цього ж важливо також виявляти, якій саме трансформації піддається 
той чи інший вітальний потяг, котрий потім набуває статусу коду культури – чи 
це буде його культивація, чи табуювання, чи каналізування. Приміром, в 
комбінації ІІІ-A (смерть-аліментарність) табуювання аліментарності може 
призвести до смерті від голоду, а в комбінації ІІ-A (життя-аліментарність) 
культивація аліментарності може проявлятися як життя у статку. Чи не 
найважливішим моментом даної мови опису є та обставина, що вказані 
комбінації кодів та КГП за будь-яких умов утворюють структуру, 
підпорядковану універсальній світоглядній формулі «народження – життя – 
смерть – безсмертя» у різних її варіаціях («життя – загроза життю – відведення 
загрози», «життя нації – загроза смерті нації – відродження нації», «життя у 
добробуті – перспектива життя у злиднях – повернення до статку й добробуту», 
«вільне життя народу – антидемократичні утиски – відновлення цінностей 
демократії», або, нарешті «життя поза ЄС – несправедливе життя у складі ЄС – 
реформація ЄС з метою зробити його правила справедливими або вихід з ЄС». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єкти та суб’єкти 
євроскептицизму. Оскільки суверенізм – це суверен-національна альтернатива 
Євросоюзу, котра спирається на аргументацію євроскептицизму, то головну 
увагу я приділятиму останньому. Якщо євроскептицизм є лише певним 
критичним ставленням до проблеми, то суверенізм як скептицизм у дії окрім 
виразного негативного відношення до ЄС пропонує ще й певні конкретні 
практичні заходи. Євроскептицизм, на думку багатьох дослідників цього 
феномену, є складним та неоднозначним явищем. Відповідно, пошук відповіді 
на питання про його причини та витоки має цю комплексність враховувати.  

Передусім необхідно зауважити, що невдоволеність Євросоюзом 
проявляється на різних рівнях суб’єктів критики. Це може бути визначене за 
опитуваннями не диференційований ні за якими ознаками відсоток населення, 
або визначена через ті ж опитування соціальна категорія (професіональна, 
вікова, політична). Критиками ЄС можуть виступати країни в цілому, але 
визначають цю критику певні політичні сили та партії, котрі на даний момент 
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керують даною країною, далі, ними можуть бути непарламентські чи опозиційні 
щодо влади в даній країні партії та політичні об’єднання тощо. Разом з тим слід 
відрізняти відмінних суб’єктів контр-критики, які також можуть мати різний 
загальневий статус – від країни в цілому до партій, соціально-стратифікованих 
спільнот або окремих маргінальних міні-груп. 

Об’єкти євроскепсісу є також досить різноманітними. Деякі противники 
ЄС виступають як проти самого задуму побудови європейської спільноти, так і 
проти форм його реалізації. Критикують як ЄС в цілому, особливо стосовно 
рівності представництва та ступеня впливу на прийняття рішень, так і окремі 
його інституції або рішення Європарламенту або Еврокомісії. Об’єктом критики 
стають не тільки вони, але й плани реформування союзу, тобто, об’єктом 
критики іноді постає не реальний ЄС, а його можливий майбутній формат. При 
цьому скептичне ставлення до одного об’єкту ЄС не виключає позитивного 
відношення до іншого. При збереженні незадоволення якимось одним об’єктом, 
предмет критики теж може змінюватися. Наприклад, об’єктом критики може 
виступати Брюссель як уособлення влади в ЄС, але предмет критики може 
мінятися, коли ним стає вже інший, ніж раніше, крок політичного керівництва 
ЄС. Існує також суттєва відмінність між лівими та правими євроскептиками. 
Якщо ліві висувають претензії до ЄС економічного та культурного планів, то 
«для правих громадян євроскептицизм закріплений виключно у культурних 
установках» [2].  

Окрім цього, існує певний визначений зв’язок між об’єктами та суб’єктами 
євроскептицизму. Тут можна відрізняти певні констатації фактів, подібно до 
того, як відрізняються факти в історичній науці [3]. Висхідним пунктом тут 
постає певна 1) подія (приміром, нелегальна міграція). Цей факт може знаходити 
2) безпосереднє відображення її очевидцем без її артикуляції. Потім 3) враження 
від сприйняття події можуть бути виявлені в електоральних настроях в процесі 
соціологічних опитувань. Надалі відбувається 4) артикуляція проблеми тією чи 
іншою політичною силою, котра прагне відповідати настроям свого електорату 
з 5) наступною інтерпретативною репрезентацією події (1) у тому чи іншому 
акцентованому вигляді та 6) подальше сприйняття частиною суспільства даної 
події (1) саме у такій інтерпретації, після чого відбувається 7) концептуальний 
синтез нових смислів, що прив’язуються до події (1). Внаслідок цього дана подія, 
скажімо, нелегальна імміграція, може отримувати стійкі ознаки безпосередньої 
загрози, хоча міра цієї загрози насправді може бути й не такою великою. 

Антиєвропейська риторика чи аргументація також не є сталим явищем – 
навіть один і той самий суб’єкт критики стосовно того ж самого об’єкта критики 
з часом може змінювати свою позицію, переходячи від радикальної опозиції до 
поміркованої, або взагалі відмовляючись від критики даного об’єкта за умов 
зміни ситуації, пов’язаної з ним, внаслідок поправок та корекції даного явища.  
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Іноді неприйняття Євросоюзу частиною громадян викликається після 
тривалого перебування у ньому, як це ми бачимо на прикладі Італії, країни-
засновниці ЄС, іноді – через затягнуте у часі очікування рішення європейської 
спільноти про прийняття нового члена, як це спостерігається, приміром, у Сербії.  

Нарешті, частина єврокритиків може бути толерантними прибічниками 
розвитку ЄС, вважаючи свою критику засобом, що має допомогти знайти 
рішення для нагальних проблем з тим, щоб можна було прогресувати далі, а 
можуть бути носіями нищівної та деструктивної критики, кінцевою метою 
котрих є не вдосконалення, а повна руйнація Євросоюзу.  

Отже, відповідь на запитання про природу суверенізму та 
євроскептицизму в залежності від того, хто, що, коли, задля чого і як критикує 
ЄС, буде відмінною. Таким самим чином відмінними можуть бути і причини 
виникнення та посилення націоналістично забарвлених відцентрових орієнтацій 
в країнах-членах ЄС, хоча в цілому останні роки продемонстрували посилення 
протилежних тенденцій.  

З огляду на щойно сказане, слід зауважити, що, без всякого сумніву, цю 
складну систему в цілому та в повному обсязі у рамцях статті розглянути просто 
фізично неможливо. Тому у якості предметного матеріалу для застосування 
концептуальної універсально-культурної мови я пропоную обрати певний 
конструкт, де несприйняття ЄС буде проаналізовано в межах цієї мови без 
врахування залежностей та впливів між елементами цієї системи, без розрізнення 
того, чи є суб’єкт «єврокритики» консолідованим чи дифузним, і чи відбувається 
певний часовий дрейф цієї критики від одного її предмету до іншого.  

Візьмемо самі тільки зафіксовані у риториці суверенізму вже згадувані 
«негаразди та тривожні сигнали», притаманні ЄС, і спробуємо виявити, чи 
можна, використовуючи запропоновану концептуальну мову, експлікувати ті 
неявні глибинні значення та набори аргументацій, що лежать в їхній основі. 
 Вочевидь, існує певна причина переконливості сувереністських 
аргументацій, котру теж необхідно зрозуміти. Разом це становитиме мету статті. 
Виходячи з цього, поставимо задачу виявити універсально-культурний зміст тих 
явищ, котрі євроскептики вважають підставами для відмови від перебування 
їхньої країни у складі цієї специфічної конфедерації. 

Виклики Європі у світлі світоглядних кодів. Аліментарний код. Цей 
світоглядний код бере свій початок з однієї з базисних функцій з підтримки 
існування людини шляхом отримання із зовнішнього світу корисних речовин та 
енергії. З культурним поступом найпростіші форми такої підтримки життя 
набули суто людських форм, утворивши при цьому технічний та технологічний 
базис суспільства, систему економічних стосунків (власності, обміну, розподілу 
та безпосереднього виробництва), включно з товарно-грошовим обміном та 
фінансовою системою. Зрештою, виміри рівня життєзабезпечення втілилися в 
інтегральне поняття «добробуту», котре включає до себе якість життя у всіх 



65 
 

аспектах. Саме погіршення добробуту, актуальне або достатньо ймовірне, 
становить предмет занепокоєння мешканців об’єднаної Європи. Про це, хоча і 
термінологічно розпливчасто (у термінах «невизначеності») пишуть самі 
європейські економісти та політологи, зокрема, з Австрійського інституту 
економічних досліджень: «Фінансова криза 2008 року та міграційна хвиля 2015 
року призвели до швидких структурних змін та поширення невизначеності щодо 
майбутнього рівня життя (курсив мій – О.К.) в ЄС. Екстремальні праві 
популістські рухи скористалися переживаннями, що походять від цих змін»  [4].  

Щільна економічна взаємозалежність країн-членів ЄС обумовила те, що 
наслідки кризових явищ в економіці (наприклад, 2008 року), відчули, за малим 
виключенням, всі країни. Натомість країни, меншою мірою прив’язані до ЄС, або 
взагалі майже не інтегровані у світову економіку, цю кризу відчули меншою 
мірою (скажімо, на Україну криза 2008 року майже не вплинула). Відповідно, 
загальний характер кризи викликав певні незадоволення Євросоюзом у цілому. 
Цим і скористались, як щойно зазначалось, сувереністи. 

Серед аліментарних за своєю глибинною суттю викликів та загроз у 
нещодавно прийнятих до Союзу країнах можна назвати також їхнє 
незадоволення відмінністю продуктових стандартів, коли однакові за 
маркуванням товари у них відрізняються своєю якістю у гірший бік порівняно з 
аналогічними товарами на ринку старих членів ЄС. 

Аліментарно кодованим є також незадоволення громадян провідних країн 
тим, що «підтягування» нових, часто менш заможних членів ЄС до загального 
середньоєвропейського рівня відбувається за рахунок вимивання з їхніх 
економік значних матеріально-фінансових ресурсів. При цьому невдоволення 
Євросоюзом можуть проявляти й країни-реципієнти. Так, у Греції, попри ту 
величезну економічну допомогу, що їй надав ЄС, сувереністські та 
євроскептичні настрої є чи не найсильнішими в Європі.  

Дещо опосередковано, як наслідок транспортної, техніко-технологічної, 
промислової та сільськогосподарської діяльності людини, аліментарною у своїх 
витоках, є екологічна проблематика, котра теж значною мірою хвилює 
європейську спільноту. 

Репродуктивний код. Неперервне відтворення роду також є базовою 
вітальною функцією усіх живих істот, але у суспільстві воно набуває 
неприродних, окультурених рис через утворення соціальний інституцій, таких як 
родина, рід, плем’я, народність та нація. Серед викликів, які турбують мешканців 
об’єднаної Європи, і котрі є проявом трансформованої репродуктивної функції, 
можна назвати гендерну проблему включно зі ставлення до осіб нетрадиційної 
сексуальної орієнтації, кризу сім’ї, права жінок включно з правом на планування 
дітонародження, демографічну ситуацію (депопуляція багатьох європейських 
народів) та національну ідентичність. Серед цих проблем у їхньому рейтингу 
побоювання втрати національної ідентичності внаслідок критичного 
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абсолютного та відсоткового збільшення кількості прибулих до країни іноземців 
тривалий час посідає одне з перший місць, і цю втрату частина громадян пов’язує 
з членством їхньої країни у ЄС.  

Агресивний код. Прямим виразом цього коду є усвідомлювана 
європейцями проблема індивідуального та групового тероризму, від якого час 
від часу потерпають різні країни ЄС. Вона теж посідає одно з перших місць в 
опитуваннях громадської думки ЄС. Трансформована іпостась цього коду в його 
поняттєвих формах знаходить прояв у таких термінах, як сила централізованої 
влади, примус та обов’язковість (під тиском) виконання її рішень. 

Незадоволення частини країн Євросоюзу викликає занадто пряме та 
безапеляційне, на їхній погляд, правління Брюсселя, котрий нібито часто-густо 
не враховує інтереси окремих країн, «не чує їхні голоси» [5, c. 65]. Агресивність 
у даному випадку поєднано з табуйованою інформаційністю (не чує).  

Конкретизацією такого «тиску» було наполягання на закриті 
Козлодуйської АЕС у Болгарії або на ліквідації у Польщі частини тваринницьких 
господарств із застарілими технологіями, а також штучне стримування обсягів 
виробництва в цій країні сільгосппродукції (молока, цукру, яловичини) з тим, 
щоб частина цих продуктів імпортувалася Польщею з інших членів ЄС, «хоча 
польські землі сприятливі для інтенсивного тваринництва та рослинництва» [6].  

Саме у цій площині, як спосіб легітимної протидії силовим (владним) 
спробам керівного центру визначати як зовнішню, так і внутрішню політику 
країн-членів ЄС з одночасним обмеженням їхньої самовладності й полягає 
основний набір аргументації прихильників суверенізму.  

Цей код лежить також в основі такої проблеми, що хвилює європейців, як 
вулична злочинність та протиправні, насильницькі вуличні протести з проявами 
варварства у вигляді нищення магазинів, автомобілів, травмуванням 
правоохоронців («жовті жилети» у Франції). Аналогічним чином у цьому коді 
можна розуміти й обурення застосуванням урядом надлишкової сили проти 
демонстрантів.  

Відверто реваншистська риторика, претензії на території, котрі належать 
сусіднім країнам з боку керівництва країн-члена ЄС (прем, Угорщина) чи 
окремих націоналістичних політичних груп (Німеччина, Польща, Румунія) 
очевидним чином ґрунтується на агресивному коді, при цьому причину 
неможливості досягти своїх цілей з перегляду європейських кордонів ці сили 
бачать у перебуванні їхніх країн у складі Євросоюзу, умовою вступу до якого, 
серед іншого, була відсутність територіальних претензій до сусідніх держав.  

Так само агресивно кодовані й побоювання стосовно цих екстремістських 
вимог у тих країнах, до яких ці претензії висуваються. Особливо місце у цих 
побоюваннях посідає громадська думка в країнах, що відчувають безпосередню 
загрозу від сусідньої Росії (Польща, країни Прибалтики). Неоднозначно 
сприймаються в Євросоюзі й військові операції об’єднаних у НАТО частини 
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європейських армій, зокрема, під час косовської кризи в Сербії, і ці побоювання 
теж, безумовно, стосуються агресивності у її чи не найтиповішому прояві – війні.  

Інформаційний код. Побоювання та тривоги євроспільноти, що мають у 
своїй основі інформаційний код, за свідченням опитувань, посідають у 
європейців не перші місця. Єдиний помітний негаразд цього плану – це відчуття 
у частини громадян деяких країн, що їхній голос (думки та позиції) не завжди 
чують у центральних органах Євросоюзу (перерваний ланцюжок інформації), а 
пояснення кроків Брюсселю не завжди є доступними (закрита інформація).  

Такий самий табуйований варіант цього коду, як правило, 
невідрефлексований респондентами, виявляється у слабкій обізнаності громадян 
с реальним станом справ стосовно тієї чи іншої проблеми. У цьому аспекті даний 
код є певною мірою інтегративним, таким, що має відношення до інформації, 
котра має в своїй основі всі інші коди, коли ця інформація ненавмисно чи 
спеціально перекручується на догоду інтересам тих чи інших політичних партій.  

Приміром, інформація про неоднакову якість ідентичних продуктів 
харчування у різних країнах Євросоюзу при спеціальній перевірці виявилася 
значно перебільшеною. Саме недостатня поінформованість громадян ЄС сприяє 
поширенню серед них різного роду спекуляцій стосовно негативної ролі 
перебування в єдиній Європі. Інформаційно кодованим є також такі явища, котрі 
спостерігаються у деяких країнах ЄС, зокрема, в Болгарії [7]. Тут переслідування 
журналістів (агресивність) поєднується з табуйованою інформаційністю у 
вигляді обмеження свободи слова.  

Нульовий код. Деякі з питань, котрі турбують європейців ЄС, не 
підпадають під жодну кодифікацію, і в цьому плані постають як культурно-
семантично нейтральні. Це певні соціальні явища-тригери, котрі «дають старт» 
іншим проблемам, які вже мають чітку універсально-культурну ознаку. 
Приміром, таким явищем для громадян об’єднаної Європи є міграція та 
імміграція. Саме по собі пересування громадян всередені ЄС або з країн, що не 
входять до Євросоюзу, ніяких загроз не несе. Недарма В. Я. Пропп такий елемент 
казкової структури, як подорож героя, його просторове переміщення, вважав 
лише її допоміжним елементом.  

Більш того, частина мешканців ЄС вважає, що міграція для їхніх країн є 
вигідною. Але є й ті, хто бачить у міграції загрозу їхньому економічному статку, 
зайнятості, доступності соціальних програм допомоги, або, зрештою, можливу 
радикальну зміну національно-культурного складу їхніх країн з відповідною 
втратою національної ідентичності. Усунення цих наслідків міграції частина 
європейців ЄС бачить у ліквідації їхньої причини – міграції та імміграції як 
таких.  

І якщо сама міграція – на нещодавній час – головне питання європейців [8] 
в універсально-культурному сенсі є нейтральною, то її наслідки мають чітко 
виражене кодування в аліментарному або репродуктивному кодах. Таким чином, 
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ще у 2019 році в країнах-членах ЄС міграція та, особливо, імміграція, 
розцінювалась як «головна проблема», причому проблема безпекова, з наданням 
їй статусу кризового явища. Пов’язане це, за усіма ознаками, з наполегливим 
поширенням думки, що саме неконтрольована та нелегальна зовнішня імміграція 
та внутрішня міграція у позбавленого внутрішніх кордонів ЄС за своїми 
наслідками є комплексною проблемою, яка стосується і економіки, і соціальної 
політики, і національної ідентичності, і державної та громадської безпеки тощо.  

Очікуваним наслідком такої наполегливості є те, що після 2012 року, коли 
в імміграції бачили небезпеку лише 8% європейців, цей показник, з деякими 
коливаннями у 2015-2016 роках на початок 2019 року досяг рівня майже 30%. 
хоча як оцінка значущості цієї загрози, так і заплановані заходи з протидії їй від 
країни до країни відрізняються. Реальні труднощі з нелегальною імміграцією 
зазнають ті країни півдня Європи, котрі приймають нелегальних мігрантів 
першими (Італія, Греція та ін.). У таких країнах імміграцію вважають важливою 
проблемою до 71% громадян (Італія) проти 39% у Франції. 

Втім, за рік проблема імміграції в умовах боротьби проти коронавірусу та 
тими негативними наслідками, що спричинила пандемія для економіки, 
спустилась з першого на третє місце. Опитування Євробарометру влітку 2020 
року показало, що європейські громадяни визначають економічну ситуацію, 
стан державних фінансів держав-членів та імміграцію як три основні проблеми 
на рівні ЄC. Четверте місце посіла проблема охорони здоров’я (безпосередня 
загроза життю, надзвичайна летальність) котра, як і попередні, визначена 
пандемією Ковіду-19 [9].  
 Водночас не можна не вказати на те, що ще опитування Євробарометру за 
більш тривалий період, 2004-2017 роки, продемонстрували, що серед 
найголовніших факторів, котрі пояснюють зростання євроскептицизму, 
економічні зміни та фіскальна політика вважалися більш важливими, ніж 
імміграційний чинник [10]. 

Контамінація світоглядних кодів та категорій граничних підстав. 
Культурно-світоглядні категорії як трансформовані у культурі базові життєві 
потяги контамінують (поєднуються) у першу чергу з вітальністю, тобто, з 
категорією життя, тому що тим чи іншим чином всі вони торкаються 
налагодженню життя шляхом створення для нього сприятливих умов та 
нейтралізації усього того, що цьому заважає. Тим не менш, кожен з кодів має ще 
й додаткові власні специфічні «прив’язки» до відповідної КГП.  

Якщо аліментарний код беззастережно співвідноситься з вітальною 
категорією в її негативних та позитивних проявах як життя у злиднях чи у 
добробуті в залежності від ситуації на ринку праці, в економіці та фінансовій 
системі країн, то репродуктивний код більшою мірою є дотичним до КГП 
безсмертя у тому послабленому її варіанті, як неперервна тривалість життя, 
тяглість національної екзистенції, продовження роду тощо.  
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Агресивний код контамінує безпосередньо зі смертю, оскільки насильство 
несе реальну загрозу життю громадян, так само, як і вулична злочинність чи 
зовнішня збройна загроза, війна, або реваншизм. Інші прояви влади та сили, 
котрі контамінують з мортальністю, вбачаються у тому, що проведення 
політики, котра утискує чи пригнічує ті чи інші права громадян, є нищенням цих 
прав, коли вони, по суті, через таке насильство зникають, «помирають». 

Інформаційний код, як й нульовий, є, як вже говорилось, інтегративними, 
тобто, такими, що можуть контамінувати з усіма КГП, проте в них все ж таки 
переважає зв’язка знання та обізнаності з життям (усвідомлення життєвим 
проблем), хоча, певною мірою, також і з КГП народження (генетивом), оскілки 
повне знання про те чи інше життєве явище, або, навпаки, необізнаність з ним 
породжує (генерує) адекватне, вірне, або хибне, невірне ставлення до нього та 
його позитивну чи негативну оцінку. 

Як бачимо, у семантичних одиницях запропонованої концептуальної 
універсально-культурної мови проблеми, що є для мешканців об’єднаної Європи 
найбільш актуальними, можна записати як ІІ-A (аліментарність – вітальність), 
IV-В (репродуктивність – іммортальність), ІІІ-С (агресивність – мортальність) та 
ІІ-D і І-D (інформаційність – вітальність та генетив). При цьому, з огляду на моє 
зауваження про найпростіший варіант наведених комбінацій, тут не дані такі 
можливі контамінації кодів та КГП, де коди контамінують між собою, приміром, 
у явищі наступальної риторики як поєднанні агресивності та інформаційності (А-
D).  

Можливе також прикріплення до певної КГП двох контамінованих кодів 
(прем, ІІ-АВ як родинне життя у статках). Ще одним варіантом ускладненої 
контамінації є запис детермінації одного кодованого КГП іншим. Відомо, що у 
країнах з високим рівнем життя (ІІ-А) спостерігається депопуляція. Іншими 
словами, ми бачимо тут заперечення табуйованим І-А (низька народжуваність) 
родового безсмертя (немає подовження батьків у дітях на індивідуальному рівні) 
та заперечення неперервності життя народу на загальному соціальному рівні (ІІІ-
В). 

Залишимо тут поза увагою ті варіанти диспозиційних ланцюжків, коли 
послідовність комбінацій КГП та кодів під час застосування даної мови до 
реальних подій буде відповідати часовій послідовності цих подій. Це той 
випадок, коли, скажімо, агресивна політика та ксенофобська риторика (ІІІ-CD) 
певної політичної сили призвела до вживання щодо її країни впливових 
економічних санкцій, внаслідок чого економіка цієї країни за-вмерла (ІІІ-А).  

Універсальна світоглядна формула та головні проблеми Євросоюзу. Дана 
формула, як вже говорилось, у своїй висхідній формі становить собою сенсову 
зв’язку КГП у вигляді «(народження) – життя – смерть – безсмертя». Останній 
елемент може висловлюватися у поняттях нового народження (rebirth), 
відродження, воскресіння (resurrection) тощо. Сама ж формула теж може мати у 
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відмінних текстах багато різних термінологічних послаблених варіантів свого 
виразу, на кшталт «життя – помирання – воскресіння», «життя – загроза життю 
– відведення загрози», «життя у злиднях – смертельна загроза життю – порятунок 
та винагорода у вигляді багатства», «нормальне життя – життя в утисках та 
негараздах – відновлення нормального життя» та інших.  

Відповідно до того, який саме універсально-світоглядний код вбачається в 
основі цих формульних зв’язок, вони отримують своє специфічне втілення. У 
поняттєвому вираженні це може мати прояв у таких конкретизаціях, як «Наша 
країна жила бідно, але ми сподівались, що вступ до ЄС різко підвищить нам 
добробут. Насправді виявилося, що покращання життя не відбулося, або 
відбулося значно меншою мірою, ніж ми очікували» (аліментарний код). 
Останній варіант, підводячи підсумки перебування в ЄС за п’ятнадцять років, 
напряму озвучили чехи [11].  

Репродуктивний код може набувати наступного вигляду: «Наша країна є 
моноетнічною. Приєднання до ЄС призвело до того, що кількість іноземців, котрі 
стали у нас постійно проживати, перевищує всі розумні норми, і якщо справи і 
надалі так підуть, то ми дуже швидко опинимося у національній меншості».  

Агресивний код у цих формульних ланцюжках понять може втілюватися, 
якщо мова йде про силу центральної влади Брюсселю як насилля, у такому 
варіанті: «Керівництво Євросоюзу не розуміє наших особливих інтересів, 
приймає рішення вольовим порядком, котрі нас утискують, ми змушені 
підкорятися цим директивам та загальним директоріям спільної європейської 
політики, хоча колишня самостійність у прийнятті там не завадила би, адже ми 
вже відчуваємо, що перестаємо бути господарями у власній хаті».  

Інформаційний код, втілений у поняттєву форму у тому ж напрямку, як і 
попередній, виллється у більш-менш чутні чи глухі нарікання на кшталт 
«Нашого голосу не чують», «Наші депутати в Європарламенті пасуть задніх і не 
можуть ні на що вплинути, попри те, що вони б мали донести нашу окрему думку 
та зауваження стосовно багатьох питань» 

Артикуляція подібних настроїв євроскептично налаштованими партіями, 
популістські обіцянки вирішити ці проблеми, пропонуючи для цього простий й 
начебто ефективний метод, навмисне спрощення складних проблем, пошук і 
знаходження винуватців у кепському стані справ, згущення фарб та агресивна 
риторика – і ось уже під впливом цих чинників у країні формується їхня 
електоральна база. Утримаюсь від категоричних тверджень, проте думаю, що хоч 
якась частина такого електорату складається з осіб, котрі не мають розвинених 
навичок критичного мислення, сприймають красоту та принадливість обіцянок 
за гарантію їхнього виконання, віддають перевагу вирішенню складних проблем 
у дусі «action directe», нечутливі до нюансів, схильні всюди бачити ворогів, 
суггестивно вразливі (легко піддаються навіюванню), з малим рівнем соціальної 
відповідальності.  
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Такі виборці щиро вірять популістським обіцянкам, як це роблять 
сувереністи в Італії, що прийшли до влади, повернутися до старої пенсійної 
системи, знизити пенсійний вік та різко зменшити податки на фізичних осіб. Але 
найпопулярнішою серед їхніх виборців «є ідея так званого доходу громадянина 
– чогось середнього між виплатами з бідності та безробіття. … Це була козирна 
карта Руху п'яти зірок, завдяки якій прихильники Ді Майо зірвали банк на Півдні, 
отримавши в Неаполі і на Сицилії майже 50% голосів». Те, що економіка Італії 
такого невиправданого навантаження не витримає, і в країні може виникнути 
криза, «в порівнянні з якою криза в Греції буде видаватися дрібницею» [12], 
прихильниками популістів ігнорується. 

За тим популістським політичним партіям залишається лише оголосити 
таким своїм потенційним виборцям, що всі ті проблеми, котрі їх турбують, 
будуть вирішні при відмові від політики поглиблення євроінтеграції з можливим 
радикальним кроком – виходом з членства в Євросоюзі взагалі.  

І тут вже неважливо – чи є таке рішення насправді виправданим, чи 
відповідає воно інтересам країни, якою є стосовно цих питань думка іншої 
частини (часто – більшої) громадян і взагалі, чи ґрунтуються подібні політичні 
тези на істинних або перекручено інтерпретованих фактах – справу зроблено, на 
політичну арену виходять відверто популістські партії, котрі, за всіма 
формальними критеріями, репрезентують думку частини громадян країни, і котрі 
доволі легко і з кожним роком у все більшій кількості обираються до 
національних парламентів та навіть до парламенту європейського [13].  

І незважаючи на те, що ще до міграційної кризи для людей, які мислять 
тверезо, було ясно, що «у цілому, партії, котрі пропонують євроскептичні і 
націоналістичні політичні рішення, характеризуються аргументами, 
заснованими на євроскептичних міфах, розпливчастому розумінні національної 
ідентичності та ідеї про те, що ЄС – це дорога справа, ... не пропонуючи 
реалістичних розрахунків своїх аргументів», котрі висуваються ними «як з 
ідеологічних переконань, так і з бажання використовувати суспільні настрої, 
спрямовані проти імміграції та ЄС, щоб виграти вибори» [14, с. 323-324] 
неодмінно знайдуться такі виборці, котрі щиро повірять обіцянкам виростити 
грошове дерево, посадивши п'ять золотих моннет.  

Проте, наскільки кон’юнктурними є гасла сувереністів щодо виходу їхніх 
країн зі складу ЄС свідчить та обставина, що ще «донедавна кілька 
популістських партій вимагали – іноді за певних умов – вийти з Європейського 
Союзу. Проте, особливо після голосування та переговорів щодо Brexit, деякі з 
цих партій відмовились від цієї вимоги» [15]. 

В узагальненому вигляді запропоновані дії підпадають під таку варіацію 
базисної світоглядної формули: «Життя нації – загроза життю нації – 
порятунок», яка у змістовному плані може наповнюватися таким контентом: 
«Економічне, національне, політичне життя нації у складі ЄС – загроза цьому 
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життю внаслідок дії правил, котрі панують в ЄС – порятунок економічного, 
національного або політичного життя нації шляхом послаблення євроінтеграції 
країни або через «totalexit», повний вихід країни з ЄС, чи навіть його демонтаж».  

Причина (відносного) успіху сувереністів. Зрозуміло, що відповідь на це 
питання має спиратися на всебічний аналіз, і у межах цієї статті вона може бути 
дана лише у тій площині, котра відповідає її загальній тематиці. Іншими словами, 
причину успіхів сувереністів ми будемо розглядати лише у контексті реального 
функціонування універсальної світоглядної формули. Короткий варіант цієї 
відповіді зводиться до твердження, що причина успіху сувереністів полягає, по-
перше, у силі універсальної світоглядної формули та, по-друге, у вмінні 
сувереністів прив’язати цю формулу до реальних явищ та подій, до економічної 
чи політичної ситуації як в їхніх країнах, так і в Євросоюзі в цілому. 

Річ у тім, що вказана формула в її чистому вигляді знаходить свій прояв 
далеко не завжди, хіба що стосовно прямої загрози життю громадян внаслідок 
спонтанних терористичних актів, запобігти яких вкрай важко, через що третій 
член формули реалізовується лише у тих рідкісних випадках, коли 
терористичний акт знешкоджують на стадії його підготовки чи у ситуації 
щасливого, але випадкового порятунку окремих осіб (людина не встигла сісти в 
автобуса, запізнилась на потяг, пішла з роботи раніше, ніж звичайно, і тому 
вибух в магазині стався після того, як вона його залишила тощо). 
В інших випадках не тільки третій член, але й ціла формула перебуває у 
латентному стані, і для її експлікації необхідні деякі аналітичні процедури.  

Скажімо, проблема національної ідентичності, одна з тих проблем, що 
найбільше турбує європейців, сувереністами може бути прив’язана до 
універсальної формули шляхом поширення думки про те, що політика уніфікації, 
що її впроваджує Євросоюз, є прямою загрозою національному буттю їхніх 
країн, оскільки вона начебто веде до нівеляції національних особливостей в усіх 
її соціально-правових, культурних та історичних проявах. 

Противники ЄС апелюють до природного побоювання європейців 
втратити свою національну ідентичність не тільки через вказану уніфікацію, але 
й через зменшення питомої ваги корінної нації у національному складі населення 
внаслідок міграції та імміграції. Справа виставляється так, начебто відбувається 
«повне форматування жорсткого диску» національної історичної пам’яті та 
специфічно-національних форм суспільного життя. Наочним втіленням такого 
стирання національних особливостей для сувереністів є, приміром, дизайн 
банкнотів євро. Якщо національні гроші, як паперові, так і металеві (особливо 
ювілейні моннети), завжди мали знакові для даної нації зображення, то на єврах 
зображень з національною ідентифікацією навмисно уникнули. 

Надалі сувереністам необхідно лише переконати людей у тому, що 
євросоюзна уніфікація є прямою загрозою для їхнього національного існування. 
Враховуючи, що відчуття приналежності до своєї національно спільноти є чи не 
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найпотужнішим вітальним відчуттям, в основі якого лежить реальна 
позачасовість індивіду, котрий через націю є реальним продовжувачем своїх 
предків та котрий буде існувати у майбутньому через своїх нащадків, то замах 
на національне буття з боку уніфікаторів постає як замах не тільки на теперішнє 
національне буття особистості, але й на таке її буття у майбутньому. Тобто, у 
межах універсальної формули ця уніфікація сприймається як загроза не тільки 
(національному) життю, але й безсмертю в нації, приблизно у такій формульній 
зв’язці: «життя нації – євросоюзна уніфікація як загроза сьогоденному 
національному життю – євросоюзна уніфікація як загроза майбутньому 
національному життю (безсмертю)». 

Таким чином, успіх сувереністів та євроскептиків криється у тому, що 
частина громадян їхніх країн перебування у складі Євросоюзу починає 
пов’язувати із суттєвою загрозою їхньому існуванню в межах апріорної та 
актуалізованої кожним поколінням універсальної світоглядної формули, котру 
деякі дослідники називають, як вже говорилось, «універсальним шифром 
культури», або «універсальною матрицею». За цих умов прихильники 
суверенізму стають абсолютно нечутливими до раціональної аргументації «за» 
Євросоюз, оскільки загроза, що вона начебто йде від нього, стає екзистенційною 
фундаментальною загрозою, протидія якій мобілізує весь згорнутий 
еволюційний досвід «стратегії виживання». 

Як можна протидіяти суверенізму та євроскептицизму? Зрозуміло, я 
далекий від того, щоб давати якісь «панацейні» рецепти, тим більше – конкретні 
рекомендації, але сам принцип протидії суверенізму, оснований на відомому 
вислові «клин клином виганяють» все ж запропоную. Слід сказати, що, не 
дивлячись на загальне зростання євроскептичних настроїв, так само зростає й 
почуття європейської єдності. За даними опитувань Євробарометру на весну 
2019 року 68% опитаних громадян ЄС вважають, що від членства у Євросоюзі 
їхні країни тільки виграли, і це є найвищим показником, зафіксованим з 1983 
року [16]. Тому, якщо йдеться про спроби якось вплинути на прихильників 
суверенізму, щоб вони змінили свої погляди, то переконувати доведеться 
меншість громадян ЄС – тих, хто проголосував би на референдумі за вихід його 
країни з ЄС станом на 2019 рік було лише 17% , хоча, скажімо, в Італії їх 24% і 
ще 32% вагаються [17]. І на цю меншість необхідно впливати, судячи з досвіду 
та врахування вказаних вище рис, у такий самий спосіб, як на нього впливають 
сувереністи, тільки останній член універсальної формули необхідно поміняти на 
протилежний, тобто, довести, що порятунок та рішення проблеми, що цю 
меншість хвилює, прийде не з національною самоізоляцією, а з посиленням 
інтеграційних процесів в об’єднаній Європі, оскільки ще Аристотель примітив, 
що обіди вскладчину виходять кращими, ніж коштом окремої людини (Політика. 
VІ.4). 
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При цьому важливо, щоб за ширмою універсалізму не ховались 
національні інтереси окремих країн або транснаціональних корпорацій. Іншими 
словами, йдеться про такий варіант підстановки перемінних в універсальну 
формулу, коли вона відповідатиме інтересам кожної країни та Євросоюзу в 
цілому, коли будуть знайдені шляхи порозуміння та влагоджені об’єктивно 
відмінні чи навіть протилежні інтереси різних країн між собою та між ними та 
Євросоюзом. Гармонізація відносин між різними країнами в цьому плані має 
знаходити прояв у гармонізації національних варіантів наповнення 
універсальної формули та її наднаціональним, загальноєвропейським змістом.  

Іншими словами, третій член універсальної формули має заповнити такий 
зміст, котрий порятунок, відведення загрози бачить у збереженні Євросоюзу та 
поглибленні євроінтеграційних процесів. За приклад можна взяти апологетичні 
щодо Євросоюзу аргументи експерта Герберта Брюккера на користь такої 
неприйнятної для громадян ЄС імміграції з позасюзних країн. Порятунок 
(буквально, вживаючи це слово) економіки Німеччини він бачить у спрощенні 
імміграційних правил щодо України та інших країн-сусідів ЄС, оскільки потреба 
у робочий силі в Німеччині задля розвитку чи навіть збереження її рівня вимагає 
притоку не менше ніж чотирьохсот тисяч нових робочих рук щороку, а це за умов 
вичерпаності вільних трудових ресурсів не тільки у старих, але й у нових членів 
ЄС без сусідніх країн забезпечити неможливо [18]. 

Солідарність спільноти особливо посилюється, коли більшість її 
представників засвоюють (тобто, роблять начебто «своєю», а не нав’язаної 
іззовні, «чужою») ту чи іншу переконаність, зокрема, стосовно певної загрози.  

Головне у цій справі – це розробка та доволі успішне використання 
маніпуляторами громадської думки технології та методики насаджування 
потрібної думки таким чином, що ті, хто цю чужу думку сприйняв та прийняв, 
цього навіть не помічають і вважають, що вони до такого погляду дійшли самі.  

Дану соціально-психологічну особливість людей з успіхом 
використовували тоталітарні чи авторитарні режими, котрі малювали образ 
якось демонічного ворога на кшталт світового єврейства у Третьому Рейху чи 
підступного Заходу та «ворожого оточення» у сучасній Росії, і завдяки таким 
навіюванням нація насправді згуртовувалась – достатньо сказати, що після 
кожної агресивно-військової операції підупалий рейтинг сучасного президента 
РФ неодмінно стрімко зростав. Агресивну риторику активно вживають й 
агітатори кремлівського режиму, один з яких, приміром, прямо називає 
прихильників євроінтеграції «ворогами Росії» [19]. 

Втім, усвідомлення необхідності згуртування нації перед лицем загрози ми 
бачимо не тільки у суб’єктів, але й у жертв агресії, як це мало місце після 
нешодавніх «ісламістських» терористичних актів у Відні [20] або в Україні після 
початку війни з Росією. Тобто, консолідація групи країн чи громадян всередині 
країни відбувається також на підставі усвідомлення ними реальних, а не 
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вигаданих небезпек. Часом спільна загроза призводить до того, що розбіжності 
відходять на другий план і універсальна формула наповнюється однаковим для 
всіх країн змістом.  

Прикладом цього можуть слугувати Кіотські домовленості з контролю за 
викидами в атмосферу промислових газів, або гуртування європейців перед 
лицем загрози військової агресії з боку Кремля та модернізація армій країн 
НАТО. Але деякі політичні сили навіть за цих умов продовжують говорити про 
необхідність відновлення нормальних стосунків з РФ та знаття з неї санкцій. У 
цьому випадку їхній національний інтерес так, як його усвідомили політики цієї 
лінії, вважається ними важливішим за інтереси всієї європейської спільноти, так 
само, як деякі країни світу з тих же причин не підписують Кіотські угоди. 

Щодо тих проблем, що існують реально, то їх слід виправляти, і це 
керівництво ЄС робити вміє, як, приміром, ним було нівельоване незадоволення 
громадян низки країн тим, що товари з однаковим маркуванням у різних країнах 
мають різну якість шляхом прийняття загальноєвропейського закону про 
заборону виробництва таких продуктів.  

Висновки. Головний висновок статті полягає у тому, що сувереністи у 
своїй риториці прив'язують домінантні на даний момент проблеми громадян 
Євросоюзу до їхньої глибинної апріорної вітальної установки, яка 
автогенерується у будь-якій культурі, і котра полягає у прагненні до відведення 
загрози для життя. Це дозволило визначити причини популярності та 
привабливості сувереністських гасел серед значної, а у деяких країнах й більшої 
частини виборців. Суть справи полягає у тому, що саме прив’язка цієї загрози 
їхньому життю до членства тієї чи іншої країни в Євросоюзі й визначає їхній 
відносний електоральний успіх. Відповідно, послаблення такої прив’язки веде до 
зниження рейтингу сувереністів, а її посилення визначає зростання його впливу 
та політичної ваги. 
 Другим, герменевтичним результатом аналізу, стала експлікація 
генеральних життєвих уподобань та пріоритетів якщо не всіх, то більшості 
європейців. На першому місті в ієрархії цих пріоритетів стоїть життя у добробуті, 
життя люксозне (щось на кшталт «Live a life of luxury»), але не завдяки якимось 
дармовим подачкам, а внаслідок власних наполегливих зусиль. Через це їх 
турбують питання зайнятості, фінансової системи, стану економіки в цілому, 
котрі, маючи спільний базис для свого обгрунтування, можуть в залежності від 
конкретної ситуації мінятись місцями у рейтингу значущості. Відповідно, все, 
що заважає утриманню високої планки рівня життя, розцінюється як проблеми 
(міграція, ригористичні приписи Брюсселя стосовно національних економік, 
стан довкілля, якість продуктів харчування тощо). Така аліментарно кодована 
вітальна аксіологія, або культивована (наприклад, підтримка рівня промислового 
виробництва), або табуйована (приміром, обмеження шкідливих викидів в 
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атмосферу) доповнюється кодуванням вітальності репродуктивним кодом на 
предметно-практичному (соціальному) рівні (національна ідентичність).  

В останньому випадку мова теж йде про життя, але життя у його 
національних формах, і, судячи з усього, значна кількість європейців не готова 
померти як поляки, італійці чи британці, і відродитися після такого 
національного зникнення як безетнічні європейці взагалі (хоча тут слід 
розрізняти розуміння нації у державно-політичному та етнічному сенсах, але це 
тема окремої розмови). Отже, поряд з економічними питаннями пріоритетне 
місце у громадян ЄС посідає питання збереження національної ідентичності, 
перш за все не у етнографічному, а у культурному сенсі. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА РФ ЯК ПРОТИДІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ 

ВИБОРУ УКРАЇНИ 

 
HYBRID WAROF THE RUSSIAN FEDERATION AS A COUNTERFEITOF 

UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION CHOICE 

 
Анотація. Стаття присвячена осмисленню, відносно, нового явища для 
міжнародних відносин – гібридної війни, яку Російська Федерація розв’язала 
проти України з метою підпорядкування нашої держави своїм імперським 
інтересам. Зазначається, що незалежна Україна, яка прямує в європейському 
напрямі, є серйозним викликом і загрозою для РФ. При цьому, у науковій 
розвідці наводиться стислий опис подій, що передували нинішній ситуації в 
українсько-російських відносинах. Згадано дії, до яких вдавалася Росія з метою 
запобігання підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Окреслюються витоки та характеристики нинішнього російсько-українського 
конфлікту. Доведено, що європейська інтеграція і членство в Європейському 
Союзі є стратегічною метою України, тому що це дасть можливість реалізації 
національних інтересів, побудови економічно розвиненої та демократичної 
держави, укріплення позицій у світовій системі міжнародних відносин. 
Ключові слова: зовнішня політика України, Європейський Союз, гібридна війна, 
євроінтеграційна політика України. 
 
Summary. The article is devoted to understanding a relatively new phenomenon for 
international relations - the hybrid war that the Russian Federation has launched against 
Ukraine in order to subordinate our state to its imperial interests. It is noted that 
independent Ukraine, which is heading in the European direction, is a serious challenge 
and threat to Russia. However, in scientific exploration a brief description of the events 
that preceded the current situation in the Ukrainian-Russian relations is given. The 
measures were recalled which Russia had taken to prevent the signing of the 
Association Agreement between Ukraine and the EU. The origins and characteristics 
of the current Russian-Ukrainian conflict were also outlined. It is proved that European 
integration and EU membership is a strategic goal of Ukraine, as it will give the 
opportunity for the realization of national interests, to build economically developed 
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and democratic state, and to strengthen position in the global system of international 
relations.  
Keywords: foreign policy of Ukraine, the European Union, hybrid war, European 
integration policy of Ukraine. 

 
Постановка проблеми. 27 січня 2015року Верховна Рада України ухвалила 

Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних 
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання 
Російської Федерації державою-агресором». В документі наголошується, що 
«Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку 
вона здійснює, серед іншого, і через підтримку та забезпечення масштабних 
терористичних атак. … беручи до уваги норми Статуту ООН та Резолюцію 
Генеральної Асамблеї ООН №3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року 
Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором…» 
[11]. Це Звернення визначає стан і характер тривалого російсько-українського 
конфлікту, причиною і джерелом якого є російська експансіоністська політика 
на пострадянському просторі, який Російська Федерація, в особі її нинішнього 
керівництва, вважає зоною своїх «привілейованих інтересів». Звідси – жорстке 
примушення України до євразійської інтеграції під егідою РФ і блокування курсу 
Києва на європейську та євроатлантичну інтеграцію.  

Така політика Росії, що здійснювалася з початку 2000-х років, не 
передбачала формування дійсно рівноправних, партнерських і паритетних 
відносин Москви та Києва і мала за мету перетворення України на підконтрольну 
державу, яка б рухалась у фарватері російської політики. Російські геополітичні 
плани щодо України були зруйновані в лютому 2014 року. У відповідь 
путінський режим вдався до прямої агресії проти України – в березні 2014 року 
було анексовано Крим, згодом розпочалася військова експансія на Сході 
України. Вже вісім років триває «неоголошена», або «гібридна» війна РФ проти 
України, внаслідок якої Україна зазнала наймасштабніших людських, 
територіальних, економічних втрат [12]. 

Уперше поняття «гібридна війна» виникло в США. Тому необхідні деякі 
пояснення щодо перекладів з англійської. Термін гібридний, як запозичений і 
відомий в українській мові, не викликає різночитань з англійським hybrid. Він 
означає поєднання різнорідних елементів у цілісному фізичному об’єкті, явищі, 
або дії. Термін «війна», якому відповідає англійське слово war, став широко 
використовуватись з означенням hybrid (гібридна) тільки з початком російської 
агресії проти України. До цього в аналізах гібридної війни переважало 
використання терміна hybrid warfare, що буквально означає «гібридні засоби 
ведення війни». Цей факт слід підкреслити особливо: російська агресія 
спонукала до розширення змісту концепту, стимулювала процес осмислення 
гібридної війни як окремого феномена [14, с.29]. 
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Варто відмітити, що концепція «гібридної» війни переважно під впливом 
українсько-російського конфлікту набула поширення й акцентування. Нині цією 
популярною концепцією намагаються пояснити всі особливості зазначеного 
конфлікту, зокрема страх обох сторін перед повномасштабним застосуванням 
збройних сил. Причому цей страх зберігається навіть тоді, коли таке 
застосування вже має місце. Росія остерігається значних втрат, внутрішньої 
нестабільності, економічного занепаду, негативної реакції світової спільноти. 
Українські ж страхи аналогічні побоюванням будь-якої іншої жертви агресії [3, 
с.54]. 

На думку науковця Є.Магди, гібридна війна — це прагнення однієї держави 
нав’язати іншій (іншим) свою політичну волю шляхом комплексу заходів 
політичного, економічного, інформаційного характеру і без оголошення війни 
відповідно до норм міжнародного права [8, с.4]. 

Критичним наслідком цієї війни є взаємне відчуження суспільств обох 
країн. Російсько-український конфлікт не є «локальною», «периферійною» 
подією – він має регіональний і глобальний вимір і містить виклики та загрози 
світовій системі безпеки. Анексія Криму, ситуація на Сході України 
перетворюються на масштабний «заморожений конфлікт», що загрожує безпеці 
і стабільності не лише на європейському континенті, але й у світі в цілому. 
Провідні країни Заходу, міжнародні організації не визнали анексію Криму, 
продемонстрували політико-дипломатичну солідарність з Україною, підтримали 
Україну в її боротьбі з російською агресією на Донбасі. Україна отримала вагому 
зовнішню фінансову, матеріально-технічну допомогу. Проти Росії запроваджені 
«стримуючі» санкції. Зовнішня підтримка є вирішально важливою для України, 
яка, перебуваючи в різних «вагових категоріях» з Росією, має обмежені 
внутрішні ресурси для протистояння російській агресії. 

Наразі Україна перебуває в епіцентрі гострого протистояння Захід-Росія, 
яке характеризується безпрецедентною втратою взаємної довіри. Українсько-
російські відносини перебувають у критичному непередбачуваному стані. 
Триває політико-дипломатична конфронтація; порушені базові угоди та 
домовленості; фактично зруйнована система інституційних міждержавних 
відносин; загострюється економічне, енергетичне протистояння, триває 
інформаційна агресія з боку РФ. У цілому, нинішні реалії не дають підстав 
говорити про зміни на краще в російській політиці на українському напрямі в 
осяжній перспективі [12]. Відтак, головною метою статті є висвітлення та аналіз 
принципово інших концептуальних, стратегічних підходів до співіснування з 
путінською Росією, перегляду системи міждержавних контактів, запровадження 
конкретних заходів на російському напрямі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Російська агресія, різні аспекти 
гібридної війни неодноразово ставали предметом аналізу в численних наукових 
працях таких вітчизняних та зарубіжних експертів, як І. Беззуб [1], О. Власюк 
[3], В. Горбулін [3], [14], С. Кононенко [3], Є. Магда [8], Г. Перепелиця [5], [6], 
О. Потєхін [6] та ін. 
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Виклад основного матеріалу. Російська агресія проти України 
кардинально змінила ситуацію в Європі і світі, стала викликом світовій безпеці, 
на який наразі адекватної відповіді не знайдено. Порушена ефективність 
міжнародних механізмів запобігання розповсюдженню ядерної зброї 
(Будапештський меморандум), втрачена взаємна довіра та виникла гостра 
політико-дипломатична конфронтація між Заходом і Росією. Дії Російської 
Федерації створюють прецедент застосування сили у вирішенні спорів між 
державами – вкрай небезпечний тим, що такий приклад подала держава – 
постійний член Ради Безпеки ООН, член світового «ядерного клубу», гарант 
безпеки, територіальної цілісності та суверенітету держав, які добровільно 
відмовилися від володіння ядерною зброєю.  

Тенденції глобальної системи міжнародних відносин до багатополярності 
відкрили Росії вікно можливостей повернути свій статус світової держави, без 
якого росіяни не уявляють майбутнього своєї країни. Першим етапом у 
відновленні такого статусу мала бути реінтеграція пострадянського простору й 
цілковите поглинання його Росією. Без України вирішення такого стратегічного 
завдання не мало сенсу. В умовах, коли Україна відмовилася від реінтеграційних 
проектів і висловила намір підписати Угоду про асоціацію з ЄС, воєнно-силовий 
сценарій виявився єдиним шляхом реалізації такого стратегічного завдання РФ. 
Воєнна окупація України та ліквідація її державності розв’язувала Росії руки для 
поглинання всього пострадянського простору. Російсько-українська війна 
викрила глибоку кризу європейської безпеки загалом і безпеки Європейського 
Союзу зокрема [6, с. 7].  

Можна констатувати, що усі роки незалежності Україна проводила 
політику, яку можна назвати політикою лавірування між двома великими 
центрами тяжіння – Європейським Союзом і Росією (або тими інтеграційними 
об’єднаннями, які Росія ініціювала). Невизначеність з баченням майбутнього 
гальмувало розвиток держави і суспільства. Наслідки такої політики очевидні. 
Міжнародний авторитет України підірвано, українська економіка виживає 
фактично за рахунок експлуатації давно застарілих підприємств і дешевої 
робочої сили. У міжнародних рейтингах Україна за багатьма показниками 
перебуває на найнижчих сходинках. Тим часом, європейські країни колишнього 
«соціалістичного табору», які на початку 1990-х років мали навіть слабші 
позиції, ніж Україна, давно приєдналися до ЄС, і наразі їх економічні показники 
є вищими, а суспільний добробут – кращим, ніж в Україні. Україна також 
проголосила і законодавчо закріпила наміри інтеграції до ЄС. Першим кроком 
до їх реалізації мало стати підписання в листопаді 2013 року Угоди про 
асоціацію, яка передбачала і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС 
[19]. 

29 листопада 2013 року у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства», 
на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Проте, Президент України В. Янукович напередодні 
саміту заявив, що Україна не підпише Угоду про асоціацію, оскільки український 
бізнес ще не готовий. Також В. Янукович запропонував започаткувати діалог у 
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тристоронньому форматі ЄС – Україна – Росія. У результаті учасники саміту у 
Вільнюсі ухвалили спільну декларацію, у якій відзначається «безпрецедентна 
громадська підтримка» політичної асоціації та економічної інтеграції України з 
Євросоюзом [2].  

Варто відмітити, що протягом місяця перед самітом відбулися три зустрічі 
В. Януковича з президентом РФ В. Путіним, усі поза територією України. 
Показово, що українські дипломати не були присутні на переговорах Януковича 
і Путіна 9 листопада 2013 року й лише констатували, що під час зустрічі 
президентів обговорювалися питання торговельно-економічних відносин між 
двома країнами в контексті Вільнюського саміту. Не була прийнята і пропозиція 
про тристоронні консультації ЄС – Україна – Росія. У результаті В. Янукович, 
попри просто таки демонстративну готовність ЄС до підписання парафованої та 
узгодженої на переговорах з його ж урядом угоди, відмовився її підписати. Отже, 
вирішальним чинником, який вплинув на це рішення та подальший розвиток 
ситуації в Україні, був тиск з боку Росії. Зауважимо, що, згідно з новою 
концепцією зовнішньої політики РФ, прийнятою 12 лютого 2013 року, Україна є 
основним партнером СНД для Росії. Згідно із цією самою концепцією, Росія 
намагатиметься всіляко сприяти інтеграційним процесам на пострадянському 
просторі із залученням України [7].  

Так, 31 травня 2013 року був підписаний Меморандум «Про поглиблення 
взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією», згідно з яким 
Україна погодилася «дотримуватися принципів зафіксованих у документах… 
Митного союзу» [16]. 

Майже відразу після такого «інтеграційного розвороту» України на Схід, 
утаємниченого від Парламенту і громадськості, заснованого на кулуарних 
домовленостях з РФ, було підписано пакет українсько-російських угод від 17 
грудня 2013 року, зокрема – про надання Україні короткострокового кредиту у 
15 млрд. доларів США і зниження ціни на російський газ. Де-факто, це була 
«плата» Кремля за відмову Києва від євроінтеграції. 

Таким чином, відмова вищого керівництва держави у листопаді 2013 року 
від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС спричинила початок 
масового мирного протесту в Україні на захист євроінтеграційних прагнень 
народу України, що отримав назву «Євромайдан». Ситуація різко загострилася 
через жорсткий силовий розгін «Євромайдану» в Києві 30 листопада 2013 року, 
що викликало різко негативну реакцію як в Україні, так і в Європі і світі та в 
кінцевому підсумку призвело до силового протистояння громадян і влади, 
повалення режиму В. Януковича та його втечі з України в ніч з 21 лютого 
2014 року [13]. 

Очевидно, що 2013 рік став вирішальним в українсько-російських 
відносинах. Російська сторона задіяла всі політико-економічні важелі впливу, з 
одного боку, для втягування України в процес євразійської інтеграції, з іншого – 
для блокування євроінтеграційного курсу офіційного Києва. 

22 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла Постанову «Про 
самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень 
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та призначення позачергових виборів Президента України», обрала головою 
Парламенту представника об’єднаної парламентської опозиції О. Турчинова, 
призначила позачергові президентські вибори на 25 травня 2014 року та поклала 
на О. Турчинова виконання обов’язків Президента до виборів [9]. 

Після перемоги в Україні Революції Гідності, 13 березня 2014 року 
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про підтвердження курсу України 
на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» 
[10], якою підтверджується незворотність курсу України на європейську 
інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі.  Було також 
відзначено, що Україна як європейська держава, яка поділяє спільну історію та 
цінності з країнами Європейського Союзу, має право подати заявку на набуття 
членства у Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про 
Європейський Союз. Цією Постановою Верховна Рада України рекомендувала 
Виконуючому обов’язки Президента України та Кабінету Міністрів України 
низку першочергових кроків у сфері європейської інтеграції, передусім у 
контексті укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [17]. 

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 
року, економічну частину — 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна 
Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 року здійснюється її 
тимчасове застосування. Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
набирає чинності після її ратифікації усіма державами-членами, в перший день 
другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального 
секретаріату Ради Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або 
останнього документа про затвердження. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є міжнародно-правовим 
документом, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід відносин між 
Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та 
економічної інтеграції [4]. Містить положення про створення поглибленої і 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ). Угода створює передумови для 
подальшого вступу України до ЄС, однак – не є ані його гарантією з боку ЄС, ані 
зобов’язанням з боку України [19]. 

Виступаючи на XVII саміті Україна – ЄС, який відбувся у Києві 27 квітня 
2015 року, Президент України П. Порошенко наголосив, що перспектива 
членства у ЄС є стратегічним орієнтиром українських прагнень до перетворення 
і ключовою метою, заради якої проводяться реформи. Уперше Україна брала 
участь у саміті в статусі держави, яка уклала Угоду про асоціацію з 
Європейським Союзом. 

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації усіма державами-
членами Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному 
обсязі. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/paran445#n445
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/paran445#n445
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3f=1&art_id=247667894&cat_id=223223535
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На Двадцять другому Саміті Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 
року в Брюсселі, сторони домовилися здійснити у 2021 році всебічний огляд 
досягнення цілей Угоди, як це передбачено Угодою [17]. 

12 жовтня 2021 року відбувся двадцять третій саміт Україна – ЄС у Києві. У 
спільній заяві Президент України Володимир Зеленський, Президент 
Європейської ради Шарль Мішель та Президент Європейської комісії Урсула 
фон дер Ляєн відзначили: «Ми підтверджуємо своє рішуче засудження 
очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України 
внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. 
Ми не визнаємо та продовжуємо засуджувати незаконну анексію Росією 
українських Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, посилення 
мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а 
також обмеження свободи в’їзду громадян України на Кримський півострів та 
виїзду з нього. Ми засудили проведення виборів до Державної Думи Російської 
Федерації, що проводилися на незаконно анексованому Кримському півострові 
17-19 вересня 2021 року всупереч духу та цілям Мінських домовленостей, до 
участі в яких також були залучені жителі непідконтрольних Уряду України 
територій Донецької та Луганської областей» [15]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, незважаючи на труднощі, головний 
крок уже зроблено: ми остаточно визначилися зі своїм майбутнім. Європейський 
вибір став основою зовнішньополітичної ідентичності України. Неухильна 
реалізація курсу на інтеграцію до Європейського Союзу забезпечує гарантії 
верховенства права, плюралістичної демократії, дотримання прав людини, 
розвиток в Україні громадянського суспільства, побудову соціально 
орієнтованої ринкової економіки. 

Щодо формування та реалізації зовнішньої політики вцілому, то необхідно 
враховувати, що Україна перебуває у стані «гібридної» неоголошеної війни. За 
таких умов зовнішня політика держави має формуватися і здійснюватися 
максимально узгоджено з політикою безпеки – як у внутрішньому її вимірі, так і 
в регіональному і глобальному. Саме забезпеченню безпеки мають 
підпорядковуватися дії влади в усіх інших сферах – економічній, енергетичній, 
гуманітарній, інформаційній тощо. Ефективні реформи та продуктивна 
повсякденна діяльність держави в цих сферах – передумова та запорука як 
зміцнення безпекових (оборонних) можливостей України, так і посилення її 
міжнародної підтримки. 

Тому, в умовах «гібридної» війни зовнішня політика України має бути 
зосереджена на: ефективній «конвертації» міжнародної політико-дипломатичної 
солідарності з Україною у практичні дії із зупинення російської агресії та 
активну участь провідних країн Заходу – партнерів України, міжнародних 
інституцій у врегулюванні російсько-українського конфлікту; залученні 
військової, фінансово-економічної, науково-технічної, експертної, гуманітарної 
допомоги. На російському напрямі політика України має бути жорстко 
прагматичною, спрямованою на захист власних інтересів і протистояння 
російському впливу. Її зміст і характер мають визначатися новими 
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концептуальними підходами та засадами, викладеними в базових документах, 
ухвалених українською владою під час російської агресії. 
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ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ СПІВПРАЦІ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА 

ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ 

МУСУЛЬМАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
THE POLITICAL ASPECT OF COOPERATION BETWEEN TURKEY AND 

THE EUROPEAN UNION THROUGH THE ACTIVITIES OF MUSLIM 

ORGANIZATIONS 

 
Анотація. Процес турецької інтеграції триває понад півстоліття і відсутність 
суттєвих перспектив на приєднання Туреччини до ЄС. За цей період відбулися 
важливі зміни в позиціях турецьких спільнот у європейських країнах. Питання 
турецько-європейських відносин є особливо політизованим. Турецька спільнота 
є одна з найбільших серед мусульманських мігрантів у європейських країнах. 
Своєрідним містком для комунікації слугують турецькі мусульманські 
організації, які мають широкі мережі в європейських країнах. Через 
різносторонню діяльність та різні донори фінансування, вони мають різні впливи 
й завдання. Турецькі мусульманські організації є містком для комунікації, відтак 
їх варто розглядати як чинник політичної взаємодії турецької спільноти в Європі, 
європейських держав та Турецької Республіки.  
Ключові слова: Діянет, Турецька Республіка, Європейський Союз, турецькі 
організації, мусульмани 
 
Summary. The process of Turkish integration has been going on for more than half a 
century and there are no significant prospects for Turkey's accession to the EU. 
Significant changes in the positions of the Turkish communities in European countries 
have taken place during this period. The issue of Turkish-European relations is 
particularly politicized. The Turkish community is one of the largest Muslim migrants 
in European countries. Turkish Muslim organizations which have extensive networks 
in European countries serve as a bridge for communication. Through diverse activities 
and different funding donors, they have different influences and goals. Therefore, 
Turkish Muslim organizations should be considered as a factor in the political 
interaction of the Turkish community in Europe, European states, and the Turkish 
Republic. 
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Постановка проблеми. Історія турецької інтеграції до європейської 
спільноти одна з найдовших з-поміж усіх країн-учасниць Європейського Союзу 
(ЄС), починаючи з 1959 року, з першого подання заявки на вступ до Єдиного 
Економічного Співтовариства. У 1999 році Туреччина нарешті отримала статус 
країни-кандидата. Разом з тим, після виконання всіх висунутих до Турецької 
Республіки вимог, вона отримала і невизначену дату остаточного приєднання. 

Попри те, що процес турецької інтеграції триває понад півстоліття і 
відсутність суттєвих перспектив на приєднання Туреччини до ЄС, за цей період 
відбулися важливі зміни в позиціях турецьких спільнот у європейських країнах. 
Передусім, питання турецько-європейських відносин є особливо політизованим. 
Країни ЄС стежать за політичним курсом всередині Туреччини і надто в останні 
роки. Турецька спільнота є одна з найбільших серед мусульманських мігрантів у 
європейських країнах. Відповідно будь-які зміни європейської міграційної, 
інтеграційної чи інших аспектів політики і політичного дискурсу, які прямо чи 
опосередковано стосуються турецьких мігрантів, відображаються на турецько-
європейських відносинах. Своєрідним містком для комунікації слугують 
турецькі мусульманські організації, які мають широкі мережі в європейських 
країнах. Через різносторонню діяльність та різні донори фінансування, вони 
мають різні впливи й завдання. Турецькі мусульманські організації є містком для 
комунікації, відтак їх варто розглядати як чинник політичної взаємодії турецької 
спільноти в Європі, європейських держав та Турецької Республіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для дослідження політики 
співпраці Туреччини та держав ЄС, діяльності турецьких організацій у 
європейських державах  важливі не тільки наукові праці дослідників у сфері 
історії, політології, міжнародних відносин, релігієзнавства, але і документи 
нормативно-правової бази (Конституція Турецької Республіки), аналітичні 
дослідження сучасних процесів (М. Якубович, Є. Чулковська), офіційні 
Інтернет-сторінки турецьких організацій (офіційний Інтернет-сайт Державного 
управління у справах релігії в Туреччині). Як вже зазначалося, на діяльність 
турецьких організацій вагомий вплив мають політичні відносини Туреччини та 
європейських держав, а відповідно потребує відстеження турецько-
європейських відносин, політичних подій, реакцій на них. Дане дослідження є 
продовження наукової діяльності в напрямі впливу мусульманських організацій 
у Франції, взаємовідносин державних та релігійних структур релігійних 
спільнот.      

Мета дослідження полягає в з’ясуванні впливу турецьких організацій у 
європейських країнах на політичні взаємини Туреччини та країн ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними різних 
соціологічних опитувань мусульмани, зокрема турецького походження, попри 
збереження свого зв’язку з етнічною групою, зі своїм походженням, прагнуть 
інтегруватися до тієї європейської держави, в якій проживають. Мусульманські 
організації, що мають різну мету, також виконують функції інтеграції до 
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європейського суспільства, і, водночас, збереження зв’язку зі своєю 
батьківщиною Тому, аналізуючи діяльність турецьких мусульманських 
організацій у країнах ЄС, варто звертати увагу на такі аспекти цієї проблематики: 

- діяльність турецьких організацій в європейських країнах, які 
підтримуються провладними політичними силами Туреччини; 

- діяльність мережі організацій,  які підтримуються опозиційними силами 
Туреччини, зокрема організації-послідовники Ф. Ґюлена; 

- політику європейських держав щодо діяльності турецьких організацій; 
- політичні настрої турків у європейських державах; 
- вплив турецьких організацій на турецько-європейські взаємини.    
Ці аспекти розкриють політичну площину турецько-європейських 

відносин. 
Умови створення турецьких мусульманських організацій. У 1960-х роках, 

через високе безробіття в Туреччині і нестачу людей на робітничих 
спеціальностях в країнах північно-західної Європи, відбулася масштабна 
міграція турків. Якщо спершу це була тимчасова трудова міграція, то вже за два 
десятки років через політику, на кшталт «возз’єднання сім’ї» частина турків 
лишилася в європейських країнах на постійне місце проживання. Так, за більш 
як півстоліття, турецька спільнота стала найбільшою мусульманською групою 
серед мігрантів-мусульман у Європі.  

За різними даними у європейських державах проживає близько 10 
мільйонів турків, що становить п’яту частину мусульманської спільноти у 
Європі. Через відсутність точних даних про трудових мігрантів, мігрантів, які 
перебувають нелегально, правові засади та обмеження, зокрема заборони 
законом Франції «Про розділення церкви і держави» 1905 року перепису 
населення за релігійною ознакою, виникають труднощі щодо точної кількості 
мусульман у Європі, зокрема турків. Тому чисельність турецької спільноти 
різниться у різних джерелах. За приблизними даними найбільш чисельні 
турецькі спільноти проживають у Австрії (0,35-0,5 млн.), Бельгії (0,2-0,25 млн.), 
Великобританії (0,5 млн.), Нідерландах (0,5-0,6 млн.), Німеччині (2,5-4 млн.), 
Франції (1-1,2 млн.), Швеції (0,1-0,2 млн.), Швейцарії (0,1-0,15 млн.) [2], [19, c. 
465].  

Із збільшенням турецької спільноти виникла необхідність у реалізації 
їхніх релігійних, культурних, освітніх прав. Такий суспільний запит посприяв 
створенню перших турецьких мусульманських організацій в середині 1980-х 
років. Перше вони були зорієнтовані на забезпечення релігійних прав турків, а в 
подальшому стали вагомою частиною релігійного життя європейських країн та 
набули політичної ваги у європейсько-турецьких відносинах. За декілька 
десятків років відбулися суттєві зміни в релігійному та етнічному складі 
європейських держав, збільшилася кількість мечетей та ісламських культурних 
центрів. І хоча Туреччина не отримує статусу учасниці ЄС, іслам вже не такий 
чужий для Європи, як це здавалося в повоєнні роки і стає частиною європейської 
ідентичності. 



92 
 

Державне управління у справах релігії в Туреччині (Діянет). Державне 
управління у справах релігії в Туреччині (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB) 
– турецькою) є Європейською гілкою Турецького управління у справах релігії 
(Діянет). Він був заснований у 1924 році для здійснення трьох основних функцій:  

1. управління справами ісламської віри і принципами її поклоніння та 
моралі;  

2. освітлення громадськості про релігію;  
3. адміністрування культових місць.  
Більше того, Діянет згадується в трьох Конституціях Турецької 

Республіки 1924, 1961 і 1982 років. Згідно останньої Конституції Туреччини від 
1982 року в статті 136 Управління у справах релігії визначається як частина 
органів Генеральної адміністрації, що здійснює свої обов’язки відповідно до 
спеціального закону, згідно принципу лаіцизму (розмежування релігії  і 
держави), який пов'язаний не з політичними уявленнями та ідеями, а з 
прагненнями до національної солідарності і цілісності [1], [15, c. 32]. 

Основні види діяльності Діянет здійснюються розгалуженою мережею 
через такі відомства: 

1. Вища рада з питань релігії – вищий політичний орган в Діянет, 
відповідає за прийняття політичних рішень Президента Діянета. Вища рада 
займається публікаціями та відповідає на релігійні питання.  

2. Інспекція Кораних видавництв – орган, який коректує усну та письмову 
роботу, наглядає за друкованими та цифровими виданнями Корану.  

3. Дирекція релігійних служб – підтримує повсякденне богослужіння, 
наприклад, публікуючи часи для молитви в різних частинах світу. 

4. Дирекція з питань релігійної освіти – відповідає за регіональні центри 
релігійної підготовки інструкцій та працівників, що працюють в них. 

5. Дирекція Хадж – відповідає за організацію Паломництва до Мекки. 
6. Дирекція для релігійних видань – випускає не лише книги, журнали та 

аудіокасети, але й здійснює управління книжковими магазинами. 
7. Дирекція із зовнішніх зв'язків – відповідає за діяльність Діянет за 

кордоном, включаючи підготовку імамів для відправлення в країни Західної 
Європи. Ця дирекція також бере участь у міжнародному міжрелігійному діалозі 
[13], [15, c. 40]. 

З перших днів діяльності організація опиралася на два стовпи: центр в 
Анкарі та регіональні представництва в різних провінціях (нині сягає 81) і 
районах (нараховується 957). Відтак, тривалий час Диянет був ключовим 
інститутом республіки: це допомогло легітимізувати модернізацію та 
вестернізацію Туреччини з релігійної точки зору і не дозволило мечеті стати 
центром орієнтації на реакційну діяльність. У цьому він багато в чому досяг 
успіху; і не випадково це вважається одним із трьох основних інститутів 
республіканської епохи разом з армією та міністерством освіти.  

За врядування провладної Партії справедливості і розвитку (AKP) бюджет 
Діанета зріс в чотири рази, що становить більш ніж 2 мільярди доларів. Цей 
розподіл бюджету на 40 відсотків перевищує бюджет міністерства внутрішніх 
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справ та став таким же, як у міністерствах закордонних справ, міністерства 
енергетики, міністерства культури та туризму.  

Туреччина завжди звертала увагу на свою діаспору і, зокрема, на ризик 
ісламської радикалізації турків за кордоном. Одним із результатів цього, є 
домовленості між Туреччиною та європейськими державами про навчання 
імамів турецьким Діянетом у Європі, які в подальшому працюватимуть у 
мечетях. Оскільки Діянет був задуманий здійснювати контроль над релігійними 
справами, то в цьому аспекті турецькі та європейські інтереси збігалися: турецькі 
державні імами мали допомагати у забезпеченні релігійними діячами турецькі 
громади, які є далекими від радикальних настроїв та ідеологій. Відповідно, з 1978 
року третім стовпом Діянет є офіси за кордоном, які прикріплені до посольств 
або консульств Туреччини (на даний час у 22 різних країнах).  

Інтернет-сайт Діянет лише коротко згадує про свої офіси за кордоном, 
вказуючи на те, що вони пов'язані з посольствами. Посадова особа Діянет має 
статус консультанта посольства або консульства, де офіційний представник 
Діянет є аташе. Однак для ефективного функціонування в інших країнах, 
асоціації та фонди створені відповідно до правових вимог та можливостей 
відповідних країн [14].   

До прикладу, в Німеччині, де проживає найбільше турецьких мігрантів, у 
1984 році була відкрита одна з перших філій Турецького Діянету для 
задоволення релігійних потреб великої турецької меншини. Наразі офіси Діянет 
знаходяться в 13 регіональних консульствах Німеччини [15, c. 39]. Діянет несе 
відповідальність за релігійні справи турецької діаспори в Німеччині та керує 970 
мечетями з імамами, підготовленими Діянет. До них відносяться приблизно 200 
мечетей у Франції, близько 150 – у Нідерландах, 60 – у Бельгії та Австрії, 40 – у 
Швейцарії, 30 – у Данії та дев'ять – у Швеції. Відтак,  Діянет контролює до тисячі 
мечетей у Європі [17], [12]. 

Приблизно з 1990-х років почалися публічні звинувачення у шпигунстві 
через організацію Діянет. В останні роки обсяги шпигунської діяльності значно 
зросли, порівняно з минулими роками. Це пов’язують із збільшенням 
протистояння між турецькими організаціями, які стають відомими на широкий 
загал через публікації у мас-медіа. Зокрема, у грудні 2016 року незалежна 
турецька газета Cumhuriyet повідомила, що Діянет збирає розвідувальну 
інформацію про діяльність прихильників Ф. Гюлен у 38 країнах, включаючи 
Німеччину. У Нідерландах у грудні 2017 року голова Діянета країни Ю. Акар 
визнав у пресі, що збирав інформацію про прихильників Ф. Гюлена і передавав 
її в Анкару. Після цього нідерландські чиновники почали публічно критикувати 
«довгу руку» Турецької держави [4], [5]. 

Дані про турецький шпіонаж почали озвучувати в Австрії. У лютому 2018 
року прес-секретар Зеленої партії та політики безпеки П. Пілз виступив з 
доповіддю про підпільну діяльність турецьких агентів, що працюють через 
Ісламську фундацію Туреччини в Австрії, яка відає релігійними справами в 63 
мечетях країни та інших турецьких організаціях.  
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Таким чином, багатофункціональна організація Діянет може слугувати 
інтересам двох сторін: Турецькій Республіці і турецьким мігрантам на території 
європейських країн. Однак, якщо інтереси турецьких мігрантів, індивідуальні чи 
колективні, більше пов’язані з подоланням труднощів, які виникають в еміграції, 
то інтереси турецької держави навряд варто зводити лише до турботи про своїх 
громадян за кордоном, також вони визначаються більш глибокими 
геополітичними міркуваннями. Існування Діянет слугує визначеним інтересам 
турецької держави [16]. До підтвердження цієї зацікавленості можна додати 
положення з Регламенту Діянет параграф 4 абзац 2 і параграф 10, згідно яких 
голова Управління у справах релігії, генеральний консул Туреччини, а також 
соціальні і релігійні аташе турецьких консульств мають право бути членами 
об’єднання, причому перший є почесним головою Діянет в силу свого 
службового становища [18]. Також аналітики схильні трактувати, що Туреччина 
отримує найбільшу користь для себе з діяльності цієї організації [16].   

Мусульманське об’єднання «Міллі Герюш». Є другою за чисельністю 
турецькою організацією в Європі. Вона створена вихідцями з Туреччини у 1969 
році під впливом ідей турецького політика та прем’єр-міністра 1996-1997 років 
Н. Еркабана і об’єднує релігійно-політичний рух і низку ісламських партій.   

Рух «Міллі Герюш» створив своє перше німецьке відділення в 1976 році 
під назвою Türkischen Union Deutschland або Турецька спілка Європи [16]. Далі 
за чисельністю йдуть організації Австрії, Нідерландів, Бельгії – країнах, у яких 
проживають великі турецькі громади. Помітна активність «Міллі Герюш» у 
Франції, Швейцарії, Швеції і Великобританії [16]. З моменту свого створення рух 
неодноразово змінював свою назву. У 1995 році рух було перейменовано в 
ісламську спільноту «Міллі Герюш»  і зберігає цю назву дотепер. 
Першочерговою метою організації було залучення грошей від турецької 
діаспори та, головним чином, працівників-емігрантів сунітського 
мусульманського народу для підтримки мусульманської діяльності. Термін 
«Міллі Герюш» відображав «релігійне бачення» організації, реалізацію мети її 
заснування через збереження мусульманських цінностей, наголошення на 
моральних та духовних сил ісламської віри і пояснення занепаду 
мусульманського світу внаслідок його наслідування західних цінностей [19, c. 
465].   

«Міллі Герюш» критикує монополію Діянет за зв'язок з Туреччиною і 
претендує на альтернативну форму репрезентації турецької діаспори. На 
ідеологічному рівні в організації є розкол між консервативним крилом, яке 
критично налаштоване щодо західних цінностей і більш ліберальним напрямом. 

«Міллі Герюш» сьогодні є найвпливовішою ісламістською організацією в 
Німеччині та одним з найважливіших ісламістських рухів, що діють в рамках 
турецької діаспори в Європі. Цей рух охоплює понад 514 мечетей та культурних 
центрів у одинадцяти європейських країнах; 323 таких установ розташовані в 
Німеччині [12]. 

Німецька влада неодноразово заявляла про зв’язки організації з партією 
Саадет Туреччини. Окрім цього, німецькі правоохоронні органи неодноразово 
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здійснювали обшуки у відділеннях «Міллі Герюш» через підозри у податкових 
шахрайствах, розкраданні коштів та причетності до злочинних організацій, 
співпраці з алжирськими та боснійськими екстремістами. 

Союз ісламських культурних центрів. Організація є одним з найстаріших 
турецько-ісламським культурним центром, заснована у 1984 році. Спершу він 
мав на меті створити простір для щоденних релігійних практик. Як і інші 
турецькі організації, вона мала на меті захищати права мігрантів [19]. 
Організація об’єднує понад 300 самостійних спільнот, серед яких послідовники 
релігійного лідера С. Ефенді суфійського братства Накшбандія, прихильники 
спільнот шейха С. Нурсі. Надалі його філії були об’єднані у Федерацію 
ісламських культурних центрів.  Також ще є окремі турецькі організації в 
Австрії, Бельгії, Швеції, Норвегії, Нідерландах. Вони сприяють процесам 
будівництва мечетей, участі у громадському та політичному житті в країнах, в 
яких знаходяться.  

Союз європейських турецьких демократів (UETD). Мережа лояльних 
об’єднань по всій Європі, створена у 2004 році провладною Партією 
справедливості і розвитку Туреччини. UETD має філії у 13 європейських країнах, 
і, хоча, кожна філія організована відповідно до місцевого законодавства, всі вони 
контролюються з штаб-квартири у німецькому місті Кельн, а також від 
президентського палацу в Анкарі. Формально UETD не пов’язаний з жодною 
політичною партією. Однак, в його діяльності помітна підтримка провладної 
турецької партії: представники UETD цитують президента Р. Ердогана в 
європейських медіа, UETD проводить демонстрації з питань, що мають значення 
для турецького режиму. На заходах в європейській мережі UETD регулярно 
беруть участь міністри та парламентарії Партії справедливості і розвитку, 
афілійовані експерти та науковці [18]. 

У 2017 році були заборонені мітинги на підтримку нової Конституції 
Туреччини, які організовувалися Союзом європейських турецьких демократів. 
Зокрема, в Нідерландах передбачалося, що участь візьмуть міністр юстиції 
Туреччини Б. Боздаг і міністр економіки Н. Зейбекчі. Данія, Нідерланди та 
Німеччина заборонили проведення мітингів. Нідерландська влада заборонила 
в’їзд турецького міністра закордонних справ М. Чавушоглу. Ці події викликали 
коментарі турецького президента про «нацистські методи» європейських 
держав. У відповідь на ці події турецька сторона призупинила відносини на 
високому рівні і відмовилася приймати літаки з голландськими дипломатами на 
борту [4].  

У 2018 році під час VI Позачергової Генасамблеї Союзу європейських 
турецьких демократів делегатами прийнято рішення про зміну назви організації 
на Міжнародний союз демократів (UID). Як почесний гість на Генасамблеї був 
присутній президент Туреччини Р. Ердоган. Очільник Союзу Б.Більгі пояснив 
зміни структурним розширенням організації, до якого зможуть долучатися 
представники інших, близьких по духу, діаспор. Це спричинило подальші 
коментарі із звинуваченнями з боку голландської та турецької влади.  
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Міжкультурний діалог Ф. Ґюлена. Великим культурно-релігійним 
об’єднанням турків є рух «Хізмет» турецького письменника, політичного діяча, 
опозиціонера Ф. Ґюлена. Його діяльність починається у 1990-х роках з об’єднань 
в Туреччині, які вийшли далеко за її межі [15, с. 36]. Через нефіксоване членство 
та широку мережу діяльності встановити точну кількість учасників «Хізмету» 
важко. Офіційних представництв цього руху в європейських країнах, зокрема в 
Німеччині, немає, але експерти нараховують більше 80 навчальних центрів по 
всій країні і називають одним з найчисельніших і найвпливовіших в Німеччині. 
Більш того, вони керують 15 асоціаціями, які націлені на встановлення 
«міжкультурного діалогу». Однією з таких асоціацій називають Форум 
міжкультурного діалогу в Берліні. Асоціації руху «Хізмет» організовують різні 
форуми і конференції релігійного і культурно-освітнього спрямування, в яких 
беруть участь імами, рабини, пастори з усієї Німеччини [8].  

Порівняно з вищерозглянутими рухами та організаціями, в основі руху 
«Хізмет» (Gulen Hizmat Movement – GHM)  ідеї «мирного ісламу», ідеї 
«позитивної дії» (positive action) згадуваного суфійського турецького мислителя, 
шейха С. Нурсі [9].  

Турецька влада неодноразово критикувала ґюленівців. Особливо після 
спроби «державного перевороту» в Туреччині у 2016 році, в якому президент 
звинуватив ґюленівців [4], [8].    

Турецькі настрої у європейських суспільствах. Окремо варто завважити, 
що до недавнього часу Туреччина працювала з турецькою діаспорою не 
систематично та не ефективно. Зміни відбулися впродовж останніх декількох 
років.  

З 2014 року громадяни Туреччини, які живуть за кордоном, можуть 
голосувати в посольствах та консульствах. Тому внутрішньополітичні кампанії 
орієнтовані також на понад три мільйони громадян Туреччини за кордоном, що 
робить їх третім за величиною виборчим округом після Стамбула та Анкари. Так 
як в турецької опозиції не вистачає ресурсів на виборчу кампанію за кордоном, 
використання державних адміністративних ресурсів і підтримка зв’язків з 
турецькою діаспорою стають важливим чинником національних виборів 
Туреччини. 

Зокрема, під час згаданої кампанії конституційного референдуму у 2017 
році, турецько-європейські відносини погіршилися, що, в результаті вплинуло на 
результати референдуму і рейтинг турецької влади серед турецьких мігрантів. 
Після турецько-нідерландського конфлікту, у Нідерландах 71% турків 
висловили підтримку турецькій владі і підтримали конституційні правки. У 
Бельгії правки підтримали 75% виборців, в Австрії – 73%, в Німеччині – 63%, у 
Франції – 65% [5]. Окрім підтримки турецької влади і турецького президента, 
такі результати свідчать про ріст опозиції до влади європейських країн, 
інтеграційні проблеми мігрантів і їхній тісний зв'язок з Туреччиною. Крім того, 
підтримка конституційних правок, яка розширює повноваження президента 
Туреччини, суперечить євроінтеграційному шляху Туреччини, що можна 
розцінювати як остаточну зміну зовнішніх пріоритетів.   
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Результати майже повторилися на президентських виборах у 2018 році. 
Так, у Німеччині (64,7%) та Австрії (біля 70%) чинний президент  Р. Ердоган 
отримав більшу підтримку ніж в самій Туреччині (52,6%). Така ж ситуація із 
виборами провладної партії – Партії справедливості і розвитку. В Туреччині за 
неї проголосували – 42,5% виборців, тоді як в Німеччині – 56,3%. Це свідчить 
про те, що зміни політичного курсу турки за межами Туреччини підтримують 
більше, ніж в самій Туреччині [5], [7]. 

Турки за кордоном також голосують у європейських країнах. Для 
прикладу, після того, як Німеччина спростила свої закони про громадянство у 
1990-х роках, згодом допустила подвійне громадянство. Крім того, навіть 
отримавши паспорт країни проживання, європейські турки зберігають турецьке 
громадянство, що дає їм можливість брати участь у політичному житті й виборах 
Туреччини. У результаті, турки за кордоном можуть бути мобілізовані для цілей 
турецького уряду, вони можуть стати важливим виборчим блоком, який може як 
заохотити, так і покарати європейських лідерів залежно від їх ставлення до 
Туреччини. 

Так, у 2017 році на парламентських виборах Німеччини Р. Ердоган 
закликав німецьких турків не голосувати «за ворогів Туреччини», які будують 
свої виборчі кампанії на анти турецькій основі. До них він відносить 
християнських демократів А. Меркель, соціал-демократів і зелених [6]. Попри 
те, що участь у виборах брали тільки третина турецької діаспори, більшість яких 
інтегровані в німецьке життя і не підтримують сучасний курс Туреччини, такі 
заяви мають більше політичний контекст і демонструють з одного боку амбіції 
Турецької Республіки, а з іншого віддалять її від Європейського Союзу.  

Висновки. Турецько-європейські відносини завжди були неоднозначні, 
що безпосередньо пов’язано з внутрішньою та зовнішньою політикою 
Туреччини. Починаючи з євроінтеграційного курсу перед Туреччиною були 
поставлені завдання реформ політичного характеру, відповідно всі подальші 
відносини і заяви політиків з обох сторін в першу чергу базувалися на політичній 
риториці.  

Розглянуті турецькі мусульманські організації дозволяють зрозуміти 
диференціацію напрямів та цільові групи, на які спрямована їхня діяльність. 
Попри їх різноманітність і багатофункціональність жодна з них не репрезентує 
турецьку діаспору. Турецькі організації націлені на збереження ісламських 
цінностей, надання освітніх і культурних послуг, підготовку імамів. Через 
підконтрольні турецькі організації в європейських державах Туреччина зберігає 
свій політичний вплив, формує політичні настрої турків за кордоном і таким 
чином заручається їхньою підтримкою для реалізації внутрішньополітичного 
курсу в Туреччині і можливістю впливу на європейську політику. Це 
підтверджують виборчі дані на останніх президентських виборах в Туреччині.  

Однак, говорити про суттєвий турецький вплив наразі не доводиться, що 
пов’язано із широкою мережею конкуруючих турецьких організацій, 
відсутністю громадянства в більшої половини турецької діаспори та його 
наявність в частини турків, що інтегрувалися до життя країни проживання. Варто 
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звертати увагу на структурні зміни, які відбуваються всередині провладних 
турецьких організацій, зокрема Діянету та Союзу ісламських культурних 
центрів. Їхня націленість на розширення меж діяльності, збільшення 
фінансування, орієнтація на дружніх до турків представників інших народів і 
різкі заяви щодо європейських політиків турецької влади свідчать про зміни у 
зовнішньому курсі Туреччини, та її відхід від європейського курсу з обох сторін. 
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ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ПЕРЕХІД ДО ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 

 
TRADE POLICY AND TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: 

PROSPECTS FOR EUROPEAN UNION AND UKRAINE  

 
Анотація. В статті досліджено роль політики зеленої торгівлі та її вплив на 
розвиток зовнішньоторговельних зв’язків між країнами. Визначено, що 
підтримка урядами зеленого переходу може сприяти підвищенню рівня 
прихованого протекціонізму в торговельній політиці. Економічними ефектами 
впровадження відповідних інструментів (нетарифні заходи є серед найбільш  
розповсюджених) стають зміни в конкурентоспроможності товарів із країн-
партнерів. Досліджено вплив стратегії на підвищення стійкості еколого-
економічної системи та дисемінацію цього досвіду на інші країни, торгівельні 
партнери. Встановлено, що обґрунтуванням урядових втручань, які обмежують 
торговельні відносини між країнами, стають положення щодо захисту зелених 
галузей, що зароджуються. Обґрунтовано, що інтенсифікація програмних дій, 
спрямованих на інтеграцію цифрових та зелених економік, має значний 
позитивний потенціал як у підвищенні енергоефективності, так і у 
технологічному оновленні економічних систем. Проведене дослідження 
підтверджує доцільність розробки нових механізмів інтеграційної співпраці між 
країнами, які будуть враховувати особливості зеленої торговельної політики на 
взаємовигідних засадах. На прикладі співпраці між Україною та Європейським 
Союзом в умовах реалізації Угоди про асоціацію запропоновано пріоритети  
модернізації торговельної політики із врахуванням зеленого інструментарію.  
Ключові слова. Європейська Зелена Угода, зелені трансформації, торговельна 
політика, інтеграційні процеси, енергоємність. 
 
Summary. This paper examines the role of green trade policies and their impact on the 
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development of integration processes between countries.In general, government 
support for the green transition has been found to increase the level of disguised trade-
policy protectionism. The economic effects of the relevant instruments implementation 
(non-tariff measures among the most common) impacts on the competitiveness of 
products from trade-partners. The impact of the strategy on increasing the resilience of 
the environmental-economic system and the dissimilarity of this experience on trading 
partners has been investigated. It has been established that rationale for government 
interventions that restrict trade relations between countries is often protection of green 
infants. It is substantiated that the intensification of program actions aimed at the 
integration of digital and green economies has a significant positive potential both in 
improving energy efficiency and in technological renewal of economic systems. The 
study confirms the relevance of creating new mechanisms for integration among 
countries that take into account the particularities of green trade policies on mutually 
beneficial terms. On the example of cooperation between Ukraine and the European 
Union under the Association Agreement has been offered a priorities for the 
modernization of national foreign trade policy based on  green tools. 
Keywords: European Green Deal, green transformantions, trade policy, integration 
processes, energy intensity.   

 
Постановка проблеми. Формування пріоритетів економічного розвитку 

зазнало суттєвих змін за останні десятиріччя. Основними драйверами змін стали 
поширення глобалізації, кліматичні зміни, та, як наслідок, активізація 
екологічної дипломатії. Еволюція сучасних підходів до формування економічної 
політики створила передумови до розширення класичного інструментарію 
регулювання і включення ширшого кола питань, які впливають на розвиток 
соціально-економічних систем. Починаючи із 70-х років ХХ сторіччя, екологічне 
питання стало предметом дискусій не лише вчених, але й політиків, підприємців та 
інших зацікавлених осіб. Кліматичні зміни, скорочення лісових площ, 
біорізноманіття, сільськогосподарських земель мають вплив не тільки на 
функціонування екосистеми, але й вагомі негативні економічні та соціальні 
наслідки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідними науковцями було 
сформовано теоретичний та методологічний базис дослідження сталого розвитку 
та зеленої економіки. Значна увага була приділена торговельним аспектам переходу 
до зеленої економіки такими науковцями, як: Белардо Т., Гнатишин М., Канг С., Лі 
С., Мамонтовим М., Сорса П., та іншим. Наслідкі впливу Європейської Зеленої 
Угоди на розвиток економічних систем та економічні відносини між країнами та 
інтгераційним процесам між Україною та Європейським Союзом були досліджені 
наступними науковцями: Данкевичем В. Дугінець Г., Сікора А., Копицею Є. Втім, 
стрімка зміна пріоритетів глоабльного розвитку, обумовлена фундаментальними 
системними трансформаціями, потребує подальшого розгляду теоретичних та 
практичних особливостей переходу до зеленої економіки та її валиву на 
торговельну політику у контексті співпраці Європейського Союзу та України. 

Формулювання мети статті. Метою статті є ідентифікація драйверів  
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переходу до зеленої економіки, обумовлених характером економічного розвитку 
країн та зовнішньоторговельною співпрацею в умовах інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. В теоретичній площині зростаюча роль 
екологічного фактору знайшла відображення у теорії «сталого розвитку» 
(sustainable development) та концепції зеленої економіки. Дослідники зазначають, 
що «зелена» економіка робить акцент на задоволенні потреб людини з урахуванням 
взаємодії з навколишнім середовищем, в її пріоритеті –добробут майбутніх 
поколінь. Іншими словами, «зелена» економіка – система видів економічної 
діяльності, пов'язаних з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням товарів 
і послуг, які призводять до підвищення добробуту людини в довгостроковій 
перспективі; майбутні покоління при цьому не піддаються впливу значних 
екологічних ризиків або екологічного дефіциту [1]. Тобто, при формуванні 
економічної політики екологічні наслідки визначаються як одні із пріоритетних, 
середньострокове планування поступається довгостроковому. Враховуючи 
природу сучасного глобального виробництва та обміну, трансформації 
відбуваються як зі сторони пропозиції, так і зі сторони попиту через зміни 
поведінкових моделей щодо захисту навколишнього середовища. 

Незважаючи на суттєвий перелік міжнародних ініціатив та угод, підтриманих 
мінародними інституціями та урядами країн, імплементація відповідних положень 
та зобов’язань є тривалим процесом, який на глобальному та національному рівнях 
супроводжується широким переліком організацій та обєднаних груп, які стримують 
його. Процес є асиметричним, та має різний характер в залежності від ступеню 
економічного та соціального розвитку країни. 

Країни, які імплементують стратегії екологічного зростання, зіштовхуються 
із перепонами під час переходу до відповідних стратегій. Однак країни, що 
розвиваються, з традиційними стратегіями зростання через недостатність 
фінансових ресурсів та технологій зіштовхуються із більшими ускладненнями. У 
такому разі необхідно надавати різноманітну міжнародну підтримку з боку 
розвинених країн та переконати ті, що розвиваються, шукати екологічно чисті 
стратегії виробництва [2].  

Перехід до зеленої економіки для багатьох країн передбачає структурний 
перехід до нових форм економічної діяльності. Для систем, які є 
експортоорієнтованими, і які залежать від енерго- і ресурсомістких 
гірничодобувних та мінеральних секторів (серед яких і Україна), це, ймовірно, 
означатиме перехід до більш диверсифікованої економіки в цілому [3]. 
Удосконалення економічних процесів, технологізація виробничих процесів, 
підвищення якості освіти дозволять потенційно пом’якшити негативні 
короткострокові та середньострокові наслідки трансформаційного етапу.  

Уряди можуть розробити наступні види стимулюючих та обмежуючих 
заходів для реалізації змін:  

• підтримка сталих секторів, призначена для розвитку зелених 
індустрій; 

• підтримка НДДКР для внутрішніх зелених секторів; 
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• норми, стандарти та заборони, засновані на методах виробництва та 
переробки; 

• екологічні збори та податки на транспорт; 
• скасування експортних субсидій сільськогосподарської продукції та 

заходи з еквівалентним ефектом,  
• заборону певних видів субсидій на рибальство, які сприяють 

надмірній потужності та надмірному вилову риби; 
• раціоналізація неефективних субсидій на викопне паливо, які 

спонукають до марнотратного споживання [3,4].  
Дослідження, проведене з метою аналізу долі зеленої торгівлі в 

торговельному балансі Республіки Корея з 1980 по 2015 рік, виявило зростаючу 
тенденцію у таких показниках: приблизно від 25% до 40% 
(зовнішньоторговельний оборот) у 1980-і та 1990-ті роки, і до 49,4% (експорт) у 
2012 році. В цілому, «зелені» частки країн ОЕСР, як країн з високим рівнем 
доходу, відносно вищі, ніж у країнах, що не входять до ОЕСР [5].  Відповідно, 
конкурентоспроможність «зелених» товарів та послуг із розвинутих країн є 
вищою і через місткість внутрішніх ринків, і через доступ до технологій.  

Відкритість економіки є фундаментом економічного зростання країн та їхньої 
конкурентоспроожності в глобальних умовах. Впровадження положень концепції 
зеленої економіки трансформують регулювання економічних  відносин, в тому 
числі зовнішньоторговельних. Незважаючи на позитивні аспекти дотримання 
екологічних норм під час реалізації експортно-імпортних операцій субєктами 
зовнішньоекономічної діяльності, уряди можуть використовувати їх для 
формування обмежуючої торговельної політики. За твердженням науковців, одним 
із шляхів інтенсифікації економічного розвитку і поліпшення екологічного стану 
економічних систем та природного середовища є впровадження в практику 
господарювання торговельних механізмів екологічного захисту. Торговельні 
механізми – це комплекс взаємозв’язаних засобів впливу на фінансовий стан 
економічних суб’єктів, в основі яких лежать результати торговельних операцій 
[6]. Розробка програм, орієнтованих як на зміну у внутрішній економічній 
політиці, так і зовнішній сприятиме комплексному запровадженню екологічно-
орієнтованих механізмів. 

Світова організація торгівлі (СОТ) визначає, що вільна торгівля сприяє 
охороні навколишнього середовища. Комітет з торгівлі та навколишнього 
середовища, аналізуючи взаємозв'язок між лібералізацією торгівлі (включаючи 
зобов'язання Уругвайського раунду) та захистом навколишнього середовища, 
емпірично довів, що зняття торговельних обмежень і викривлень може принести 
користь як багатосторонній торговельній системі, так і навколишньому 
середовищу [7]. Незважаючи на позиції, висловлені у СОТ, дослідники 
зауважують, що сукупність нетарифних бар`єрів на внутрішньому та 
міжнародному рівнях призвела до появи серед експертів думки, що екологічна 
політика розвинених країн, яка зосереджена на екологічних стандартах, вимогах 
Кіотського протоколу, «зеленій» енергетиці, та інших, безперечно важливих 
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цілях, створює можливості використання екологічних норм та стандартів для 
протекціонізму [8].   

Збільшення тарифних і нетарифних обмежень для реалізації із влюченням 
екологічних критеріїв і стандартів отримало назву «зеленого протекціонізму». 
Загроза зеленого протекціонізму виникає внаслідок використання регламенту 
екологічної продукції в протекціоністських цілях, внаслідок екстериторіального 
використання торговельних заходів для впливу на екологічну поведінку в інших 
країнах, а також унаслідок застосування торговельних заходів для забезпечення 
відповідності до міжнародних екологічних угод [9]. Враховуючи необхідність 
дотримання зобовязань в рамках СОТ, Паризької кліматичної угоди, Кліматичного 
саміту у Глазго, Принципів сталого розвитку ООН, та інших міжнародних 
нормативних документів, країни, обмежені у впровадженні тарифів, розширюють 
перелік нетарифних барєрів, серед яких: субсидування, ліцензування, вимоги до 
місцевого вмісту, сприятливі фінансові програми та ін. 

Одним із поширених прикладів застосування нетарифних обмежень для 
зеленої продукції є технології та устаткування для отримання енергії із 
відновлюваної енергії (ВДЕ). Уряди використовують наступні обгрунтування: 
використання може стимулювати місцеву промисловість та місцевий попит, тим 
самим з часом покращуючи конкурентоспроможність у інфраструктурі ВДЕ. Але, 
з іншого боку, протекціонізм може збільшити витрати виробництва для імпортерів. 
Вищі витрати на споживання можуть бути передані споживачам, що суперечить 
меті забезпечення доступного доступу до енергії для домогосподарств та 
промисловості [3]. Наприклад, найбільші у світі виробники ВДЕ (Китай, США, 
Індія, Франція, Італія, Іспанія та Бразилія, а також Південна Африка) мають 
вимоги щодо місцевого вмісту. Ці ініціативи можуть заблокувати доступ до цих 
ринків для малих країн і країн, що розвиваються, і ускладнити  розвиток зелених 
індустрій належного масштабу, а також можуть підвищити ефективність 
найбільш ефективних фірм на провідних ринках, зміцнюючи їх і без того 
конкурентні позиції у світовій торгівлі [10]. Таким чином, підвищення 
нетарифних обмежень певною мірою стримує розвиток зеленої економіки та 
подальше запровадження її ключових елементів.  

Іншим аспектом нарощення протекціоністських настроїв є регулювання 
викидів вуглецю, що потенційно може негативно вплинути на країни, що 
розвиваються, зважаючи на долю секторів, негативний вплив на навколишнє 
середовище перевищує середній рівень (металургійна, вугільна, хімічна та ін. 
промисловості). 

Сполучені Штати Америки, Китай та Європейський Союз (ЄС) взяли на себе 
зобов’язання підвищити штраф за викиди вуглецю, але з різною швидкістю та з 
різним охопленням та підходами (Кіотський протокол, Паризька угода, 
Кліматичний саміт у Глазго). Підвищення штрафів за викиди вуглецю через 
податки, торговельні системи чи нормативні акти неминуче зробить дорожчими 
товари та послуги національного виробництва. Тому є побоювання, що країни з 
менш амбітними зусиллями будуть експортувати дешевші товари, оскільки їхні 
обмеження менш витратні. Цей страх, у свою чергу, викликає занепокоєння в інших 
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країнах, що їх експорт буде несправедливо покараний протекціоністськими 
заходами. Наприклад, ЄС наразі загрожує новим набором тарифів на вуглець, а 
США та Китай погрожують у відповідь. Ці загрози можуть призвести до ескалації 
протекціоністських дій, які підірвуть світову торгову систему [11]. 

Проникнення гібридних конфліктів в сферу міжнародних торговельних 
відносин між країнами трансформує перелік потенційних загроз, які можуть бути 
використані для ескалації конфлікту. Дослідники пояснюють гібридні війни 
наступним чином: вони не оголошуються і, отже, не можуть бути завершені у 
класичному розумінні закінчення воєн та військових конфліктів. Це своєрідна 
постійна війна різної інтенсивності в різних секторах, з каскадними наслідками та 
синергетичними деструктивними проявами, в які все населення країни та 
міжнародна спільнота певною мірою свідомо чи несвідомо залучені. Вплив 
відчувається на всі сфери життя, на всі верстви суспільства та в усій державі [12].  

Вплив гібридного протистояння на торговельну політику може 
відображатись через обмеження торговельних потоків через екологічні ризики, 
стимулювання створення непередбачуваних і загрозливих ситуацій для 
навколишнього середовища, тощо. Як зазначають Мазаракі А. А., Калюжна Н. Г., 
важливим аспектом торговельно-економічної політики держави в умовах 
гібридного протистояння є висока ймовірність ескалації конфлікту через 
непередбачені ситуації. Форс-мажорні фактори неекономічного характеру можуть 
служити інструментом додаткової гібридизації міждержавних торговельних 
конфліктів [13].  

Якщо стратегічною метою гібридної війни є подолання нестабільності в 
регіоні чи системі, утримання її з рівноваги шляхом використання наявних 
технологій та вразливих місць, нові підходи до тераформування та геоінженерії 
дозволяють руйнівним суб'єктам використовувати зміни клімату у шляхи, які важкі 
для держав та спільноти, щоб захищатись від них або навіть передбачати. Оскільки 
зміни клімату (через підвищення рівня моря) вже зміщують сухопутні та морські 
кордони, а природні процеси та небезпеки більше не відповідають історичним 
закономірностям, ці невизначеності буде легко використати або пришвидшити [14]. 
Поточні виклики, сконцетровані на енергентичному ринку Європи, наочно 
ілюструють небезпеку впливу гібридних загроз на економічні системи. І завдання 
щодо удосконалення регуляторних механізмів для скорочення потенційних 
викликів є спільним інструментом формування моделі колективної безпеки на 
континенті. 

Європейська Зелена Угода (Зелена угода), розроблена та підтримана 
країнами Європейського Союзу, є комплексним документом, який охоплює вісім 
сфер політики - біорізноманіття, сталі продовольчі системи, стале сільське 
господарство, чиста енергія, стала промисловість, будівництво та реконструкція, 
стала мобільність, ліквідація забруднення та дії щодо клімату. Однією із ключових 
цілей Угоди є зосередження на досягненні чистих нульових викидів, пропонуючи 
конкретні стратегії, які можуть допомогти скоротити викиди в усіх секторах, з 
сильним акцентом на енергетику, яка становить понад 75% загального обсягу 
парникових газів ЄС-27. Мета – збільшити частку ВДЕ в енергетичному балансі ЄС 
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[15]. Визначені цілі мають вбудований потенціал для трансформації стратегічних 
візій та програм не тільки країн Європейського Союзу, але й тих, які включені в 
Європейську політику сусідства та мають тісні економічні, соціальні, екологчні та 
технологічні звязки. Розуміння цього аспекту зі сторони всіх потенційно залучених 
сторін визначить ефективність запланованих програм у середньо- та 
довгострокових часових горизонтах. Для України приєднання до реалізації Угоди 
може створити як нові перспективи, так і суттєві виклики, повязані із як структурою 
національної економіки та її енергоємністю, так і із необхідністю наближення 
екологічного законодавчого регулювання до норм ЄС . 

Вимірювання вуглецевої продуктивності у промисловості в Україні та 
країнах ЄС дозволяє зробити висновок, що незважаючи на суттєве скорочення 
викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, в тому числі 
вуглецю, у порівнянні із 1990 роком, співставні показники залишається значно 
нижчими (табл.1). Що пояснюється з однією сторони особливостями тривалого 
переходу від командної економіки до ринкової, зміщенням пріоритетів у 
публічному управлінні до соціальної сфери, військовими діями у східних 
регіонах через агресію Російської Федерації, з іншої сторони застарілістю 
технологічних процесів, низькою залученістю у глобальні ланцюги створення 
вартості, скороченням інвестицій в освіту і науку, інвестиційним кліматом. 

 
Таблиця 1 

Вуглецева продуктивність у промисловості, ВВП на одиницю енергетичних 
викидів CO2 

Країна/рік 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 Темп приросту 
(база-1990), % 

Україна 1,96 2,09 2,16 2,34 2,56 3,02 3,11 59 
Польща 1,21 1,39 2,08 2,36 2,87 3,61 4,15 243 
Німеччина 2,89 3,49 4,04 4,29 4,71 5,33 6,30 118 
Франція 5,36 5,75 6,26 6,67 7,60 8,95 9,91 84 
Європейський 
Союз (28) 

- 3,64 4,24 4,52 5,16 6,14 6,72 
(2018) 

84 

Світ 2,47 2,65 2,92 3,02 3,20 3,59 3,84 
(2018) 

55,4 

Джерело: складено авторами на основі [16] 
 
Дослідники зазначають, що ефективна реалізація ідей Зеленої угоди 

вимагає від національних органів публічної влади формування цілісного бачення 
з етапів її різнорівневої реалізації, при цьому враховуючи економічні, соціальні 
та екологічні реалії українського сьогодення [17]. Переважання політики 
кризового реагування над політикою довгострокового планування стримує у 
публічному секторі формування холістичного бачення зелених трансформацій. 

Незважаючи на позитивну динаміку щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від 
стаціонарних та пересувних джерел забруднення (рис.1.), результати були 
досягнуті не як наслідок тривалої програми дій, а як свідчення низької 
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конкурентоздатності національної економіки на світових ринках та 
призупинення виробничих потужностей через військові дії із 2014 р. 

Зважаючи на домінування сировинних секторів у зовнішній торгівлі України,  
актуальним залишається питання щодо фінансування екологічних програм у 
контексті приєднання до загальноєвропейських програм змін. Згідно до 
регуляторних та наукових напрацювань, зелений перехід та його фінансування 
можуть відбутися лише тоді, коли в ньому беруть участь як уряди, так і 
громадяни ЄС, які погодяться нести витрати та брати участь у цьому процесі, 
зокрема в рамках оголошеного кліматичного пакту. Посилена солідарність 
зеленого переходу до кліматичної нейтральності має бути синонімом 
Європейської зеленої угоди [19]. Тут доцільно додати, що подібний підхід має 
сформуватись і на національному рівні, коли буде досягнуто суспільного 
консенсусу щодо нагальності змін і зі сторони громадян та приватного сектору, 
і зі сторони центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

 

 
Рис. 1. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря в Україні, 2010-2020 
Джерело: створено автором за [18] 

 
У контексті зовнішньоторговельної політики, Угода про асоціацію 

України із Європейським Союзом становить собою комплексний документ, 
реалізація якого сприятиме реструктуризації експортних потоків через 
посилення вимог до дотримання європейських стандартів якості товарів. 
Подальше обговорення внесення змін в Угоду раціонально буде спрямувати не 
тільки на механізми стримування невідповідних встановленим стандартам 
товарів у двосторонній торгівлі, але й інструменти заохочення торгівлі зеленими 
товарами та послугами. 

В останні роки країни почали систематично проводити оцінки впливу на 
сталість (SIA), які включають оцінку впливу на навколишнє середовище до або 
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під час торгових переговорів. Екологічна мова також все частіше 
впроваджується в торговельні угоди. Таку мову можна знайти в преамбулі, у 
розділах про торгівлю та сталий розвиток або в розділах про торгівлю та 
навколишнє середовище, або в комбінації цих розділів [20].  Системна 
екологічна оцінка ефектів торговельних угод в Україні поки що не здійснюється. 
В 2016 і 2019 роках були підготовлені дві доповіді: «Доповідь про зелену 
трансформацію в Україні» та «Моніторинг озелення економіки при реалізації 
Угоди про асоціацію Україна-ЄС» відповідно [21,22]. Але загальнонаціональні 
статистичні розрахунки та моніторинг поки що не здійснюються, а діючі 
технології збору інформації не завжди відображають дійсний вплив 
антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище. 

Як зазначає Копиця Є., залучення України до Зеленої Угоди передбачає 
нові зобов’язання України, які потребуватимуть не тільки перегляду і 
узгодження національних і регіональних стратегій розвитку секторів економіки 
на предмет їх кліматичної амбітності, у тому числі в умовах кризи COVID-19, а 
і значної роботи з розробки, прийняття та забезпечення дієвої нормативно-правої 
бази у сфері зміни клімату [23]. Перший крок був здійснений Урядом України 24 
березня 2021 р. із схваленням постанови «Про утворення робочої групи для 
узгодження підходу щодо застосування до України механізму коригування 
вуглецю на кордоні для проведення консультацій з Європейською Комісією». 
Документ формує склад та затверджує положення про відповідну робочу групу 
[24]. Тривалий процес ухвалення складних рішень у публічному секторі із 
зелених трансформацій є фундаментом для реалізації ефективної стратегічної 
політики. 

За висловом одного із керуючих директорів Світової організації торгівлі, 
цифрова економіка є наріжним каменем сталого розвитку [25]. Відповідно, 
трансформаційні наслідки для економічної та соціальної систем можуть бути 
суттєво пом’якшені стимулюючими інструментами, особливо у сфері зайнятості 
населення. 

26 керівників компаній (серед яких: Bolt, SAP, Nokia, Microsoft, IBM, 
Liberty Global, Ericsson, Deutsche Telekom, TDC Group, Telkom Austria, 
Telefonica, Vodafone) підписали Декларацію про підтримку зеленої та цифрової 
трансформації ЄС у 2021 р.. Вони сформували Європейську зелену цифрову 
коаліцію, зобов’язавшись від імені своїх компаній вжити заходів у таких сферах: 

• інвестувати в розробку та впровадження екологічно чистих цифрових 
технологій та послуг, які є більш енерго- та матеріально-ефективними; 

• розробити методи та інструменти для вимірювання чистого впливу 
зелених цифрових технологій на навколишнє середовище та клімат шляхом 
об'єднання зусиль з неурядовими організаціями та відповідними експертними 
групами; 

• Створювати разом з представниками інших секторів рекомендації та 
вказівки щодо зеленої цифрової трансформації цих секторів, яка принесе користь 
довкіллю, суспільству та економіці [26]. 
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За розрахунками Всесвітнього економічного форуму цифрова 
трансформація відкривають можливості для декарбонізації світової економіки: 
уникнути приблизно 26 млрд. метр. тон чистих викидів CO2 у електроенергетиці 
(15,8); логістиці (9,9) та автомобільному транспорті (540 млн) по 2025 рр та 
розширити економічну спроможність, створюючи 418 млрд. дол. доданої 
вартості[27]. 

Національним пріоритетами щодо зелених трансформацій у контексті 
подальшої інтеграції із ЄС доцільно визначити: 

− налагодження загальнонаціонального діалогу щодо екологічних та 
кліматичних змін; 

− перегляд політики субсидування видобутку викопного палива 
(вугілля); 

− продовження політики заохочення розвитку зелених (відновних) 
джерел енергії; 

− визначення джерел фінансування екологічних програм для 
промисловості та енергетичного сектору; 

− розробка інструментів заохочення зеленого експорту товарів та 
послуг; 

− внесення змін у політику державних закупівель для створення 
ширших можливостей для виробництва зелених товарів та послуг 
(законодавчі умови вже створені); 

− трансформація системи моніторингу стану навколишнього 
середовища (як щодо викидів, так і щодо управління відходами, 
збереження біорізноманіття та очищення водних ресурсів) для 
визначення оцінки впливу економічної (в тому числі, 
зовнішньоекономічної) активності.  

Висновки на перспективи подальших пошуків. Таким чином, 
трансформація міжнародних економічних відносин із зростаючою пріоритетністю 
екологічного фактору створює не лише можливості для розвитку зеленої 
економіки, але й розширює перелік традиційних загроз для подальшого розвитку 
глобальної та локальних спільнот. Розробка механізмів протидії екологічним 
викликам на національному рівні та міжнародна підтримка урядам, які цього 
потребують, можуть сприяти їх попередженню та подоланню через скоординовану 
програму зусиль. 
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НАЦІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ  

 
Summary. The author of the article pays tribute to the outstanding role of the Italian 
universities in the world of international education policies, pointing out that the 
modern Italian higher education system has been developed due to internal motives 
and under external pressure for years. The efforts of the Italian higher education system 
in regards to the Bologna process mobility for students of universities, schools and 
staff, the advantages of the Erasmus+, Erasmus+Jean Monnet, Erasmus Mundus 
Programmes were given a detailed analysis and admiration for multicultural vision.  
The aspects of formal and non-formal education were examined on several levels of 
the EU civil human society, highlighting the internationalization character of the Italian 
university system connecting the local and the global in a way that is enhanced by its 
capacity to create and disseminate knowledge. Dynamic input of joint actions of high 
level Italian political, financial institutions and civil services aimed at the promotion of 
the internationalization initiatives on an international scale reflects the overall tendency 
of sustainability on national, institutional and intercultural levels.  Italy as quite a 
remarkable model of functioning the non-governmental organizations, associations, 
foundations in order to support and contribute to the IHE, especially in regards to the 
development of the intercultural competencies of the young people in the context of 
the globalized world. 
Keywords: higher education in Italy, reform, internationalization, Bologna process, 
European education policies, national policy 
 
Анотація. Авторка статті віддає належне видатній ролі італійських 
університетів у світі міжнародної освітньої політики, вказуючи на те, що сучасна 
італійська система вищої освіти роками формувалася з внутрішніх мотивів і під 
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зовнішнім тиском. Зусилля італійської системи вищої освіти щодо мобільності 
студентів університетів, шкіл та співробітників Болонського процесу, переваги 
програм Erasmus+, Erasmus Mundus Жана Монне були надані детальному аналізу 
та захопленню мультикультурним баченням. На декількох рівнях 
громадянського людського суспільства ЄС були досліджені аспекти формальної 
та неформальної освіти, що підкреслює характер інтернаціоналізації італійської 
університетської системи, яка поєднує місцеве та глобальне у спосіб, який 
посилюється її здатністю створювати та поширювати знання. Динамічний внесок 
спільних дій високого рівня італійських політичних, фінансових установ та 
державних служб, що були спрямовані на просування ініціатив IHE в 
міжнародному масштабі, відображає загальну тенденцію послідовності на 
національному, інституційному та міжкультурному рівнях. Зазначено, що Італія 
має досить чудову модель функціонування неурядових організацій, асоціацій, 
фондів з метою підтримки та внеску в італійські вищі, особливо щодо розвитку 
міжкультурних звичок молоді в контексті глобалізованого світу. 
Ключові слова: вища освіта в Італії, реформа, інтернаціоналізація, Болонський 
процес, Європейська освітня політика, національна політика 

 
Introduction. The process of internationalization of education has dramatically 

expanded within educational policies and practices in the last decades across the 
countries all over the world. Italy is not an exception. The internationalization of higher 
education (IHE) in Italy for centuries has been represented by several the oldest 
universities in the Western Europe, which served as a benchmark of international 
education to other countries in demonstrating a historical university tradition of 
international cooperation and mobility.  

Michael Dobbins & Christoph Knill [2017] with a reference to Esposti & Geraci, 
[2010] stated that, Italian HE is historically marked by a high degree of top-down state 
steering. Similar to the French system, Italian universities were overshadowed by the 
compartmentalized faculties and only became autonomously operating collective 
actors over the past few decades. However, the Italian HE system also resembles 
elements of the German system, in particular with regard to its powerful professoriate 
[Clark, 1977]. Italy hence reflects a paradoxical combination of a quasi-feudalistic 
chair system and a strong state bureaucracy, the latter of which has often also 
traditionally been headed by powerful chair holders or at least subject to their influence 
through parliament. Besides, Italy demonstrates not only regional diversity but one can 
find here significant differences between regions and between the institutions [Dobbins 
& Knill, 2017]. 

From the very beginning, starting from the 1990s onwards, the Italian higher 
education system has been increasingly influenced by the fundamental ongoing 
reforms. Nowadays, the Italian higher education system has been developed intensely 
due to the internal motives and under external environment pressure.  

The purpose of the article is to study how internationalization of teaching and 
learning is included into the key priorities of the reformation process and stated in 
mission and vision in many universities across Italy. 
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Among various rationales for commitment to IHE, the Italian universities seek 
for additional funding opportunity in in a context of declining financial governmental 
support of educational reforms. Moreover, IHE can improve the Italian universities’ 
reputation and its attractiveness in an increasingly competitive international market for 
students and academics. In addition, attracting international students has become very 
important for many Italian universities, due to the decline of youth population and 
social-economic factors. 

Discussion and findings. According to the numerous studies, the social and 
cultural rationales which cover the issues of educating young people for international 
awareness, deeper engagement with global challenges, global citizenship and mutual 
understanding are beyond attention at system and institutional levels. 

Fiona Hunter [2015] stated that Italy has struggled to realize changes to its HE 
system in response to the new environment principally because it had not undertaken 
sufficient reform in the previous 60 years. This slowness to reform lies in its history of 
economic and political instability as well as strong internal resistance from the 
academic community.  

However, the last two decade efforts made by Italian successive governments to 
modernize and internationalize the system have been linked to the Bologna process, in 
order to raise quality, improve efficiency and to make the HE system more competitive 
and attractive. 

Launched in 1999, the Bologna process pushed the European countries 
governments for crucial structural reformation in HE though based on voluntary 
engagement into this process. Thus, the national HE systems across the European 
countries were enormously challenged to demonstrate their legitimacy and the potential 
and readiness for the grand reforms. Italy was among the pioneer signature countries 
of the Bologna process. Similar to the other European countries, Italian HE system had 
to react to these transnational pressures for change and modernization of the HE 
system. Initially it was clear, that such a transnational initiative can be perceived 
differently in local contexts taking into account historical, socio-economic 
development and the level of development of education system in different countries. 
As a consequence, the speed and the course of national reforms varied across countries.  

In Italy, despite a swift response to the Bologna Declaration, the reforms were 
not as successful as anticipated: the newly granted institutional autonomy posed many 
challenges to the universities; there was insufficient government support both in 
funding and guidance and academic resistance to change was often high, with many 
either not understanding the international dimension of the reform or perceiving it as 
interference in institutional affairs [Hunter, 2015]. 

It is a well-known fact that HE reforms enforced by Bologna declaration are 
strongly connected with internationalization agenda, namely with international 
mobility of students and staff. 

Initially, the figures for Italian student mobility in the first 3 years of the 
Erasmus+ Programme (2014-2017) indicated the number of students enrolled in the 
mobility programs was above 30 000 each year with a tendency to grow every year in 
all types of mobility considered in the Erasmus+ Programme. For the academic year 
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2016/17, the number of foreign students is 92655 (corresponding to 5.1% of total 
enrolments in HE). This number is growing yearly.  

The Erasmus programme has been the cornerstone of internationalization in 
Italian universities for many years. In terms of outgoing mobility, Italy ranked 4th in 
2016-18 with 25805 outgoing students and 5th in incoming mobility with 19964 
European students, which is just below half the number that choose Spain, ranked first 
both for incoming and outgoing mobility [European Commission, 2019]. 

Among the main destination countries of those Italian students involved in 
mobility are the following: France, Germany, Portugal, Spain and the United Kingdom. 
There is a trend of progressive growth in the numbers of international degree-seeking 
students, although Italy is still well below the OECD average. The highest percentage 
(5.49 %) of international students is in master’s programmes, probably due to the 
number of courses offered in English, and overall 63.87 % chose to study in the north 
of Italy [MIUR, 2015]. 

In 2013-2014, 187 degree programs were offered in English with the vast 
majority being offered at master’s level, which attracted international degree-seeking 
students from Albania (15.73 %), China (10.21 %) and Romania (9.72 %), which match 
migratory flows to Italy (MIUR, 2016). 

The number of foreign academic staff in Italian HEIs in 2014 was 3240 
corresponding to 3.7% of total academic staff, and of this number of non-Italians 70 % 
were European, principally from Germany, United Kingdom, Spain and France 
[ANVUR, 2014]. 

In recent years, the Italian HEIs have demonstrated a growth of international 
educational programs at bachelor’s and master’s levels. In the academic year 2018/19, 
there were 466 programs in the universities across Italy that are considered 
international by meaning, i.e. such education programs  that include joint or double 
degrees and programs taught in English with a definite share of students coming from 
abroad. The development of academic programs taught in English aimed not only at 
attracting international students but also promoting international research 
collaboration. 

English taught programs are considered to be the key instrument for 
internationalization. Italian higher education institutions (HEIs) recently have 
demonstrated the growing number of study courses and programs  in English, though 
these programs have been particularly concentrated in the areas of engineering, 
informatics, technologies, economics and business, architecture, design, medicine, 
humanities and law, and mostly offered at the master and doctoral studies.  

These programs alongside with the support from bilateral agreements with 
foreign countries are expected to increase the international student population at Italian 
universities which is still low in comparison to other European countries. 

The Erasmus+ Jean Monnet activities are among the most popular projects 
among the academia in Italy. This is evident by the fact that Italian universities are 
among the top applicants and beneficiaries of this programme among the EU countries 
– the overall the largest number of grants has gone to Italy, 16% under Erasmus+ 
[www.op.europa.eu/s/oUkG]. The Erasmus+ Jean Monnet activities encourage 
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applicants for teaching and research dedicated exclusively to the EU and European 
Integration but with a huge variety of aspects and problematic. Most of the supported 
Erasmus +Jean Monnet projects in Italy are within Law, History, Economics and 
Intercultural Dialogue and Interdisciplinary areas. Though, quite a number of projects 
were dedicated to the issues of intercultural, interreligious communication, migrants’ 
integration into hosting society and intercultural dialogue 
[www.eu.erasmus/eu/projects results]. 

The study courses created under Erasmus+ Jean Monnet are those best models 
of academic offers where in which the international dimension is represented 
extensively due to a more internationally oriented and intercultural flavored content 
and the mode of teaching and learning. Very often English is the language of instruction 
here. In addition, this process intersects ad hoc programs and funds for the 
internationalization of higher education by establishing partnerships with all regions of 
the world. 

Another quite a popular transnational academic initiative is the Erasmus Mundus 
Programme which entitles universities to develop double and joint degrees at master's 
and doctoral level, and creating a robust foundation for participation in. So far the 
number of the existing  Erasmus Mundus Joint Masters in which Italian universities 
currently participate runs for more than 150 [ErasmusMundus, 2019].  

In the youth field, starting from 2014, the National Youth Agency (ANG) 
supports the Key Action (KA1) of the Erasmus+ Programme that promotes the mobility 
of young people as a tool for active participation, social inclusion, promotion of 
European citizenship, multilingualism and acquisition of skills and knowledge. 

Regarding to student mobility in Italian universities it cannot be omitted the fact 
that international mobility has been actively propagated and developed for the high 
school schoolchildren. The «Osservatorio nazionale  sull’internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità studentesca» estimates that, in 2014, there were around 7300 
Italian secondary school students who participate in individual exchange programs. 
Nowadays, a wide range of options for high school pupils’ mobility is offered. The 
length of these programs also varies from three-month to six long programs. 

The benchmarking practice of arranging schoolchildren mobility is developed 
and supported through cooperation of Fondazione Intercultura and schools.  
Fondazione Intercultura [www.fondazioneintercultura.org] is a leading Italian 
organization in arranging exchange school experiences since 1955. Fondazione 
Intercultura, which is divided into more than 130 chapters with around 3000 volunteers, 
provides intercultural learning experiences in 45 countries for about 1600 Italian 
students per year. At the same time, 770 students from 53 different countries are hosted 
in Italy in 2017 [Baiutti, 2015]. According to the ministerial documents, within the 
process of internationalization of the Italian school, these kind of intercultural 
experiences have to be considered as a crucial tool for the personal growth of pupils 
and, for that reason, these programs are a complementary part of the students’ 
curriculum [Baiutti, 2015, p.23]. 

This is a worth praising practice to get the adolescents acquainted with 
international learning providing them an opportunity to encounter with other culture 

http://www.fondazioneintercultura.org/
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has a strong influence on their further willingness to be open to the outer world and to 
be more open to international and intercultural perspectives during their university 
studies. 

This movement was supported by the statement of the Ministry of Education, 
University and Research [MIUR]: “Our school must also be the citizens of Europe and 
the world, the most important problems facing our continent and humanity as a whole 
cannot be tackled and resolved within traditional national borders, but only through the 
understanding of being part of great common traditions, of a single community of 
European destiny as well as of a single community of planetary destiny” [MIUR, 
2012]. 

In this context, dialogue between education and civil society organizations is 
very much appreciated and fostered, as that gives opportunities to organizations to be 
active in the field of non-informal education in conjunction with companies, public 
bodies, active in different socio-economic sectors, to cooperate in implementing 
innovative practices leading to development of youth skills and competences to live 
and work in a modern globalized world. In addition, national recognition and 
certification of skills and competences resulting from non-formal education are 
structured by reference to European and national qualifications frameworks and by 
using EU validation tools. 

It is hard to underestimate the complexity of IHE, thus needing the engagement 
of the internal actors and external stakeholders, as well as appropriate supportive 
governmental intervention to this sphere. 

The Italian government has been playing greatly influential role normatively 
fostering the internationalization of HE strategy.  

Just a few cases to be mentioned here. As early as 1994, the MIUR had outlined 
a wide-ranging framework for sustainable multicultural society and promotion of the 
intercultural dialogue and democratic coexistence, also a prevention of racism and anti-
Semitism, both in Europe and globally. The promotion of dialogue and, indications are 
given on the intercultural value of all disciplines and interdisciplinary activities within 
the educational programs. The importance of effective planning in terms of strategies, 
resources, disciplinary and interdisciplinary approach to teachings and a cooperation 
between schools and the local community is therefore stressed upon. The global society 
is described as a close and interacting human society, that is a 'multicultural society' 
[Strategia Italiana per ll’educazione alla cittadinanza globale, 2018].  

Since the academic year 2003/2004, the MIUR has set up a "Fund to support 
young people and to promote student mobility", including those on Erasmus mobility. 
In 2016, MIUR initiated three projects between Italian-French, Italian-German and 
Italian-Chinese universities that could fall within the ambitious program of 
internationalization of the Italian university system, namely to stimulate the 
convergence between different HE systems and to promote partnerships with the 
institutions of the other countries worldwide.  

The Ministry has also opened a website - www.universititaly.it - that provides 
information on the higher education system in Italian and English for international 
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students, although Italy does not yet have an agency promoting its higher education 
system that is comparable to other European countries.  

The Italian government is also financially supporting international credit 
mobility by investing EUR 60 million per year to foster it. The government has been 
developing special policies encouraging the internationalization of HE. In order to 
support and implement actions to strengthen the internationalization of HE, the Italian 
parliament established a fund of EUR 150 million for the period 2017-20 according 
with the Law No. 232/2016 for the cultural promotion of Italy abroad, including Italian 
higher education. The law promulgated, the Presidency of the Council specifically 
dedicated EUR 18 million for the IHE, funds aimed at supporting the Strategy for the 
Promotion Abroad of Italian HE 2017-2020. The document approved jointly by the 
Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) and Ministry of 
Education, University and Research (MIUR) is the first policy document giving an 
overview of the future of Italian HE in the international scenario [OECD, 2019]. 

In the field of higher education, the MAECI has been supporting since 2007 the 
University Coordination for Development Cooperation (CUCS) which today unites 
over 30 Italian universities, some of which have developed ECG experiences at every 
level of high education, through seminars, courses or courses of study transversal to 
disciplines and with training methods often based on projects in partnership with civil 
society actors, government or private [Strategia Italiana per ll’educazione alla 
cittadinanza globale, 2018]. 

It is also seen, that the continuous support is provided by the Italian Foreign 
Ministry (MAECI) in the form of bilateral agreements that offer various funded 
opportunities for study and research to students and researchers on an annual basis. 
MAECI also organizes a number of other initiatives that support internationalization 
in collaboration with other bodies, such as Italian Culture on the Net (ICoN) in 
collaboration with MIUR and a selection of universities to provide a range of courses 
and degree programs in Italian language and culture online, or Invest Your Talent in 
Italy in association with the Italian Trade Agency (ICE) and Chambers of Commerce 
offering English-taught master’s in ICT, management and design at a number of 
leading universities, with merit-based scholarships and placements provided by the 
Italian Trade Agency and Chambers of Commerce 
(https://www.esteri.it/mae/en/ministero). 

Another practice which is worth mentioning are the initiatives of the Regional 
Governments of Italy which  have also provided resources for international mobility of 
staff and students, including initiatives to attract international students, such as 
welcome services and language programmes [Regione Lombardia, 2012]. The 
Piedmont Region, in the northwest, has also provided funding to attract international 
academics to its universities [Stanchi, 2008]. 

The Conference of Italian Regions and Autonomous Provinces expressed a 
common position on the ECG in the document "Education for Global Citizenship" 
approved on 4 February 2016, which calls for education for global citizenship to be 
placed at the center of national and international policies, both education and 
international development cooperation, stressing that in order to ensure an effective 
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and long-term response, a strong coherence is needed between the different policies 
put in place in the field of education for citizenship, both at local and national level 
[Strategia Italiana per ll’educazione alla cittadinanza globale, 2018]. 

The Italian Confederation of Industry (Confindustria) set up a programme in 
2004 to attract Chinese students and scholars, following the model of the Erasmus 
Programme, providing scholarships for study and research as well as training 
opportunities [EMN 2013]. In 2006 it developed its own plan of action for Italian 
universities in which internationalization and talent attraction played a key part. In 
2011, together with the Italian Rectors’ Conference (CRUI), it set up a strategic 
agreement whereby companies agreed to support internationalization of universities by 
promoting English language programmers and funding international visiting professors 
and 'mobility chairs' to bring back Italians working in universities abroad. [Accordo 
Confindustria - CRUI, 2011]. There have been similar government initiatives but they 
are often hampered by bureaucracy. A number of banks and companies have also 
contributed to projects for internationalization either with the regions or directly with 
universities. 

The Italian Rectors’ Conference (CRUI) has been permanently  made a 
contribution to the development of  internationalization and to spread best practice 
through its ongoing efforts in providing seminars (often for support in the 
implementation of new legislation), setting up working groups, carrying out surveys 
and undertaking other initiatives also in collaboration with others (http://www.crui.it). 
In addition, since 2015, the Conference of Rectors of Italian Universities (CRUI) has 
been promoting the Network of Universities for Sustainable Development (RUS), the 
first experience of coordinating experience of coordination and sharing among all 
Italian universities engaged on the issues of environmental sustainability and social 
responsibility. The main purpose of the network is the dissemination of culture and 
good sustainability practices, both inside and outside universities, pooling skills and 
experiences, in order to increase the positive impacts in environmental, ethical, social 
and economic terms of the actions implemented by individual universities, also 
strengthening the recognition and value of the Italian experience at international level. 
All universities belonging to CRUI and other non-profit organizations, whose 
institutional purposes are consistent with the organization's objectives, may join the 
Network. 

A recently established master degree programs that have to do with global 
citizenship become of particular interest of CRUI in regards to developing systems for 
the evaluation and monitoring of the national strategy; census, monitor and network 
degree courses, PhDs, provide scientific support and promote research. 
The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation  supports the 
internationalization processes of the Italian education and research of the university 
systems while promoting the internationalization of the Italian HE system and supports 
international cooperation projects between Italian and foreign universities. The 
Ministry facilitates inter-academic agreements, provides practical support to student 
mobility (recognition of qualifications, visas) and annually issues grants to promote the 
Italian higher education system. 
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On March 28th, 2017 the MAECI organized a conference entitled "Joint Action 
for the Promotion of Italian Higher Education Abroad," during which the Strategic Plan 
for the promotion of the national HE system was presented. The development of a 
Strategic Plan, drafted in broad terms jointly by the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation and the Ministry of Education, Universities and Research, 
forms a key-element of a broader project developed by the Directorate General for 
Cultural and Economic Promotion and Innovation to launch an integrated promotion 
of Italy's economic system. It is an approach that stems from the firm belief, shared by 
both ministries, that higher education must be included among the sectors that are 
traditionally involved in cooperation projects, because HE is important as a means to 
disseminate the Italian scientific, technological and cultural know-how, but it is also a 
tool for diplomacy.  

The promotion abroad of the Italian HE system is by all means a driving force 
for Italy's economic development, due to the direct and indirect impact that a higher 
level of internationalization of Italy's higher education institutions would have on  
'Brand Italy' as a whole.  

Thus, the Italian government has promoted actively the Italian HE via relevant 
ministries and Italian Embassies, Consulates and Cultural Institutes abroad. Moreover, 
joint and double degrees are being expanded, as a consequence of governmental 
funding for joint programs. 

 
Conclusion. Despite of all the challenges and socio-economic conditions, Italy has 
made significant efforts to implement changes and advance its HE system in order to 
integrate into European Higher Education Area and, therefore, the internationalization 
efforts made at both national and institutional levels support and promote the 
engagement of Italian HE system into the international context of a globalized world.  

The analysis of the numerous studies illustrate that the major instruments of IHE 
which are actively applied in the universities across Italy are the traditional and well-
recognized internationally, such as: international students’ recruitment; students and 
staff international mobility, internships abroad, joint/double degree programs; English-
language teaching; internationalized curriculum, international research co-operations 
and publications with foreign  partners; establishment of branch campuses abroad. This 
fact underlines the Italian HEI’s efforts to create the multicultural academic 
environment in their campuses and their commitment to develop the intercultural 
competences of the academic staff and students. 

The majority of the studies most frequently highlight the academic rationales 
behind the IHE in Italian universities prioritizing mostly the academic rationales, such 
as: focus on recruitment of international students, improvement of the education quality 
assurance, improving the HEIs position in international ranking and additional 
fundraising. Concerning the social and cultural rationales, they are widely translated 
into the initiatives developed by a large majority of Italian universities and aimed at 
refugee’s students, which have been integrated successfully through different support 
programs in Italian universities [OECD, 2019, p.12]. A national strategy of the IHE in 
Italy, including its priorities and key dimensions is to provide the tools that encourage 
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the HEIs to bring into line their strategies and policies to the societal needs to make it 
more comprehensive and to consider broadly the university’s engagement with society. 
Through this, Italian universities could explore their societal relevance, connecting the 
local and the global in a way that is enhanced by its capacity to create and disseminate 
knowledge [OECD, 2019, p.21]. 

Incoming and outgoing student mobility has remained the top activity in the list 
of most common instruments of the IHE, including the national internationalization 
HE strategy. Italian institutions are actively trying to recruit more international students 
both in the form of degree-seeking students and ones pursuing part of their studies in 
Italy through such joint programs. Naturally, intensified efforts to recruit international 
students and develop joint programs led to an increased international population on 
campus with distinct service needs. Consequently, for internationalization to reach its 
true potential, adequate funding and coherent policies are needed, accompanied by 
qualified staff equipped to deal with the ever-changing field of internationalization 
[OECD, 2019]. 

In Italy one can find quite a remarkable model of functioning the non-
governmental organizations, associations, foundations in order to support and 
contribute to the IHE, especially in regards to development of the intercultural 
competences of the young people. 

In general, in the documents analyzed it is seen that the priorities in 
internationalization for the most HEIs are  largely focused on teaching , learning and 
research,  and less attention is given to services to society. Intercultural dimension of 
IHE in Italy was scarcely researched and articulated in the national and institutional 
policies. It can be assumed that to educate the interculturally aware and global minded 
graduates for the benefits of local community remains so far beyond the 
internationalization efforts of Italian universities. The reason for that can be again 
found in the numerous challenges behind the internationalization efforts in many 
Italian HEIs.  

However, the universities must find a balance between their cultural, moral and 
intellectual mission and the knowledge economy: that is, the need to find a balance 
between commercial objectives, driven by globalization, and the strategies of social 
equity and redistributive justice that today's society imposes on them [Motarrela, 
2017]. 

Despite the numerous challenges, the Italian HEIs undertake the active measures 
to enhance their internationalization efforts and to turn it to a more systematic and 
comprehensive process with a broader perspectives to focus on.  
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ERASMUS+ JEAN MONNET MODULE «EU-INDY» 

 
 

Анотація. У статті представлено досвід викладання пілотного курсу 
європейських медіастудій у Запорізькому національному університеті в рамках 
реалізації проєкту Еразмус+ напрямку Модуль Жана Монне 620745-EPP-1-2020-
1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські медійні стандарти і цінності незалежної 
журналістики в еру постправди / EU-Indy». Інноваційний характер дисципліни 
полягає у застосуванні принципу навчання через практичну діяльність (learning 
by doing) та студентоцентричного підходу до викладання і методики flipped 
classroom, які дозволили здобувачам отримати досвід створення журналістських 
продуктів для студентського громадського радіо (програма «НЕумовно») та 
інтернет-проєктів. Модулі курсу EU-Indy передбачають вивчення основ 
медіакультури, історичних підвалин розвитку європейського медіапростору, 
кейсів порушення журналістських стандартів, особливостей висвітлення 
конфліктно-чутливих тем, інструментів фактчекінгу і верифікації, відображення 
європейських цінностей у журналістиці думок.  За результатами пілотування 
                                                             
1 Публікація здійснена в рамках проєкту EU-Indy «Європейські медійні стандарти і цінності 
незалежної журналістики в еру постправди» (номер проєкту 620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
MODULE), що реалізується за підтримки програми Європейського союзу Еразмус+ за напрямом 
Модулі Жана Монне. Ця публікація відображає погляди лише її авторів. У свою чергу програмa 
Європейського союзу Еразмус+ не несе відповідальності за використання цього матеріалу. 
This publication is done within the project EU-Indy “European Media Standards and Values for Independent 
Journalism in Post-Truth Era” (project No. 620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) under Jean 
Monnet Modules Action. The European Commission’s support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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курсу  було проведено опитування щодо його якості, в якому найбільш вдалими 
рішеннями, прийомами, форматами, застосованими в межах дисципліни, 
здобувачі відзначили інтерактив, участь у навчальних іграх, роботи в міні-
групах, дискусії і обговорення, фактчек практикум, креатив і командну роботу 
під час створення групових проєктів. 
Ключові слова: журналістика, європейські медіа студії, модуль Жана Монне, 
Еразмус+ 
 
Summary. The article presents the experience of teaching a pilot course of European 
media studies at Zaporizhzhia National University within the Erasmus + project Jean 
Monnet Module 620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE “European media 
standards and values of independent journalism in the post-truth era / EU-India”. The 
innovative nature of the course anticipates applying the principle of learning by doing, 
flipped classroom method and student-cantered approach to teaching that allowed 
students to gain experience in creating journalistic products for student public radio 
(talk-radio show “Unconditional”) and online projects. The modules of the EU-Indy 
course supposed to give students the understanding of the basics of media culture, the 
historical foundations of the European media studies, cases of violation of journalistic 
standards, specifics of coverage of conflict-sensitive topics. The course also allows 
students to acquire skills in applying tools of fact-checking and verifying the 
information, reflecting on European values in opinion journalism. The course piloting 
ended up with conducting the quality survey, in which students named the most 
successful solutions, techniques, and formats used within the modules, namely 
interactivity, participation in educational games, and work in mini-groups, discussions, 
fact-checking practicum, and creative teamwork while producing group projects. 
Keywords: journalism, European media studies, Jean Monnet Module, Erasmus+ 
 

Постановка проблеми. Включення європейських медійних стандартів і 
цінностей у національну медіапрактику є важливою проблемою українського 
суспільства, в якому рівень довіри до засобів масової комунікації падає, а роль 
соціальних мереж зростає. Аналітики свідчать, що соціальні мережі є джерелом 
новин для понад 60% українців, тоді як довіра до національних медіа знижується 
[2].  

У європейських країнах медіа залишаються важливим інститутом 
розбудови демократичного суспільства, оскільки надають громадськості 
перевірену надійну суспільно важливу інформацію, необхідну для прийняття 
рішень. Саме тому підготовка відповідальних, професійних, освічених, 
інтелектуально розвинених журналістів є важливим питання розбудови 
демократичної правової держави, якою прагне стати Україна. Тож важливою є 
підготовка медіа-професіоналів до якісних змін, які дадуть змогу 
трансформувати український медіаландшафт відповідно до європейських 
стандартів та підготувати широку громадськість бути  відповідальними, 
розумними та медіаграмотними громадянами.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потреба в переосмисленні 
шляхів розвитку журналістської освіти в Україні назріла давно. За останні п’ять 
років з’явилася ціла низка незалежних українських і закордонних аналітичних 
досліджень, які свідчать про застарілість підходів до викладання журналістики в 
українських закладах вищої освіти [6], переважання філологічної складової над 
журналістською [1], теоретичного навчання над оволодінням практичними 
навичками роботи в мас-медіа [9]. Така ситуація зумовила необхідність 
залучення європейського досвіду під час модернізації бакалаврських і 
магістерських програм із журналістики в українських ЗВО, що стало можливим 
завдяки реалізації масштабних проєктів із реформування журналістської освіти. 
Серед таких українсько-європейських ініціатив є, наприклад, кількарічні 
проєкти від Deutsche Welle Academie та Українського інституту медіа та 
комунікації «Академія викладачів журналістики» [3] та проєкт під егідою 
програми Еразмус+ напрямок КА2 («Розбудова потенціалу вищої освіти») 
DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, 
доброчесність та професіоналізм» / Journalism Education for Democracy in 
Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism [7]. Ці проєкти 
націлені на вивчення досвіду європейських колег у розробці освітніх програм і 
навчальних планів із журналістики, оновленні змісту курсів і методологічних 
підходів до їх викладання, зміщенні акцентів від надання здобувачам 
теоретичних знань до вишколу практичних вмінь у створенні журналістського 
продукту [4]. Логічним продовженням структурних ініціатив щодо 
реформування вищої освіти майбутніх журналістів став проєкт із викладання 
європейських медійних студій EU-Indy, який продовжує ідеї проєктів JTA та 
DESTIN щодо втілення кращих європейських практик у викладацькі реалії 
українських медійних шкіл. Наразі цей проєкт реалізує Запорізький 
національний університет за програмою Еразмус+ напрямку Модулі Жана 
Монне (номер проєкту 620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, повна 
назва – «Європейські медійні стандарти і цінності незалежної журналістики в еру 
постправди / EU-Indy»). Проєкт базується на застосуванні ціннісного підходу до  
викладання журналістики і медіакультури. Його акронім «EU-Indy» стосується 
концепції «індімедіа», що з’явилася в 2000х роках як глобальна мережа 
незалежних ЗМІ з якісним контентом без расизму чи будь-яких інших форм 
ксенофобії чи дискримінації [8]. 

Основною метою статті є представлення досвіду пілотування курсу 
європейських студій «Європейські медійні стандарти і цінності / EU-Indy», що 
реалізується у Запорізькому національному університеті, визначення 
особливостей, які виявляють його інноваційний характер і потенційні переваги в 
процесі професійної підготовки журналістів і фахівців інших гуманітарних 
спеціальностей дотичних до інфомедійної галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження  
Основні завдання і очікувані результати проєкту EU-Indy 
Ідея проєкту EU-Indy полягає у виробленні в цільової аудиторії навичок і 

компетенцій із медіаграмотності, критичного мислення та журналістського 
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письма, рефлексії щодо ролі журналістики у суспільстві, її законодавчих, 
етичних та інших регуляторних аспектів. Ці наміри реалізуються в 
університетському навчальному курсі з європейських студій «Європейські 
медійні стандарти і цінності незалежної журналістики в еру постправди / EU-
Indy». Курс орієнтований на студентів факультету журналістики й здобувачів 
інших гуманітарних спеціальностей і присвячений вивченню поняття 
медіакультури, європейських стандартів і цінностей журналістики, конфліктно-
чутливої журналістики.  

Крім того, проєкт націлено на розробку програми тренінгів і матеріалів для 
професійного розвитку (підвищення кваліфікації) журналістів місцевих ЗМІ 
Південно-Східної України, а також забезпечення студентів і викладачів 
освітніми та технічними ресурсами для створення незалежних молодіжних медіа 
задля сприяння дискусіям, критичному мисленню та медіаграмотності серед 
широкої громадськості (через онлайнові мас-медіа та студентське громадське 
радіо). 

Очікувані результати проєкту включають: 
1) детальні навчальні матеріали курсів, розроблених у рамках проєкту та 

розміщені у відкритому доступні онлайн як електронні навчальні ресурси для 
курсів із журналістики та європейських студій (статті, доповіді, навчальний 
посібник, постери і т.д.); 

2) програму професійних тренінгів, розроблених спеціально для 
підвищення кваліфікації журналістів місцевих українських ЗМІ, яким зазвичай 
не вистачає ресурсів для професійного розвитку; 

3) настанови щодо редакційної політики ЗМІ, які стануть підґрунтям для 
трансформації редакційної політики українських медіа та дорожньою картою 
подальшої імплементації європейських стандартів та цінностей в українське 
медіаполе; 

4) незалежний студентський канал громадського радіомовлення як 
платформа для майбутніх професіоналів та публічний простір для соціальних 
дебатів та якісного інформування місцевої молоді; 

5) розроблені рекомендації для вчителів щодо впровадження компонентів 
з медіаграмотності в загальноосвітніх школах із подальшою методичною та 
ресурсною підтримкою. 

Проєкт EU-Indy сприяє публікації та поширенню результатів академічних 
досліджень, які будуть представлені у формі настанов щодо редакційної 
політики ЗМІ, які підсумують погляди української аудиторії та 
медіапрофесіоналів щодо висвітлення євроінтеграції України у засобах масової 
інформації, розуміння та використання європейських стандартів журналістики у 
щоденній практиці українських медіа. Кінцевою метою розробки настанов є 
створення інформаційного розголосу в суспільстві для привернення уваги до 
необхідності включення європейських стандартів та цінностей до редакційної 
політики українських ЗМІ. 

Команда проєкту працює над підвищенням професійного рівня місцевих 
журналістів завдяки тісній співпраці під час науково-дослідної діяльності, 
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спільних круглих столів і воркшопів із підвищення кваліфікації. Тренінги з 
включенням тематики європейських медіастудій будуть розроблені на основі 
оцінки потреб місцевих журналістів, що буде обговорено на веб-сайті проєкту та 
інших платформах з відкритим онлайн-доступом. Навчальна програма тренінгів 
буде включати елементи євростудій з тематики медіаправа, журналістської етики 
тощо. Це дозволить українським журналістам розширити професійний кругозір, 
вивчити методології спеціалізованих різновидів журналістики (наприклад, 
конфліктно-чутливої / адвокаційної журналістики) та відповідно змінити свої 
редакційні політики. 

Інноваційна особливість проєкту полягає також у поширенні його 
результатів у загальносвітніх школах, які зараз працюють у рамках парадигми 
Нової української школи. НУШ орієнтована на розвиток в українських дітей 
основних життєвих компетентностей, серед яких – медіаграмотність. Робота EU-
Indy в цьому напрямку також зосередить зусилля на навчанні вчителів шкіл 
медіаграмотності та методики її інтеграції у викладання різних дисциплін. 

Медіа-компонент проєкту реалізований у створенні високоякісного 
контенту для студентського громадського онлайн-радіомовлення. Співробітники 
онлайн-радіостанції «Юніверс» є викладачами та студентами кафедри 
журналістики Запорізького національного університету. Цільова аудиторія – 
запорізька молодь. Місія радіо – передавати якісну інформацію місцевій 
аудиторії та надавати інформацію про події та людей, які недостатньо 
представлені у ЗМІ. Команда проєкту розробляє стратегію створення контенту 
для радіо «Юніверс» як каналу громадського радіомовлення для нових аудиторій 
і поширення незалежної журналістики на основі європейських журналістських 
стандартів. Більше того, студенти-журналісти, які беруть участь у проєкті, 
використовують отримані знання та навички у своїй професійній підготовці. 

Результати пілотування курсу медійних євростудій EU-Indy 
Під час пілотування курсу EU-Indy у 2020-2021 навчальному році 

підсумковою роботою студентів під час вивчення курсу був груповий проєкт, що 
полягав у підготовці й презентації журналістського  матеріалу для однієї з 
медійних платформ: радіо, інтернет, телебачення. Студентам було 
запропоновано кілька варіантів втілення проєкту. Це телесюжет хронометражем 
до 5 хвилин, лонгрід та радіопередача, яка би відповідала концепції радіоциклу 
«НЕумовно». Для групового проєкту студенти мали обрати теми, що 
відображали б ціннісну парадигму EU-Indy, а саме: гендерна/соціальна рівність, 
толерантність, соціальна відповідальність, активне громадянство, волонтерство 
і активізм, боротьба з ксенофобією, дискримінацією щодо вразливих груп 
суспільства. Запропонований варіант проєкту передбачав реалізацію кількох 
цілей. З одного боку, це створення якісного журналістського контенту на 
актуальну суспільно значущу тему з дотриманням журналістських стандартів, 
етичних норм і загальнолюдських цінностей, а з іншого, це доречне формальне 
втілення ідеї.  

Результатом роботи студентів у групах стали п’ять проєктів, що порушували 
актуальні проблеми в українському суспільстві. Серед них тема гендерної 
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дискримінації, яку студенти досліджували на рівні місцевих органів влади. Вони 
вивчили статистичну інформацію щодо жіночого представництва в місцевому 
політикумі, окреслили основні прояви дискримінації за статтю, взяли коментарі 
у жінок і чоловіків, що обіймають високі посади, залучили думку незалежної 
експертки. Результати журналістського пошуку студенти втілили в лонгрід. Таку 
ж форму подачі інформації обрала група, що вивчала явище кібербулінгу серед 
студентства. Для цього слухачі курсу провели опитування серед студентів, 
поспілкувались із психологинею, розглянули практичні кейси. Ще одне 
дослідження порушувало проблему доступу до інформації, зокрема в роботі 
журналістів. Один проєкт був реалізований у формі радіопередачі, для якої 
провели інтерв’ю з журналісткою, активісткою численних ініціатив щодо 
дотримання прав людини, авторки радіопроєкту «Неначасі» Катериною 
Майборою. Саме радіонарис про неї став результатом роботи студентів в межах 
групового проєкту. З-поміж інших виділялась підсумкова робота студентів, що 
представили фактчек-історію, в якій перевіряли заяви місцевих чиновників. Ця 
група провела ґрунтовну роботу з пошуку, перевірки інформації й винесення 
вердиктів.   

Усі результати підсумкових проектів були презентовані на останньому 
занятті курсу і стали логічним завершенням масштабної роботи студентів [5].  

Для розуміння переваг і недоліків роботи в межах курсу «Європейські 
медійні стандарти та цінності / EU-Indy» студентам було запропоновано подати 
свої враження, зауваження і рекомендації. Результати опитування пілотного 
набору студентів свідчать про інтерес до такого роду курсів, про що свідчить 
позитивні враження слухачів, які співпали з попередніми очікуваннями. Цьому 
сприяло якісне організаційно-технічне, навчально-методичне забезпечення, 
викладацька майстерність і якісний змістовий компонент модулів. Позитивно 
студенти оцінили співвідношення самостійної й аудиторної роботи, 
об’єктивність оцінювання й загальну атмосферу під час занять. 

Найбільш вдалими рішеннями, прийомами, форматами, застосованими в 
межах курсу, здобувачі відзначили інтерактив, що був реалізований за 
допомогою навчальних ігор, роботи в міні-групах, дискусій і обговорень. 
Позитивно оцінили студенти і практичну складову, яка переважала над теорією. 
Більшість занять курсу були практичними, тому викладачі максимально 
намагались залучити студентів до обговорень, аналізу журналістських кейсів, 
виконання вправ, спрямованих на формування навичок фактчекінгу, роботи за 
журналістськими стандартами; вмінь коректно висловлюватись відносно 
чутливих груп населення тощо. Серед переваг слухачі відзначили реалізацію 
групового проєкту, що дав змогу у повній мірі застосувати отриманні знання на 
практиці, а також реалізувати навички командної роботи.  

Найменш ефективними формами роботи студенти традиційно вважають 
лекції. Оскільки більшість занять проходили у дистанційному форматі через 
запровадження дистанційного навчання, пов’язаного з пандемією хвороби 
COVID-19, не всі студенти мали технічну можливість працювати онлайн. Тому 
змішаний очно-дистанційний формат здобувачі визнали як оптимальний.  
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На запитання «Назвіть, будь ласка, причини, з яких ви рекомендували або 
не рекомендували б курс колегам» здобувачі надати 100% позитивних 
відповідей. Вони відзначили міждисциплінарність курсу, тому він буде корисний 
студентам не тільки журналістських спеціальностей. Його цінність слухачі 
вбачають у тому, що запропонована інформація розширює світогляд, є цікавою і 
пізнавальною, а сформовані навички можна застосувати не просто в професії, а 
в повсякденні. Це, на думку студентів, є вкрай важливо для свідомого 
споживання інформації, роботи в сфері комунікації, формування критичного 
мислення. Важливою перевагою для студентів стала висока концентрація 
корисної інформації і можливість отримати великий обсяг матеріалу за короткий 
проміжок часу. Це дозволяє досить оперативно інтегрувати здобуті знання і 
навички у практичну діяльність.  

Для поліпшення курсу студенти мали нагоду висловити свої побажання і 
рекомендації. Важливо, що ці поради більше вказували на продовження 
обраного шляху і успішне втілення запропонованих методик при викладанні 
майбутніх курсів. Ці рекомендації переважно стосувались ширшого 
використання ігрових форм подачі інформації, інтерактивів і групових завдань. 
Щодо змісту курсу, то авторам модулів слід співставляти інформацію з уже 
вивченими дисциплінами, аби уникати повторення матеріалів. Звісно, це 
стосується переважно студентів-журналістів, які в межах інших професійних 
курсів могли знайомитись із деякими аспектами медіакультури, роботи зі 
стандартами чи чутливими групами тощо.  

Висновки. Таким чином, пілотування першого в Запорізькому 
національному університеті курсу з європейських медіастудій «Європейські 
медійні стандарти та цінності / EU-Indy» засвідчило важливість і затребуваність 
подібних курсів серед здобувачів вищої освіти. Міждисциплінарність, 
інноваційність у підходах до викладання і навчання стають неодмінною 
перевагою подібних дисциплін, які є наразі орієнтиром для реформування 
журналістської освіти в Україні з орієнтацією на кращі практики європейської 
журналістики і медіаосвіти. Перспективною темою дослідження вважаємо 
вивчення ефективності таких навчальних курсів у підвищенні рівня 
медіаграмотності студентів нежурналістських спеціальностей, поглиблення 
професіоналізму майбутніх журналістів.  
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION IN 

HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Анотація. У статті аналізуються сучасні тенденцій, що формують зміни в 
Європейському просторі вищої освіти у контексті глобальних викликів, зокрема 
тих, що визначають можливості реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 
перспективи співпраці України та Європейського Союзу у цьому питанні. На 
основі узагальнення результатів проведеного опитування, а також досліджень 
українського освітнього середовища визначено основні проблеми у просуванні 
порядку денного. На основі оцінок важливості окремих цілей різними 
категоріями респондентів визначено пріоритетність Цілей сталого розвитку. 
Наведено узагальнення основних завдань, що мають бути вирішені заклади 
вищої освіти у досягненні ЦСР через навчання та викладання, дослідження, 
управління та зовнішні взаємодії. 
Ключові слова: Європейський Союз, вища освіта, Цілі сталого розвитку 
 
Summary. The article analyses current trends that shape changes in the European 
Higher Education Area in the context of global challenges, in particular those that 
determine the feasibility of the Sustainable Development Goals (SDGs) and prospects 
for cooperation between Ukraine and the European Union on this issue. The main 
issues in promoting the agenda were identified taking into account the generalization 
of the results of the survey, as well as research of the Ukrainian educational 
environment. Based on the assessments of the importance of individual goals made by 
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different categories of respondents the priority of the Sustainable Development Goals 
has been identified. The generalization of the main tasks to be solved by higher 
education institutions in achieving the SDGs through teaching and learning, research, 
management and external interactions is presented. 
Keywords: European Union, higher education, Sustainable Development Goals 

 
Постановка проблеми. Співпраця у сфері освіти, зокрема вищої освіти, є 

однією з ключових у забезпеченні повноцінної інтеграції України у Європу, 
оскільки освіта формує передумови повноцінної культурної, соціальної, 
економічної та технологічної інтеграції, уможливлює вихід 
конкурентоспроможного випускника українського університету на 
європейський ринок праці. Процеси трансформації університетської освіти в 
Україні, що відбуваються протягом останніх щонайменше семи років, є 
об’єктивним результатом інтеграції української вищої освіти у європейський 
освітній простір. Тому сьогодні вкрай важливо розуміти, як саме Європейський 
Союз на сучасному етапі змінює акценти в освітній політиці. Порядок денний 
щодо сталого розвитку у поєднанні з наслідками пандемії COVID-19, розвиток 
інформаційних технологій, висувають нові вимоги до освіти, що має знайти своє 
відображення у визначенні України пріоритетів співпраці України та з ЄС у 
сфері освіти. Очевидно, що перспективи розвитку останньої варто розглядати в 
контексті на наднаціональному, національному та інституційному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженні, проведеному 
Європейською Комісією [1] запропоновано сценарій розвитку європейської 
вищої освіти, що базується на ґрунтовному аналізі тенденцій, що склалися, на 
основі вивчення експертної думки щодо можливих напрямів розвитку вищої 
освіти, міжнародної співпраці у цій сфері, а  також ступеня впливу різних 
чинників на  

Експертами в галузі економіки, соціальної політики, інформаційно-
комунікаційних технологій, а також STEM-галузі (науки, технології, інженерії та 
математики – Science, Technology, Engineering and Mathematics) виокремлено 13 
основних тенденцій, що впливають на майбутнє вищої освіти в цілому та 
визначають потенційне міжнаціональне співробітництво. Серед таких тенденцій 
зазначено зокрема такі: 
1. цифрова трансформація економічного життя (робота, ринки праці, дані як 

ресурси); 
2. посилення жорсткої економії та тиску на державні служби; 
3. зростання соціально-економічної нерівності всередині та між країнами 
4. продовження торгівельної напруженості та невизначеності; зростання 

сильніших регіональних блоків; 
5. зменшення розриву між державними та приватними організаціями; зростання 

державно-приватного партнерства 
6. імміграція (з-за меж Європи, а також всередині Європи); 
7. Цілі сталого розвитку та міждисциплінарне співробітництво для подолання 

викликів; 
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8. постійна потреба в науковій співпраці; підвищення академічної мобільності; 
більше «відкритої науки»; 

9. постійний розвиток і управління великомасштабними інфраструктурою як для 
STEM, так і для інших галузей; 

10. наука в економіці знань як джерело конкурентних стратегічних переваг 
країн; 

11. розвиток інформаційно-комунікаційних технологій: значний прогрес 
щодо 5G, штучного інтелекту, блокчейну, інтернету речей, робототехніки; 

12. у розвитку освітніх програм: збільшення онлайн-навчання, 
модуляризовані та дезагреговані ступені (кваліфікації), цифрові навчальні 
матеріали; 

13. старіння населення. 
Очевидно, що питання розвитку вищої освіти розглядаються у контексті 

перважно економічних перспектив – три з наведених мають економічне 
підґрунтя. Це є цілком зрозумілим, оскільки економічні тенденції мають значний 
вплив на усіх стейкхолдерів вищої освіти: студентів, викладачів і заклади в 
цілому, роботодавців з їхніми запитами на фахівців, а також економічний 
розвиток визначає й інші тенденції, зокрема темпи розвитку сфери технологій, 
соціальної політики, науки та інновацій. 

Попри наявний вплив та важливість вивчення усіх зазначених тенденцій на 
розвиток вищої освіти наведене дослідження [1, c. 31] містить обґрунтування 
тих, що будуть найбільш відчутними у середньостроковій перспективі (до 2030 
року), а саме: 

1. Цифрова трансформація економічного життя. 
2. Імміграція. 
3. Старіння населення. 
4. Цілі сталого розвитку та міждисциплінарність. 
5. Наукова співпраця та відкрита наука. 
6. Жорстка економія та тиск на державні служби. 
7. Соціально-економічна нерівність. 
Ці тенденції виокремлено, оскільки вони або самі по собі мають сильний і 

очевидний вплив на вищу освіту та перспективи міжнародного співробітництва 
(тенденції 1-5), або суттєво впливають на решту тенденцій (тенденції 6 та 7). 

Метою цієї статі є огляд аналіз перспектив співпраці України та 
Європейського союзу у сфері вищої освіти в контексті тенденцій та викликів, що 
постають сьогодні в європейському просторі вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З-поміж наведених тенденцій 
зупинимося на перспективах, щодо реалізації завдань з порядку денного щодо 
Цілей сталого розвитку. Аналіз наукових публікацій та тематика (наукова та 
освітня), що знаходить найбільшу підтримку від Європейського Союзу, свідчить, 
що одним з основних питань, навколо якого буде формуватися політика у 
Європейському просторі вищої освіти і є значущі суспільні проблеми, зумовлені 
досягненням Цілей сталого розвитку ООН такі як: зміна клімату, стала 
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енергетика, численні екологічні проблеми. Роль освіти у цьому процесі є 
провідною.  

Цілі сталого розвитку особливо актуально постають сьогодні, коли до 
глобальних викликів додалися пандемія COVID-19 та її наслідки, як 
безпосередньо для освіти, так і для усіх сфер суспільного життя. Така ситуація 
посилила вагомість наукових досліджень та відкритої науки, та водночас 
поставила нові завдання в межах самої цілі 4 Якісна освіта. Особливо важливо 
зупинитися на аспектах, які необхідно взяти до уваги, визначаючи перспективи 
співпраці у сфері вищої освіти.  

Вітчизняний контекст 
У Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна», яка окреслила 

стратегічну рамку розвитку України на період до 2030 року, зазначено, що 
«освіта упродовж життя фактично перебуває на етапі становлення, а рівень 
участі населення віком до 70 років у формальних та неформальних видах 
навчання та професійної підготовки становить близько 9%» [2, с 36]. У контексті 
викликів пандемії та дистанційного навчання 

Стратегічні завдання для освіти як інструменту для досягнення Цілей 
сталого розвитку також не знайшли достатнього висвітлення у основному 
національному [2]. Спеціальних рамкових документів щодо освіти у контексті 
досягнення Цілей сталого розвитку в Україні також не прийнято. Відсутні також 
рекомендації чи будь-які інструкції для провайдерів освіти щодо імплементації 
тематики ЦСР в наявні освітні програми. 

У дослідженні, проведеному нами у 2018 році [3], ми поставили завдання, 
по-перше, виявити, рівень обізнаності передусім осіб, що навчаються, з цілями 
сталого розвитку як глобального порядку денного, по-друге, з’ясувати, як різні 
категорії стейкхолдерів оцінюють національні та локальні завдання для 
досягнення Цілей сталого розвитку. Отримані результати засвідчили, що 94,3% 
опитаних осіб, що навчаються, мають бажання дізнатися більше про Цілі сталого 
розвитку. Мається на увазі, що респонденти хочуть дізнатися більше про те, як 
глобальні цілі пов’язані із конкретними сферами діяльності їхніх громад чи їх 
особисто. При цьому більшість опитаних осіб, що навчаються (студенти та учні 
шкіл), – 52,8% - не мають конкретної інформації про Цілі сталого розвитку, 
11,3% респондентів вперше зустріли цей термін у процесі опитування. Лише 
9,4% респондентів знають щось конкретне знання про Цілі сталого розвитку. 
Маємо також не лише брак освітньої активності, але й бідь-якої іншої: 77,4% усіх 
респондентів взагалі не мають ніякого досвіду участі у заходах (проектах), 
пов’язаних з Цілями сталого розвитку, лише 18,9% відповіли, що брали участь у 
відповідних заходах. 

Питання важливості окремих цілей вивчалося окремо для двох груп 
респондентів: осіб, що навчаються, а також працівників освіти та науковців, які 
мають досвід проведення досліджень у сфері сталого розвитку. Для того, щоб 
забезпечити ґрунтовність оцінок, урахувати національний та регіональний 
контекст було залучено експертів як у галузі громадянської освіти, так і у галузі 
сталого розвитку (особи, що мали науковий чи освітній досвід у цій сфері). 
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Результати опитування, наведені на рис. 1, 2, підтверджують актуальність якісної 
освіти як засобу досягнення усіх Цілей сталого розвитку. 

Розуміння значущості освіти для досягнення решти Цілей є очевидним 
висновком, що можна зробити на основі проведеного опитування. Важливо 
зазначити, що усі категорії опитаних поставили якісну освіту на перше місце 
саме як особистий пріоритет чи пріоритет розвитку своєї організації та громади. 

Такий результат можна інтерпретувати як те, що освітня політика має 
зайняти чи не найперше місце у переліку інструментів досягнення сталого 
розвитку  і є сигналом для закладів вищої освіти для перегляду змісту та підходів 
до навчання. 

 
Рис. 1 Пріоритетність для України Цілей сталого розвитку (сформовано за 

оцінками респондентів) 
 

Дослідження [4] свідчать, що заклади вищої освіти мають спільно 
ідентифікувати вимоги до вищої освіти, а потім спільно реалізувати їх. Основою 
цих вимог вони бачать соціальну відповідальність, впровадження якої наразі 
зустрічає ряд перешкод, зокрема мова йде про рейтинги, оскільки останні 
традиційно розглядають заходи щодо результативності досліджень як набагато 
більш вагомий результат, ніж соціальний вплив, що створюють університети. 
 

- особи, що навчаються 
- експерти 
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Рис. 2 Пріоритетність для локального рівня Цілей сталого розвитку 

(сформовано за оцінками респондентів) 
Отриманий за результатами опитування [3] рейтинг цілей сталого розвитку 

корелює з оцінками потреб у просуванні порядку денного з питань сталого 
розвитку (рис. 3), причому оцінки експертів та здобувачі освіти збігаються у 
розумінні того, що є основними перешкодами у просуванні порядку денного 
сталого розвитку. Недостатній рівень інформування населення у поєднанні із 
низьким рівнем відповідальності громадян визначені як основні чинники, що 
заважають досягненню Цілей сталого розвитку. У поєднанні з оцінками 
пріоритетності цілей отримані дані свідчать, що наявна ситуація може бути 
покращена передусім через освітню активність. Причому, підвищення 
обізнаності освітян щодо цих питань також має розглядатися як завдання для 
освіти сьогодні. 

 
Рис. 3. Основні причини, що перешкоджають досягненню Цілей сталого 

розвиту (сформовано за оцінками респондентів) 
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Карантин та дистанційна освіти погіршили ситуацію в частині досягнення 
таргетів, визначених Національною доповіддю, зокрема мова йде про частку 
населення, задоволеного доступністю та якістю послуг шкільної освіти. Зокрема 
у досліджені, проведеному у липні 2020 р. «Освіта і пандемія: що українці 
думають про дистанційне навчання та як оцінюють ЗНО» зазначено, що 
більшість українців оцінюють якість освіти у школі на середньому рівні (44,5%), 
10% розглядають її як позитивну, а більш, ніж третина оцінюють її слабкою 
(скоріше низькою – 25%, дуже низькою – 11%). При цьому, 26% респондентів 
зазначили, що внаслідок переходу на дистанційне навчання знизився рівень 
успішності їхніх дітей [5].  

Аналітики відзначають, що наразі обставини, пов’язані з карантином в 
цілому та дистанційне навчання зокрема посилюють нерівність в освіті2. 
Дослідження ОЕСР свідчать, що посилення нерівності буде спостерігатися як 
усередині країни, так і між країнами. Економісти прогнозують, що за 10–15 років 
на нас очікує суттєве просідання в економіці, зумовлене саме провалами в освіті 
[6]. 

Дослідження, проведене ГО «Центр дослідження суспільства CEDOS», 
щодо впливу карантину на якість освіти констатує, що попри два навчальні роки, 
проведені в умовах пандемії, є неготовність до переходу на дистанційне 
навчання. Причинами цього названо: технічні та відсутність навичок роботи в 
дистанційному форматі як в учителів, так і в дітей, а також брак методичних 
рекомендацій щодо організації освітнього процесу [5]. 

Проте ґрунтовної аналітики щодо впливу карантину на якість освіти, чи 
бази, на якій вона може бути проведена, наразі не створено. Хоча як зазначено у 
[5], міжнародні експертні організації уже створили низку рекомендацій для 
організації дистанційного навчання, збереження якості освіти та здоров’я 
учнівства, студентства та освітян. На відсутність якісних освітніх вимірників 
вказує освітній омбудсмен України [7]. 

Така ситуація має стратегічні наслідки для вищої освіти, оскільки 
безпосередньо впливає на кількість та якість майбутнього студентського 
контингенту та потенціал ЗВО у реалізації дослідницьких та освітніх завдань 
порядку денного щодо сталого розвитку. А саме освіта та наукові дослідження 
посідають чільне місце в Цілях сталого розвитку, і заклади вищої освіти мають 
відігравати значну роль у їх досягненні як мінімум у чотирьох сферах: через 
навчання та викладання, дослідження, управління, зовнішні взаємодії. 

Навчання та викладання – розвиток у здобувачів знань, навичок та 
мотивації для розуміння та вирішення ЦУР (у широкому значенні «освіта для 
сталого розвитку»). Тут треба брати до уваги рекомендації ЮНЕСКО [8], що 
визначають перелік компетентностей, необхідних для забезпечення сталого 
розвитку. Тут важливими є: стратегічна компетентність (здатність 
                                                             

2 Згідно з дослідженнями PISA, в Україні соціально-економічний статус на 14% визначає успішність 
учня. Наприклад, діти, які навчаються в маленьких селах, приблизно на 2–2,5 роки відстають від однолітків-
містян. А ті, які мають низький соціально-економічний статус, відстають майже на 3 роки від дітей із високим 
статусом. Це гірший показник, ніж у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 
https://nus.org.ua/articles/dofamin-dlya-osvity-nerivnist-v-osviti-v-ukrayini-ta-sviti-ta-shho-z-neyu-robyty/  

https://dif.org.ua/article/osvita-i-pandemiya-shcho-ukraintsi-dumayut-pro-distantsiyne-navchannya-ta-yak-otsinyuyut-zno
https://dif.org.ua/article/osvita-i-pandemiya-shcho-ukraintsi-dumayut-pro-distantsiyne-navchannya-ta-yak-otsinyuyut-zno
https://nus.org.ua/articles/dofamin-dlya-osvity-nerivnist-v-osviti-v-ukrayini-ta-sviti-ta-shho-z-neyu-robyty/
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колективно формувати та впроваджувати інноваційні заходи, що забезпечують 
подальшу стабільність на місцевому рівні і вище), правова компетентність 
(здатність розуміти і осмислювати норми та цінності, що лежать в основі власних 
дій; а також вести переговори стосовно цінностей, принципів, цілей та цілей 
сталого розвитку в контексті конфліктів інтересів та компромісів, невизначених 
знань та протиріч), компетентність системного мислення (здатність 
розпізнавати і розуміти відносини; аналізувати складні системи; розмірковувати, 
як системи вбудовані в різні домени та в різних масштабах в умовах 
невизначеності), компетентність передбачення (здатність оцінювати множинні 
варіанти майбутнього – можливі, ймовірні та бажані; формувати власне бачення 
майбутнього; оцінити наслідки дій), компетентність співпраці (здатність 
навчатися від інших; розуміти і поважати потреби, перспективи та дії інших, 
розуміти та бути чутливим до інших (емпатичне лідерство), для вирішення 
конфліктів у групі; сприяти вирішенню спільних завдань), компетентність 
критичного мислення (здатність реагувати на норми, практики та думки; 
розмірковувати про власні цінності, сприйняття та дії; і зайняти власну позицію 
в дискусії щодо стійкості), компетентність комплексного вирішення проблем 
(загальна здатність застосовувати різні підходи до вирішення складних проблем 
стосовно сталості, формувати справедливі рішення, що сприяють сталому 
розвитку). 

Дослідження формують підґрунтя, необхідну доказову базу та інструменти 
для відповідних рішень, (технології, інновації тощо). Завдання сталого розвитку 
вимагають поряд з дисциплінарними, також міждисциплінарних наукових 
підходів розширення різноманітності досліджень, а також підготовки студентів 
до досліджень сталого розвитку. Як зазначає [9], університети мають унікальні 
можливості для міжгалузевої реалізації Цілей сталого розвитку, забезпечуючи 
безцінним джерелом знань у галузі досліджень та освіти в усіх секторах. До того 
ж університети розглядаються як нейтральні актори.  

Система менеджменту в університитетах передбачає імплементацію 
відповідних принципів та процедур щодо працевлаштування, фінансів, 
допоміжних послуг, людських ресурсів тощо. 

Зовнішні взаємодії – посилення залучення громадськості, її участі у 
досягненні цілей сталого розвитку. Місія вищої освіти на локальному рівні – 
відповідати місцевим та регіональним викликам та потребам місцевих громад 
вимагає все більшої уваги.  

Висновки. Отже, очевидно, що перспективи розвитку вищої освіти 
України знаходяться у площині співпраці з Європейським Союзом. Однак 
університетам, що прагнуть реалізувати ефективну стратегію співпраці, що буде 
мати тривалі і цінні результати, необхідно враховувати низку чинників, які 
об’єктивно впливають на умови співпраці, визначити передусім зміни, які 
доведеться здійснити всередині самої інституції. Так, дослідження [10] серед 
бар’єрів, які впливають на міжнародне співробітництва у сфері освіти, виявлено 
такі: відмінності між поглядами та практиками партнерів. Зокрема, різні моделі 
поведінки у навчанні, відмінності між педагогічними підходами, відмінності у 
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ставленні та підходах до оцінювання, а також відмінності на рівні керівництва, 
наприклад, процедур забезпечення якості.  

Досвід продуктивної співпраці уже існує. У 2012 році створено мережу 
рішень зі сталого розвитку ООН (The UN Sustainable Development Solutions 
Network – SDSN) під егідою Генерального секретаря ООН. Її місія – пропагувати 
комплексні підходи до реалізації Цілей сталого розвитку і Паризької угоди про 
зміну клімату через освіту, дослідження, аналіз політики та глобальне 
співробітництво [11]. SDSN мобілізує глобальний науковий і технологічний 
досвід для просування практичних рішень для сталого розвитку. SDSN тісно 
співпрацює з установами ООН, багатосторонніми фінансовими установами, 
приватним сектором та громадянським суспільством. Опрацьовано та 
презентовано низку успішних кейсів [12]. Щоб допомогти університетам 
прискорити дії щодо ЦУР, Мережа рішень для сталого розвитку 
Австралії/Тихоокеанського регіону опублікувала практичний посібник, який 
містить огляд того, як університети можуть зробити внесок у реалізацію ЦУР 
[13]. Формуючи стратегії розвитку заклади вищої освіти мають орієнтуватися на 
впровадження відповідних змін у кожній сфері, передусім у навчанні та 
викладанні. 
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ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ У КОНТЕКCТІ  
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PROCESSES OF MODERNIZATION OF EDUCATIONAL SPACES IN THE 

CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN QUALITY 

STANDARDS HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

 
Анотація. У статті піднімається проблема модернізації освітніх просторів в 
українських ЗВО на засадах зручності, креативності, технологічності, 
енергоефективності, інклюзивності, відкритості, в контексті розбудови 
внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти у відповідності до 
європейських стандартів. Акцент зроблено на перевагах організації діяльності 
ЗВО за принципом відкритих освітніх просторів – спеціально облаштованих 
безпечних й комфортних публічних місць на території ЗВО, наповнених 
різноманітним функціоналом (для навчання, відпочинку, занять спортом, 
громадської активності тощо), що відповідають потребам різних учасників 
освітнього процесу, є доступними для них (незалежно від віку, статі, стану 
здоров'я, добробуту тощо), й які формують нові соціальні зв’язки, створюють 
відчуття приналежності до університетської спільноти, забезпечують 
синергетичний ефект в освітній діяльності. Продемонстровано на прикладі 
опитування потенційних відвідувачів «Відкритого освітнього простору для 
студентів та громади», який має бути створений у 2022 році у м. Маріуполь 
завдяки реалізації проєкту EduSpace в рамках Програми «Підтримка ЄС 
переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України», що «польові 
дослідження»  дозволяють розробляти концепції публічних просторів у 
безпосередній відповідності до потреб їх користувачів, а також забезпечують 
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партисипативність розбудови таких просторів і студентоцентрований характер 
їхньої діяльності. 
Ключові слова: модернізація освітнього простору, відкритий освітній простір, 
публічний простір, європейські стандарти якості вищої освіти, опитування, 
заклад вищої освіти. 
 
Summary. The article raises the issue of modernization of educational spaces of 
Ukrainian higher education institutions on the basis of convenience, creativity, 
technology, energy efficiency, inclusiveness and openness in the context of building 
internal quality assurance systems for higher education in accordance with European 
standards. Emphasis is placed on the advantages of organizing the activities of higher 
education institutions on the principle of open educational spaces - specially equipped 
safe and comfortable public places in higher education institutions, filled with various 
functionalities (for study, recreation, sports, social activities, etc.) that meet the needs 
of different participants of educational process and are available to them (regardless of 
age, gender, health, well-being, etc.), which form new social ties, create a sense of 
belonging to the university community, provide a synergistic effect in educational 
activities. A survey of potential visitors to the "Open educational space for students 
and the community", which would be created in 2022 in Mariupol as a part of the 
EduSpace project, within the program "EU support to displaced higher education 
institutions in eastern Ukraine" have demonstrated, that "field research" allows to 
develop concepts of public spaces in direct accordance with the needs of their users, as 
well as provide a participatory process of development of such spaces and student-
oriented nature of their activities. 
Keywords: modernization of educational space, open educational space, public space, 
European quality standards of higher education, survey, institution of higher education. 

 
Постановка проблеми. Чинні «Стандарти і рекомендації щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти  (ESG)» визначають 
створення безпечного, безбар'єрного, комфортного освітнього середовища як 
важливий напрямок розбудови внутрішніх систем забезпечення якості освіти у 
ЗВО [1, с.14]. За наявного різноманіття тлумачень поняття «освітнє середовище», 
в його структурі обов'язково виокремлюється просторово-предметний 
компонент (поряд з особистісним, аксіологічно-смисловим, інформаційно-
змістовим, організаційно-діяльнісним) [2, с.72]. Для його позначення 
використовують спеціальний термін – «освітній простір» (в його вузькому 
розумінні). Освітній простір може виступати об’єктом цілеспрямованого 
управлінського й педагогічного впливу, формуватися різними шляхами – через 
ергодизайн, конструювання, розгортання, самоорганізацію, проєктування [3, 
с.45].  

У межах реформи «нової української школи» реалізуються такі принципи 
«нового освітнього простору» як зручність, креативність, технологічність, 
енергоефективність, інклюзивність [4]. Ці принципи, безперечно, мають 
поширюватись і на вітчизняну систему вищої освіти. Як засвідчує європейський 
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досвід, крім названих принципів для закладів вищої освіти також вкрай 
важливою є організація діяльності за принципом відкритих освітніх просторів 
(«co-learning space»). До речі, значення слова «кампус», яким нині називають 
університетські містечка, комплекси університетських будівель – авдиторії та 
науково-дослідні інститути, гуртожитки й бібліотеки, спортивні зали й кафетерії, 
сходить до латинських коренів поняття «поле», «відкритий простір» [5].  

Відкритим освітнім просторам властиві типові характеристики «публічних 
просторів» («public space»). Йдеться про феномен створення активними 
індивідами спільної реальності у публічних просторах, про здатність таких 
просторів «породжувати цілісність» – інтегрувати в фізичному та соціальному 
плані учасників анонімної взаємодії, які представляють різні соціальні групи, 
соціокультурні середовища; про власне відкритість – «коли все є для будь-кого 
видним і гласним», і реальність проявляється саме через публічність; про 
формування спільних правил взаємодії у публічному просторі й визначення 
позицій та ролей учасників взаємодії [6, с.67;  7, с.32-33]. Отже, відкриті освітні 
простори  – це спеціально облаштовані безпечні й комфортні місця на території 
ЗВО, наповнені різноманітним функціоналом (для навчання, відпочинку, занять 
спортом, громадської активності тощо), що відповідають потребам різних 
учасників освітнього процесу, є доступними для них (незалежно від віку, статі, 
стану здоров'я, добробуту тощо), й які формують нові соціальні зв’язки, 
створюють відчуття приналежності до університетської спільноти, забезпечують 
синергетичний ефект в освітній діяльності.  

На тлі процесів демократизації й зростання рівня молодіжного активизму 
в Україні, набуття досвіду академічної мобільності до європейських ЗВО дедалі 
більшою кількістю студентів, нині можна говорити про значний запит на 
створення публічних просторів у вітчизняних закладах вищої освіти, про так 
званий «коворкінг-бум». Тим не менше, модернізація освітніх просторів в 
українських ЗВО здійснюється поки що вельми  повільно й має локальний 
характер – здебільшого на рівні реалізації окремих соціальних проєктів, 
студентських ініціатив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику реформування  
освітньої сфери України та її інтеграції в європейський освітній простір активно 
досліджують Н. Авшенюк, В. Андрущенко, І. Бабин, Л. Березівська, Я. Болюбаш, 
О. Бочарова, А. Вербицька, Л. Гриневич, В. Грубінко, В. Журавський В. Кремень, 
О. Кобрій, О. Локшина, О. Ляшенко, В. Луговий, В. Майборода, В. Огнев’юк, О. 
Пометун, Л. Пуховська, О. Савченко, А. Сбруєва, С. Сисоєва, М. Степко, О. 
Сухомлинська, Л. Федулова, В. Шинкарук та інші. Безпосередньо питання 
модернізації освітніх просторів перебувають у центрі уваги  таких учених як Н. 
Бастун, С. Бондирева, О. Веряєв, С. Гершунський, В. Гинецінський, О Леонова, 
Н. Рибка, А. Самодрин, В. Слободчиков, Т. Ткач, І. Фрумін, І. Шалаєв, І. 
Шендрик, Т. Чернецька, Г. Щевельова та ін.  

Вивченням чинників організації й ефективного функціонування   
публічних просторів у містах і територіальних громадах України займаються 
вітчизняні фахівці з соціології, права, економіки, психології, публічного 
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управління – М. Білинська, В. Бодров. П. Бубніс. Т. Бура, В. Волков,                      З. 
Герасимчук, Ю. Голік, В. Гошовська, М. Грищенко, О. Жулкевська,                Д. 
Заєць, В. Колтун, В. Корженко, О. Коротич, О. Котуков. В. Мамонова,          К. 
Мезенцев, Т. Ніщик, М. Пальчук, Т. Пахомова, М. Провотар, Я. Радиш,          І. 
Розпутенко, Л. Руденко, О. Сєврук, В. Скуратівський, Ю. Сурмін,                      О. 
Сушинський, І. Тищенко та ін. У своїх вони розвідках спираються на 
теоретичний і практичний доробок таких зарубіжних дослідників як М. Auge, М. 
Davis, B. Engel, N. Fraser, J. Habermas, J. Jacobs, M. Kohn, H. Lefebvre,             S. 
Low, N. Smith, L. Neil, K. Lynch, D.Mitchell.   

Слід відзначити появу у 2020 році, завдяки підтримці Фонду ім. Гайнріха 
Бьолля, практичного посібника «Як досліджувати публічні простори в Україні: 
напрями і методи» [8], адресованого міським органам влади та комунальним 
підприємствам, організаціям громадянського суспільства та  громадським 
активістам. Цей посібник надає прості та зручні у використанні інструкції щодо 
вивчення публічних просторів.  

Метою даної статті є презентація результатів онлайн-опитування 
потенційних відвідувачів «Відкритого освітнього простору для студентів та 
громади», який має бути створений у 2022 році у м. Маріуполь завдяки реалізації 
Проєкту EduSpace Консорціумом у складі Донецького державного університету 
управління, Донецького державного університету внутрішніх справ,  
Університету Генуї (Італія) та виконавчого комітету Маріупольської міської 
ради, за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма «Підтримка ЄС 
переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України»), ГО «Фонд 
розвитку Маріуполя» та «Зеленого центру Метінвест».   

Виклад основного матеріалу. Опитування проводилось у березні-квітні 
2020 року за допомогою Google-форми через сайти закладів освіти м. Маріуполь 
Донецької області. Перед проходженням опитування респонденти мали змогу 
переглянути презентацію Проєкту EduSpace [9]. Завдання опитування серед 
іншого полягали у з'ясуванні: рівня затребуваності функціоналу EduSpace; 
бачення потенційними відвідувачами оптимального режиму роботи EduSpace; 
ставлення респондентів до облаштування EduSpace відповідно до вимог 
«універсального дизайну»; до використання енергозберігаючих технологій під 
час експлуатації будівлі; до запровадження в діяльності EduSpace концепції  Zero 
Waste офісу; запиту потенційних відвідувачів на послуги Smart-бібліотеки.  

Вибіркова сукупність склала 528 респондентів. З них – 222 чоловіки (42%) 
та 306 жінок (58%).  Вік респондентів 15+. Майже ¾ опитаних – це молодь віком 
18-25 років. Серед респондентів – 263 (50%) представники Донецького 
державного університету управління (ДонДУУ), 230 (43,5%) представників 
Донецького державного університету внутрішніх справ (ДонДУВС), 22 (4%) 
слухачі Університету третього віку (УТВ) ДонДУУ, 13 (2,5%) осіб з інших 
навчальних закладів м. Маріуполь, у тому числі – учні 9-11-х класів 
загальноосвітніх шкіл. Студенти, що взяли участь в опитуванні, навчаються за 
13-ма спеціальностями, серед яких найбільш представленою виявилась 
спеціальність «Право» – 202 особи (38,2%). Щодо освітніх ступенів і курсів 
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навчання, то до вибірки потрапили головним чином студенти бакалаврату – 475 
осіб (90%),  серед яких найбільше – першокурсників – 214 осіб (41% від 
загального числа опитаних), а також 16 студентів магістратури (3%), 10 учнів 
ЗОШ (2%), 5  слухачів Університету третього віку (1%), 1 випускник (0,1%), двоє 
викладачів (0,3%). 19 респондентів (3,6%) курс навчання не зазначили. 

Опитування показало, що ознайомившись з презентацією Проєкту, 
переважна більшість респондентів (96%) визнали запропонований функціонал  
EduSpace достатнім, надавши відповіді на закрите табличне запитання «Яким 
передбаченим функціоналом EduSpace Ви плануєте користуватися в якості 
отримувача послуг й як часто?» й не сформулювавши пропозицій у відкритому 
запитанні щодо розширення функціоналу EduSpace. Підтвердженням тому 
можна вважати й залишені коментарі у відкритому запитанні на кшталт:  «з усім 
згодні», «пропозицій немає», «всього достатньо, що є в плані», «пропозицій 
немає, оскільки все задовольняє, я вважаю, що для Університету –  це найкращі 
функції, які можуть бути запропоновані».   

Безпосередньо пропозиції щодо розширення функціоналу та 
облаштування локацій висловили 22 опитаних особи (4%) й вони стосувалися: 

- додаткових можливостей для занять спортом: «спортзал», «бігова 
доріжка», «йога», «місце для занять боротьбою»; «хотів би займатись у 
тренажерному залі на регулярній основі, сподіваюсь, що моя мрія здійсниться»;  

- облаштування місць для харчування: «кафе», «їдальня», передбачити 
«можливість пити каву». Один з респондентів навіть окреслив проєкт 
запровадження в EduSpace благодійної їдальні: «Перебуваючи у просторі 
EduSpace, відвідувачі мають можливість куштувати бажані страви, а з 
отриманих грошей – виділятиметься відсоток на благодійницьку діяльність: 
наприклад, на забезпечення корму чи ліків для безпритульних тварин у притулку. 
Для цього необхідні – приміщення для їдальні, кухарі, кухонне обладнання…»; 

- облаштування зон відпочинку:   «зробити залу, де студенти зможуть 
проводити свій вільний час та спілкуватися, обладнати залу хоча б частиною 
корисних технологій»; 

- облаштування місць для занять за інтересами: «запровадження невеликих 
гуртків за інтересами для студентів, де вони могли б збиратися, займатися 
улюбленими справами й організовувати дозвілля. Провести опитування серед 
студентів для обрання тих гуртків, які є найбільш необхідними. Для початку 
роботи цього сектору необхідні зали та, можливо, коуч за напрямком гуртка». 
«Розвивати студентські гуртки, щоб студенти могли знаходити спільні 
інтереси та спілкуватися…»;  

- технічного оснащення EduSpace: «вважаю, що можна було б додати 
кілька музичних інструментів, як для декору, так і для тренінгів, конференцій, 
студентських вечорів, вони не були б зайвими». «Хотілося б, щоб простір був 
оснащений сучасними технічними засобами, на кшталт великих сенсорних 
екранів, які б здійснювали функцію електронної бібліотеки»;  
  - створення атмосфери комфорту: «Можливість навчатись разом, пити 
каву, розвиватись». «Тиша та спокій у праці»; 
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- заходів, які мають проводитись на базі  EduSpace:  «Уроки англійської та 
інформатики, двічі на тиждень». «Різноманітні зібрання щодо вирішення 
актуальних проблем, конкурси тощо». «Заходи, присвячені «розумінню фізіології 
людини, проблемам зі здоров'ям»;  

- відкриття «Смарт-музею історії Маріуполя і переміщених вишів». 
- діяльності  «Студентського наукового товариства».     
За результатами опитування, з запропонованого функціоналу EduSpace 

найзатребуванішими виявились: Smart-бібліотека, тренажерна зала та  тренінгові 
кімнати. Так, Smart-бібліотекою планують користуватися 93,7% респондентів 
(35,6% – на регулярній основі, 58,1% – в міру необхідності); тренажерною залою 
– 91,3% (54,2% – на регулярній основі,  37,1% – в міру необхідності); 
тренінговими кімнатами – 91,1% (25,9% – на регулярній основі; 65,2% – в міру 
необхідності) .  

Опитування засвідчило високий запит на заняття спортом у близько 
половини студентській аудиторії. Серед сервісів EduSpace, якими респонденти  
планують  користуватися регулярно, перші місця посіли  тренажерна зала 
(54,2%) та фітнес-зала (45%). Запит на регулярність у даному випадку можна 
розглядати як підтвердження серйозної мотивації щодо занять спортом. 

Зауважимо, що найбільшу зацікавленість у регулярному користуванні 
тренажерною залою виявили респонденти з числа представників Університету 
третього віку – 63,6% (що є вельми неочікуваним), на другому місці – студенти  
ДонДУВС (58,7%), для яких належна фізична підготовка є професійною 
необхідністю. Щодо найбільшої зацікавленості у користуванні на регулярній 
основі фітнес-залою, то тут дані групи респондентів  помінялись місцями – 52,6% 
студентів ДонДУВС та 45,5% слухачів Університету третього віку. Загальний 
рейтинг затребуваності функціоналу EduSpace на регулярній основі виглядає 
наступним чином:  

1. тренажерна зала  – 54,2%; 
2. фітнес-зала – 45,5%; 
3. Smart-бібліотека – 35,6%; 
4. Центр лідерства та професійного розвитку – 35,0%;  
5. студентський клуб – 33,1%;  
6. тренінгові кімнати  – 25,9%; 
7. Університет третього віку – 23,3%;  
8. Центр екологічної освіти – 20,3%;  
9. конференц-зала  – 17,2%. 
Щодо режиму роботи EduSpace, то більшість опитаних (64%) 

проголосували за його роботу без вихідних.  17% респондентів вважає, що 
простір має бути доступним з 10:00 до 20:00 щоденно, а 47% респондентів 
погоджуються з тим, що у вихідні дні (суботу та неділю) термін роботи має бути 
скороченим – з 9:00 до 17:00. 31% опитаних вважають за необхідне передбачити 
вихідний у понеділок, при роботі простору з 10:00 до 20:00 в усі інші дні тижня. 
23 респонденти (5%) сформулювали власні пропозиції щодо  EduSpace, серед 
яких:  «працювати з 10:00 ранку  до  20:00, вихідні – субота та неділя» (7 



150 
 

відповідей), «у будь-який час» (4 відповіді), «у другій половині дня» (4 
відповіді), «від 2-х до 5-ти робочих днів на тиждень» (4 відповіді), зміст  ще 4-х 
відповідей лишився незрозумілим. Отже, на думку більшості опитаних, 
оптимальним режимом функціонування EduSpace має стати щоденна робота з 
10:00 до 20:00, а по вихідних (субота, неділя) – з 9:00 до 17:00.  
 Принципами діяльності  громадських «вільних просторів» / «хабів» є 
діяльність на засадах соціальної відповідальності, солідарності та 
самоорганізації. Отже, організація діяльності таких просторів передбачає 
високий рівень волонтерської залученості. Більшість опитаних – 59% виявили 
готовність працювати в EduSpace на волонтерських засадах, 41%  зазначили, що 
волонтерами бути не готові. Потенційні волонтери вказували також локації 
EduSpace, на яких вони можуть бути корисними (при цьому, респонденти могли 
обирати всі можливі відповіді). За мірою привабливості для волонтерів локації 
EduSpace розташувались наступним чином 

1. тренажерна зала – 31,1%; 
2. Студентський клуб (студентське самоврядування) – 29,2%;   
3. фітнес-зал  – 23%; 
4. тренінги – 20,3% 
5. Smart-бібліотека 16,2%; 
6. Центр лідерства і професійного розвитку – це 13,9%;  
7. бізнес- інкубатор – 11,1 %; 
8. Університет третього віку – 8,7%; 
9. Центр екологічної освіти – 7,6%; 
10.  бібліотека – 4,4%. 
Більшість потенційних волонтерів готові приділяти роботі в EduSpace від 

2-3-х годин на тиждень – 111 осіб (21% від загального числа опитаних) до 6-8-
ми годин (1 день на тиждень) – 100 осіб (19%). 2 дні на тиждень можуть 
волонтерити 69 респондентів (13%), більше двох днів на тиждень – 33 
респондента (6,3%). Один респондент (чоловічої статі) зазначив, що в EduSpace 
хоче працювати «7/7 днів на тиждень».  
 Стосовно облаштування EduSpace відповідно до вимог «універсального 
дизайну» – максимальної доступності простору для людей з особливими 
освітніми потребами, за превалюючими відповідями респондентів (які могли 
обирати кілька варіантів відповідей), можна визначити такі, найбільш значущі 
елементи доступності в EduSpace, як: 

1. ліфт – 61%; 
2. лавки в зонах очікування – 60,8%; 
3. вільний доступ до мережі Інтернет на високій швидкості  – 60,2%; 
4. туалетні кабінки, обладнані для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями – 56,3%; 
5. пандуси – 50,9%; 
6. широкі, розсувні двері – 47,5%; 
7. неслизька підлога – 47%; 
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8. наявність меблів, фурнітури та обладнання, що підтримують широкий 
спектр навчання та навчальних методик – 39%. 
Інші елементи «універсального дизайну» (регульоване освітлення, місце 

зберігання дитячих візочків, парковка для велосипедів, контрастні кольори стін 
та підлоги в приміщенні, використання екологічних та гіпоалергенних 
будівельних матеріалів, навігація простору за допомогою піктограм, мобільні 
перегородки для зонування простору тощо) вважають актуальними 1/3  опитаних 
осіб.  

90% опитаних схвально поставились до ідеї запровадження в діяльності 
EduSpace концепції Zero Waste офісу, що передбачає комплекс заходів з 
мінімізації відходів та сміття. При цьому окремі респонденти надали свої 
коментарі, на кшталт: «Так, за умовою, якщо посуд буде дезінфікуватися», 
«перехід на посуд з екологічно чистих матеріалів». 0,5% утруднились з 
відповіддю. 9,5% не підтримали цю ідею, пояснивши в коментарях свою незгоду 
таким чином: «не підтримую через поганий зір», через «відсутність навичок 
користування», «не зовсім згодні з електронним документообігом». Слід 
зазначити, що серед респондентів, які не підтримують дану концепцію, майже 
вдвічі переважають особи чоловічої статі – 12,6%, порівняно з 6,5% незгодних 
опитаних жінок. Простежуються також певні відмінності у відповідях 
респондентів залежно від навчального закладу. Найбільшими прихильниками 
концепції Zero Waste виявилися слухачі Університету третього віку (95,5%).  

Високий рівень підтримки респондентів (93,2 %) отримала ідея   
використання енергозберігаючих технологій під час експлуатації будівлі 
EduSpace (сонячні батареї, енергоефективні будівельні матеріали, 
енергозберігаючі лампи на фотоелементах, фотоелементи на водяних кранах, 
регулювання опалення в кожному окремому приміщенні тощо). Щоправда в 
коментарях дехто з респондентів позначив, що «треба це питання вирішувати, 
коли є достатньо грошей». 1 респондент вказав, що не розуміє про що йдеться.  
6,8% респондентів на запитання «Чи вважаєте Ви необхідним використання 
енергозберігаючих технологій під час експлуатації будівлі?» дали заперечну 
відповідь.  

Smart-бібліотекою респонденти планують користуватися, головним 
чином, з традиційною метою – підготовка до навчальних занять (65,7%), доступ 
до електронних бібліотек та архівів (49,2%), виконання творчих проєктів (39%). 
При цьому, для 65% опитаних є важливою можливість підключатися в бібліотеці 
до Wi-Fі для роботи з власними мобільними пристроями.  

До групи дещо менш затребуваних (за які проголосували від третини до 
чверті респондентів), але доволі актуальних послуг Smart-бібліотеки, пов'язаних 
в навчальним процесом, можна віднести: можливість доступу до нормативно-
правових документів в електронному вигляді (37,3%), копіювання, тиражування 
документів (32%), отримання віртуальних довідок та консультацій (30,7%). 

Серед послуг розширеного функціоналу Smart-бібліотеки, пов'язаних  з 
саморозвитком, розвагами, розв'язанням побутових проблем, важливою для 
респондентів є можливість грати в настільні ігри (29%), здійснювати віртуальні 
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туристичні екскурсії (25,6%), доступ до сервісів е-адміністрування (25,45%). 
Щодо розширеного функціоналу Smart-бібліотеки, пов'язаних з серйозним 
дозвіллям і розвагами, який міг би найбільше привабити широке коло 
потенційних відвідувачів, то,  респонденти, маючи змогу обирати до 5-ти 
варіантів відповідей, вказали наступне:  

- проведення кінопоказів (68,3%);   
- English Speaking Club (51,4%);  
- проведення фотовиставок (41,4%);   
- проведення презентацій книжок (33,2%);  
- Eco Club (28,5%);  
- прослуховування аудіо-книг (27%);  
- проведення тематичних просвітницьких кампаній (23,6%). 
З розширеного функціоналу Smart-бібліотеки, пов'язаного з неформальним 

навчанням, на думку респондентів, серед відвідувачів популярністю 
користуватиметься навчання: онлайн-перекладу з іноземних мов (57,9%), 
користуванню сервісами е-адміністрування (35,2%),  медіаграмотності (33,8%), 
основам онлайн-спілкування (32,2%). 

Близько   половини респондентів вважають себе добре підготовленими для 
користування такими сервісами Smart-бібліотеки, як пошук інформації за 
адресними, тематичними і фактографічними запитами (50,0%),  користування 
електронним каталогом (47,0%). Для вдосконалення своїх навичок щодо даних 
сервісів відповідно 40,0% та 43,3% опитаних зазначили, що «потребують разової 
консультації», а 10,0% та 9,7 % – що «потребують спеціального навчання». 

Для користування англомовними ресурсами Smart-бібліотеки достатньо 
підготовленими є близько 1/3 опитаних (32,8%), 38,4% респондентів потребують 
в цьому відношенні разової консультації, а 28,8% – потребують спеціального 
навчання. Щодо користування сервісами е-адміністрування, то близько чверті 
опитаних (25,6%) вказали, що є достатньо підготовленими, більше половини 
(54,0%) – що потребують разової консультації, 20,4% – що їм потрібне 
спеціальне навчання. 

У справі оформлення бібліографічних списків достатньо підготовленими є 
24,5% респондентів, 53,2 % – потребують разової консультації, 22,3% – 
потребують спеціального навчання. Вочевидь, тут дався взнаки той факт, що 
серед опитаних переважали студенти молодших (1-го та 2-го курсів) бакалаврату 
(63%).  

Щодо запиту на спеціальне навчання у розрізі окремих сервісів Smart-
бібліотеки, найбільш вираженою є потреба у спеціальному навчанні 
користуванню англомовними ресурсами – 28,8% серед усіх опитаних. Дана 
потреба є дещо більш актуалізованою для студентів ДонДУУ, ніж для студентів 
ДонДУВС – 27,8% та 23,9% відповідно. 38,5% представників інших навчальних 
закладів м. Маріуполь вказали, що їм потрібне в цьому відношенні спеціальне 
навчання. Найактуальнішою  дана послуга є для слухачів УТВ – 86,4% опитаних 
(при чому – з усього спектру вказаних послуг).  
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Що ж до потреби у спеціальному навчанні для користування сервісами е-
адміністрування та для оформлення бібліографічних списків, то тут потреби, 
навпаки, – є актуалізованішими у студентів ДонДУВС, ніж у студентів ДонДУУ 
(20,4% та 16% відповідно та 22,2% та 19% відповідно).  Якщо 30,8% 
респондентів з числа представників інших навчальних закладів потребують 
навчання користуванню сервісами е-адміністрування, то щодо оформлення 
бібліографічних списків кількість потребуючих в цій групі опитаних  є вдвічі 
меншою.  

Зазначимо, що в цілому, найбільш вираженими потреби у спеціальному 
навчанні за всіма запропонованими сервісами Smart-бібліотеки є саме у слухачів 
Університету третього віку; 2/3 з них більш-менш підготовленими вважають себе 
лише у користуванні електронними каталогами.  

Висновки. Проведене опитування засвідчило, що для потенційних 
відвідувачів «Відкритого освітнього простору для студентів та громади 
(EduSpace)» м. Маріуполь, вельми значущими є його багатофункціональність та 
гнучкість – можливість поєднувати функції навчання (бібліотека, тренінгові 
кімнати), відпочинку (кафе) й активного дозвілля (тренажерні зали, спортивна 
зала, творчі студії). Респонденти бачать EduSpace як осередок всебічного 
особистісного розвитку. При цьому, поряд з фізичними характеристиками 
будівлі, її облаштуванням, для них особливо важливою є атмосфера локації – 
свобода, невимушеність, енергетика активізму, колаборації, практики 
самоорганізації (майже 60% опитаних готові працювати в EduSpace 
волонтерами). Що стосується доступності простору, то респонденти вбачають її 
в мінімізації часових обмежень в його діяльності (робота без вихідних, до 
пізнього вечора), в інформаційній доступності завдяки високотехнологічній 
інфраструктурі, а також – в умовах, створених для безбар'єрного пересування 
(ліфти, пандуси тощо). Учасники опитування продемонстрували високий рівень 
екологічної свідомості, переважна більшість з них (90% респондентів) схвалили  
використання енергозберігаючих технологій під час експлуатації будівлі та 
запровадження в діяльності EduSpace концепції  Zero Waste офісу. 

Проведене нами дослідження продемонструвало, що опитування 
потенційних користувачів відкритих освітніх просторів не лише дозволяють 
розробляти концепції таких просторів у відповідності до запитів користувачів, а 
й забезпечують партисипативність їх розбудови – залучення до процесу 
розробки нових публічних просторів сприяє формуванню у студентів відчуття 
причетності до створених публічних місць, до сприйняття їх як «своїх». 
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ: 

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЮ ЖАНА МОННЕ «ПОЛІТИКА 

ПАМ’ЯТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПРИМИРЕННЯ В УКРАЇНІ»3 

 
WORLD WAR II AS PERCEIVED BY UKRAINIAN STUDENTS: CASE 

STUDY OF JEAN MONNET MODULE “TAILORING EUROPEAN 

MEMORY POLITICS FOR PEACEMAKING IN UKRAINIAN SOCIETY” 
 
Анотація. Проблема розробки й впровадження ефективних методів презентації 
конфліктно-чутливого історичного матеріалу молодіжній аудиторії є особливо 
актуальною для України, де історична пам’ять щодо травматичних подій 
(передусім, Другої світової війни) досі є не підґрунтям суспільного гуртування, 
а джерелом світоглядного розколу. За відсутності збалансованої політики 
пам’яті, в умовах гібридної війни, колективна травма Другої світової активно 
використовується у сучасних «війнах пам’яті», пропагандистських маніпуляціях 
тощо. Водночас, низька ефективність традиційних методів ознайомлення молоді 
з історичним матеріалом на тлі чергової хвилі інформаційної революції та «ери 

                                                             
3 Публікацію здійснено в рамках проекту Європейського Союзу за програмою Еразмус+, 
напрям Жана Монне 620386-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE TEMPUS (“Tailoring 
European Memory Politics for Peacemaking in Ukrainian Society”). Підтримка Європейської 
Комісії у створенні публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди 
авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що 
міститься в ній. 
Publication prepared and funded under Erasmus+ Jean Monnet Actions 620386-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-MODULE TEMPUS (“Tailoring European Memory Politics for Peacemaking in Ukrainian 
Society”). The European Commission support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 
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постправди» стимулює звернення до нових медіа як джерел формування уявлень 
про Другу світову. Представлена розвідка узагальнює попередні результати 
дослідження концептуалізації травми Другої світової війни у свідомості 
українських студентів, отримані в рамках викладання інноваційного 
міждисциплінарного модулю Жана Монне «Політика пам’яті: європейський 
досвід для примирення в українському суспільстві». За допомогою опитувань, 
аналізу усних і письмових відповідей, моніторингу безпосередніх реакцій 
цільової аудиторії ідентифіковано такі рецептивні особливості, як «поляризація» 
й «персоніфікація» конфлікту, фрагментарність уявлень про причини й перебіг 
війни, «типізація маргінального», стереотипізація образів агресора й жертви 
тощо. Результати дослідження свідчать не лише про високий потенціал 
використання художнього матеріалу для стимулювання саморефлексії цільової 
аудиторії щодо травматичного досвіду Другої світової, але й про необхідність 
розвитку навичок медіаграмотності, критичного мислення тощо. 
Ключові слова:  memory studies, політика пам’яті, історична травма, 
трансгенераційна травма, Друга світова війна, медіаграмотність 
 
Summary. Introducing students to a conflict-sensitive historical material in an effective 
and innovative way is exceptionally challenging in case of Ukraine, where historical 
trauma-generating memory (specifically, that of the Second World War) is still 
perceived a source of conflict rather than a background for peacemaking initiatives. 
Lack of a balanced approach to the national memory politics design leads to overt abuse 
of the World War II collective trauma manifestations in modern “memory wars” and 
propaganda manipulations. At the same time, the efficiency of the traditional methods 
of teaching conflict-sensitive historical topics in HEIs and secondary schools is 
drastically undermined by the post-truth era context largely determined by the ongoing 
informational revolution. Such a shift encourages educators to address new media, such 
as films, computer games and comics, as a sources of shaping attitudes towards the 
Second World War, which requires innovative, multidisciplinary approach to 
presenting historical material as perceived and inevitably transformed by a certain type 
of artistic discourse.  
This study provides a generalized overview of the ways Ukrainian students tend to 
conceptualize the World War II. The empirical results for the study have been acquired 
while teaching a cross-disciplinary Erasmus+ Jean Monnet Module “Tailoring 
European Memory Politics for Peacemaking in Ukrainian Society” to a mixed group 
of students. By means of surveys, opinion polls, discussions and essays, as well as by 
monitoring the audience’s direct reactions to the materials presented, we identified 
such reception patterns as conflict’s polarization and personification, context 
pixelization, normalization of the marginal, constructing victim and abuser stereotypes 
etc. The results of the study prove the not only the necessity to stimulate the target 
audience’s critical reflection over World War II traumatic experience, but also to 
develop their critical media literacy skills when working with historical fiction and 
films. 
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Постановка проблеми. В умовах політичних маніпуляцій з історичним 

матеріалом, якими просякнутий публічний простір України часів гібридної 
війни, з особливою гостротою постає питання розбудови збалансованої стратегії 
опрацювання колективної травми Другої світової війни, яка й досі визначає 
ідентичність, ціннісні орієнтири, «природу жертви, природу болю і встановлення 
відповідальності» [1, c.41] для кількох поколінь українців. За даними опитування 
Київського міжнародного інституту соціології, станом на 2014 рік кількість 
громадян України, що можуть вважатися безпосередніми жертвами нацизму 
(остарбайтери, жертви Голокосту, в’язні концтаборів та військовополонені), 
становить близько 200 тисяч осіб; тих же, хто постраждав опосередковано – від 
430 до 500 тисяч осіб, себто, до 10% українців старше 70 років [2]. З урахуванням 
специфіки механізмів трансгенераційного трансферу травматичного досвіду від 
травмованих до їхніх нащадків [3, c.11], можна без перебільшення стверджувати, 
що носіями травми є, тією чи іншою мірою, переважна більшість сучасних 
українців. 

Колективна історична травма національного рівня завжди пов’язана з 
«битвою смислів», самоідентифікацією та конструюванням образу Іншого. За 
результатами соціологічного дослідження,  «Образ «іншого українця» по дві 
сторони Дніпра», проведеного у жовтні-грудні 2014 року за грантової підтримки 
Посольства США в Україні, майже 20% з 881 опитаних назвали фактором, що 
роз’єднує західні та східні регіони України, саме історичну пам’ять. При цьому 
спостерігається пряма залежність відповіді від віку й рівню освіти респондентів. 
Так, у розрізі вікових категорій такої думки дотримується  17 % опитуваних у 
віці 18-29 років, 22% у віці 30-39 р., 20% - 40-49 років, 20% - 50-59 років, 21% 
осіб старше 60. За критерієм соціального статусу погляд на історичну пам’ять як 
на джерело розколу поділяє 26% опитуваних, зайнятих інтелектуальною працею, 
13% - керівників та підприємців, 19% зайнятих механічною або фізичною 
працею і 21% студентів [4].  

Друга Світова війна досі виступає однією з найважливіших «ліній 
розколу» на ментальній мапі історичної пам’яті українців. Серед маніфестацій 
повоєнної травми, суспільний консенсус навколо яких, за даними соцопитувань, 
є важко досяжним з урахуванням регіональної специфіки, - контроверсійне 
ставлення до діяльності ОУН-УПА [5] та радянської монументальної спадщини 
[6], суперечлива оцінка дій історичних постатей (Й.Сталіна, С.Бандери [7]), 
болісна реакція на зміни ритуалів [8; 9] тощо. За відсутності збалансованої 
стратегії розбудови політики пам’яті як системи ідеологічно маркованих заходів, 
що формують і закріплюють спільне уявлення про історичне минуле, «точки 
напруги» всередині українського суспільства ризикують перетворитися на 
повноцінні вогнища конфлікту. В умовах військового протистояння з 
Російською Федерацією міфологеми Другої Світової активно використовуються 
російськими пропагандистами, зокрема, й для ідеологічного обґрунтування 
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окупації й відторгнення українських територій. Проектуючи ці міфологеми на 
сучасний контекст, у тому числі й за допомогою ритуалів (акція «Безсмертний 
полк») і культурного продукту (книжок, фільмів, музичних композицій тощо), і 
посилюючи в такий спосіб емоційний вплив на аудиторію, пропагандистський 
дискурс отримує невичерпне джерело для психологічних маніпуляцій. На цьому 
тлі надзвичайно актуальною видається проблема комунікації меседжів, 
пов’язаних з травмою Другої Світової, насамперед для молодіжної аудиторії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Полеміка навколо методів 
ознайомлення молоді із травматичною спадщиною минулої війни гострішає 
пропорційно збільшенню хронологічної дистанції й, відповідно, зменшенню 
кількості живих свідків подій. «Традиційні» методи індоктринації дедалі частіше 
видаються неефективними, а подекуди й шкідливими. Так, у резонансній роботі 
ізраїльського історика Ішая Сарида з красномовною назвою «Монстр пам’яті» 
напряму критикується багаторічна ініціатива ізраїльського уряду щодо 
організацій поїздок підлітків у музеї на місці колишніх концентраційних таборів. 
Серед основних недоліків цієї ініціативи, що ставить під загрозу її кінцеву мету, 
Сарид називає неврахування рівню емоційної зрілості аудиторії, несвідоме 
викривлення інформації («В результаті сьогодні Німеччина – країна, до якої 
ізраїльтяни їздять у відпустку, а Польща – колиска скорботи й попелу» [10]), а 
найголовніше – зміщення аксіологічних акцентів з осуду геноциду на захоплення 
ефективністю каральної машини Третього Рейху: «Коли їм демонструють 
простий механізм винищення, який зовсім не складно відтворити де й коли 
завгодно, вони починають думати, як би вжити його на практиці. А вони ж іще 
діти, тож зупинитися їм важко» [10].  

Зміна парадигм та політичних порядків денних, стрімка цифровізація усіх 
сфер людського життя, ущільнення інформаційних потоків, феномен 
«постправди» - ось лише декілька викликів, перерахованих у вступі до 
колективної монографії «Teaching History for the Contemporary World: Tensions, 
Challenges and Classroom Experiences in Higher Education» її редакторками Адель 
Най та Дженніфер Кларк [11, c. 1-18]. Необхідність враховувати вплив новітніх 
медіа, за посередництва яких молоді покоління формують уявлення про трагічні 
події Другої світової, змушує викладачів активніше переорієнтовуватися не 
лише на перевірені часом художні джерела (романи чи фільми, як-от в 
інноваційному курсі Весни Драпак «Reel History: World War II in Film» Весни 
Драпак [12, c. 151 - 169] або в експерименті Джеремі Стоддарда [13], але й на 
комп’ютерні ігри [14] чи комікси [15]. За таких умов необхідною запорукою 
ефективності навчання стає розуміння художніх конвенцій, форм умовності, 
принципів репрезентації історичного наративу у новітніх медіа.  

Мета статті. Актуальність нашого дослідження, що має на меті дослідити 
характер рецепції колективної травми Другої світової студентами-слухачами 
модулю Жана Монне «Політика пам’яті: європейський досвід для примирення в 
українському суспільстві» (далі – JMM TEMPUS), дедалі підсилюється тим 
фактом, що вікова група від 17 до 25 років досі не була предметно охопленою 
тематичними соціологічними дослідженнями. Через брак релевантних даних 
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важко оцінити як ефективність презентації теми Другої Світової у шкільному 
курсі новітньої історії України, так і вдалість її висвітлення у сучасному 
культурному продукті. В такий спосіб, представлене дослідження ставить перед 
собою наступні завдання: 1) на прикладі міждисциплінарної пілотної групи 
проєкту JMM TEMPUS виявити основні особливості сприйняття травми Другої 
Світової війни поколінням, що повністю сформувалося в умовах незалежної 
України; 2) визначити ключові фактори формування такого сприйняття й 
виокремити проблемні місця рецепції.  

Теоретико-методологічну базу дослідження складають, з одного боку, 
загальна теорія історичної травми, розвинена в рамках досліджень історичної 
пам’яті (memory studies) такими науковцями, як Ш.Фелман і Д.Лауб, Я.Ассман, 
П.Нора, Й.Рюзен, А.Ніл; з іншого – методи й практики активної 
медіаграмотності.     

Фокусною групою дослідження стали 25 студентів трьох факультетів 
Запорізького національного університету (історичного факультету, факультету 
соціології й управління, факультету журналістики) у віці від 18 до 25 років. 
Матеріали для аналізу були зібрані шляхом онлайн-опитувань, фіксації 
письмових та усних відповідей, моніторингу безпосередніх реакцій фокусної 
групи на перегляд двох тематичних стрічок («Кролик Джоджо», режисер 
Т.Вайтіті; «Хлопчик у смугастій піжамі», режисер М.Герман). Вибір художнього 
матеріалу був обумовлений не лише схожістю наративної стратегії (обидві 
стрічки висвітлюють травматичний досвід Другої Світової з позиції наратора-
дитини, що полегшує необізнаній аудиторії процес ідентифікації з наратором), 
але й розбіжностями у стратегіях репрезентації (сатиричний модус у «Кролику 
Джоджо» різко контрастує з трагізмом «Хлопчика у смугастій піжамі») та рівнях 
художньої умовності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами формального 
опитування, для половини респондентів визначальним джерелом знань про події 
Другої Світової війни залишаються шкільні уроки історії. Друге місце посідають 
фільми, третє – наукова література. Соціальні мережі та інші медіа не відіграють 
значної ролі у формуванні уявлень про Другу світову, так само, як і розповіді 
близьких.  

Говорячи про фільми, близько чверті опитуваних (переважно чоловічої 
статі) вважає фільми про війну одним із улюблених жанрів, це чверть дивиться 
їх час від часу, решта або дивиться лише «культові» фільми відповідної 
тематики, або намагається уникати цієї теми через викликаний нею 
психологічний дискомфорт (переважно опитувані жіночої статі). При цьому 47% 
респондентів дивляться переважно радянські фільми, 33% - зарубіжні.  

Орієнтація на образ війни, сформований масовим кінематографом, 
значною мірою обумовлює специфіку її сприйняття цільовою аудиторією: чітку 
поляризацію сторін, «персоналізований» вимір конфлікту, що постає радше 
зіткненням характерів, ніж зіткненням систем тощо. Характерним наслідком 
«кінематографічного» сприйняття є «типізація маргінального»: так, переважна 
більшість слухачів курсу була знайома з історіями спасіння євреїв за фільмом 
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«Список Шиндлера», хоча третина з них при цьому не знала про концтабір 
Аушвіц, а три чверті – про випадки повстань у концтаборах.  

Розмірковуючи про «достовірність» зображуваного на екрані, респонденти 
часто вимірюють її силою емоційного впливу фільму – передусім, «Хлопчика у 
смугастій піжамі»: "на певних моментах фільму виступали сльози, а на мою 
думку, це допомогло краще зрозуміти те що відбувалося під час війни", "Цей 
фільм більш художній, реально змальовує події, дуже важкий, але точно передав 
ідею нацизму її ідеологію", "достовірний, бо цей фільм розчулив мене з самого 
початку" (аналогічну тенденцію спостерігає серед британської молоді дослідник 
Голокосту Майкл Грей, за даними якого, більшість школярів у віці 13-14 років 
впевнена, що «Хлопчик у смугастій піжамі» є не лише історично достовірним, 
але й таким, що має документальне підґрунтя [16]. Серед причин такого підходу 
до критерію «достовірності» - зневіра в можливості встановлення істини щодо 
історичних подій: «Життя в нашому часі вже, напевно, ніколи не дасть нам 
точної картини про жахи, які відбувалися там, на війні, через це я впевнена, що 
більшість фактів, яка наведена в фільмах, цілком має місто бути, не виключаючи 
прийоми режисера". 

Серед «достовірних» фактів, визнаних респондентами як такі в обох 
фільмах, - «страждання євреїв» («жорстоке ставлення до євреїв, що в 
культурному піднесенні, що у відношенні до них»), «умови концтабору» («кадри 
полонених євреїв у трудовому таборі. Те, як вони там живуть, працюють, те, що 
вони не мають імен (а лише номери), відношення до них німців (що навіть їх за 
людей не вважали, а лише за матеріал, який можна не рахувати і не жалкувати)», 
«смерть Гітлера», «культ нацизму», «життя в Європі, виховання дітей-арійців», 
«повеличення арійської крові».  

Цікаво, що у випадку з «Кроликом Джоджо» іроїкомічний модус 
зображення автоматично скасовує для більшості реципієнтів «достовірність» 
екранної дії. Іронія й сатира сприймаються як тропи недоцільні, такі, що 
викривляють дійсність: «автор другого фільму вирішив переписати сценарій або, 
іншими словами, доповнити мрачні моменти веселощами, і тобто це вже зміна 
історії та минулого"; "Розглядати ж історичність "Кролик Джоджо" безглуздо: 
фільм настільки спрощений, що перебуває на межі з карикатурою"; "не думаю 
,що хлопчиків в 10 років відправляли на війну, і вони стріляли зі зброї". 
Характерно, що, відповідаючи за запитання про епізоди, що викликали 
найбільший дискомфорт при перегляді, майже половина респондентів згадала 
сатиру, гротеск і засоби комічної характеризації, які, на їхню думку, призводять 
до надмірного спрощення трагедії. 

Характерною ознакою художньої репрезентації теми Другої світової війни 
у масовому культурному продукті є орієнтація на стереотипи у зображенні 
агресора й жертви. Звідси – полярність ставлень опитуваних до персонажів-
нацистів (коменданта Ральфа у «Хлопчику у смугастій піжамі» та капітана 
Кленцендорфа у «Кролику Джоджо»), позначених як «агресори-жертви».  43% 
респондентів не співчувають жодному з цих персонажів, тоді як 38% 
співчувають обом (решта співчуває виключно Кленцендорфу). При цьому 
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опитувані, що не співчувають жодному з персонажів, чітко маркують нацистів 
як Інших: "Проте вони, нацисти, не думали так, як я. І вони підтримували війну, 
вони вважали себе кращими, за інших"; "для них ідея нацизму - це абсолют, і 
вони так і не змогли зрозуміти та представити що будуть такі наслідки"; "хороші 
вчинки не виправдовують їх хибного шляху нацсоцу"; "вони заслуговували таке 
покарання".  

Натомість, респонденти, що співчувають обом персонажам, апелюють до 
загальнолюдського етосу й досвіду: "Так підказали мені людські почуття"; "Було 
шкода героїв фільму, адже у них було складне життя, складна доля";  "З одного 
боку, підтримувати нацизм – це їхній вибір. З іншого, шкода дивитися на людей, 
які віч на віч зустрілися з людським горем"; "Капітан Кленцендорф все ж був 
добрий та захищав Джоджо, сумно було, коли його розстріляли, а до коменданта 
Ральфа також є співчуття, як до батька, який втратив свою дитину". Велику роль 
в обгрунтуванні емпатії відіграє й історичний контекст, за яким персонажі-
нацисти постають жертвами обставин:   "Вони просто стали заручниками 
обставин. Оточення дуже сильно впливає на формування свідомості"; "Вони обоє 
є жертвами пануючої ідеології"; "У будь-якому випадку вони є людьми, яким 
дуже вправно усе життя промивали мізки, вони теж у деякому випадку є 
жертвами обставин. Їх видвигало як тварин нацистське правительство на пулі 
задля власної вигоди".  

Цікаво, що співвідношення тих, хто рішуче відкидає можливість співчуття, 
і тих, хто цю можливість реалізує, приблизно дорівнює встановленому за 
допомогою опитування співвідношенню між споживачами радянських і 
зарубіжних фільмів на тему Другої світової. У першому випадку заперечення 
співчуття можна пов’язати з характерною для радянських стратегій 
репрезентації війни поляризацією художнього бачення із чітким маркуванням 
«ворога», а схильність до пошуку порозуміння у другому пояснити впливом 
стратегії «персоналізованого конфлікту», коли історичне протистояння – і, 
відповідно, шляхи до його розв’язання, – переносяться у суто особистісну 
площину.  

Відповіді на запитання про те, чи змінилося ставлення респондентів до 
нацизму після перегляду фільмів, дозволяють певною мірою реконструювати 
уявлення цільової аудиторії про нацизм як історичний феномен: "нацизм був, є і 
буде поганим у будь-який час", "жорстка ідеологія", "нацисти дуже впевнені в 
собі люди, малих хлопчиків призивають на служби, диктують їм те що вигідне 
правлячому стану, дуже жорсткі, агресивні". Одночасно, значна кількість 
респондентів визнає, що фільми змусили їх замислитися про мотивації й 
причини поведінки персонажів-нацистів: "Дуже легко засуджувати людину 
збоку, але коли відбувається пропаганда і немає альтернативних ЗМІ, 
проникнутися нав'язуванням ідеології дуже легко"; "Я усе життя не разглядаю 
цей феномен однобічно, так мене навчили батьки, він жахливий й дуже кривавий, 
але іноді, не у всіх випадках, люди, яким затлумачували мозок цим, у одну мить 
осягали весь жах"; "Якою б не новою була ідея переосмислення людиною свого 
минулого під впливом обставин, у кожного своє бачення на все це"; "Я 
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попередньо ніколи не розглядала явище нацизму з позиції переможеної сторони. 
Вразила сила віри і переконань німецького суспільства в правоту справи"; "Я й 
до перегляду фільмів усвідомлювала, що за будь-якою ідеологією стоять люди зі 
своїми цінностями, страхами, почуттями, емоціями". 

Близько чверті респондентів при цьому зазначили, що не ототожнюють 
нацистів з німцями загалом: "Я негативно ставлюсь до нацизму, але теперішніх 
людей із Німеччини ні в чому не звинувачуюю, вони не причетні до їхніх предків. 
Хоча вони відчувають перед собою провину", "Німців вважав і вважаю водночас 
жертвами та винними", "Не всі підтримували ідею нацизму, хоч і були корінними 
жителями Німеччини", "ще з розповідей моєї бабусі я знала, що бувають як 
погані, так і хороші німці. Наприклад, мою бабусю німець пригостив шоколадом. 
Тобто, тут роль відіграє людський фактор та вдача. Яка людина зустрінеться тобі 
(комусь) на життєвому шляху". Водночас, наявність у Третьому Рейху людей з 
різними життєвими позиціями для окремих опитуваних стає відкриттям: "Знаю 
про ці феномени, але не думала, що в сім’ях нацистів були й такі, які проти 
війни". 

Нарешті, деяким респондентам фільми допомогли візуалізувати абстрактні 
уявлення про жорстокість нацизму: «Що це більш жорсткіше, ніж я думала, було 
трохи важко дивитися про жорстоке відношення до людей єврейської нації"; "У 
школі нам розповідали про явище нацизму як негативного, у ЗМІ поширювалися 
подібні меседжі. Я довго не могла зрозуміти чому. Знала тільки, що німці 
"погані" в контексті війни, але про їхнє зверхнє ставлення до євреїв я дізнавалася 
лише з художніх або документальних фільмів".  

Примітно, що жоден зі слухачів не звернув уваги на моменти, які 
неодноразово піддавалися критиці з боку експертів: зображення євреїв як 
пасивних мовчазних жертв у «Хлопчику в смугастій піжамі» [17], небезпеку 
використання тропу «хорошого нациста» як «типового» [18], ототожнення 
вбивць із жертвами [19], логічні невідповідності, що призводять до ідеалізації 
персонажів [16] тощо. Подібна некритична рецепція свідчить про необхідність 
вдосконалення навичок медіаграмотності як засобу критичного осмислення 
повідомлень, генерованих різними типами медіа.  

Висновки. Сформовані переважно масовим кінематографом, уявлення 
сучасних студентів про Другу світову несуть на собі виразний відбиток 
художньо сконструйованої реальності з її поляризацією й персоніфікацією 
конфлікту, умовністю й стереотипізацією у зображенні агресорів і жертв. Брак 
розуміння історичного контексту, причин і наслідків конфлікту, мотивацій 
задіяних у ньому сторін, що може сигналізувати про недоліки стратегії 
репрезентації теми Другої світової у шкільному курсі новітньої історії, суттєво 
ускладнює критичну рецепцію сучасного культурного продукту молодіжною 
аудиторією. Водночас, отримані результати дозволяють поставити питання не 
лише про необхідність вдосконалення навичок критичного мислення й 
медіаграмотності серед студентів, але й про можливості використання сучасного 
культурного продукту як матеріалу для критичного аналізу під час занять.  
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