Абсолютно всі дослідники поняття держави укладали в нього об‘єднання
людей в тій чи іншій формі. Держава завжди асоціюється з владою та
політикою.
В основі історичних передумов лежить потреба цілісності суспільства, що
знову доказує твердження про те, що держава є об‘єднанням осіб. Також видно,
що в основі соціальних передумов виникнення держави лежить принцип
задоволення власних потреб, що показує нам державу в світлі способу
отримання бажаного.
Список використаної літератури:
1.Гелей С. Д. Політологія. Навч. Посіб . // ИЯШ. - 2001. – №4. - 384 с.
2.Введення в політологію: Підручник для вузів // ИЯШ. – 2002. – С.96
3.Лавриненко В.Н. Політологія: Підручник для вузів // ИЯШ. - 2002 – С.42
4. Демидов А. І. Малько А. В. Політологія у запитаннях і відповідях // ИЯШ. - 1998. –
С.64
5. Марченко М. Н. Теорія держави і права.//ИЯШМ. - 1996. – С.81
6. Соловйов А.І. Політологія // ИЯШ. – 2000. – С.14

Бойко Ю.
УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті робиться спроба проаналізувати українсько-канадські відносини
на сучасному стані та передбачити перспективи розвитку. Cучасний етап
відносин між Україною та Канадою є найбільш важливим, оскільки саме
сьогодні наша держава переживає найбільш тяжкі часи і саме Канада надає
нам найбільшу та всебічну підтримку у збереженні нашої територіальної
цілісності та суверенності. Канада активно підтримує демократичні зміни в
Україні після перемоги Революції Гідності, надаючи та сприяючи політично,
фінансово і технічно проведенню важливих реформ у нашій державі.
Ключові слова: Канада, Україна, співробітництво, міжнародна арена,
зовнішньополітична стратегія, українська криза.
Актуальність дослідження: відносини з Канадою є перспективним
напрямком для зовнішньополітичної стратегії України. Канада підтримує нашу
державу та сприяє її розвитку, а також допомагає в подоланні української
кризи. Питання України в Канаді завжди стоятиме на порядку денному, і,
враховуючи останні вибори, можна говорити, що позиція Канади на
міжнародній арені завжди буде на користь Україні, а підтримка Канади буде
тільки посилюватись.
Мета дослідження полягає в аналізі стану та перспектив розвитку
українсько-канадського двостороннього співробітництва у 1991-2016 рр.
Верхня межа обумовлена створенням незалежної Української держави та
встановленням дипломатичних відносин з Канадою.
Двосторонні відносини України та Канади мають давню історію та
охоплюють великий спектр сфер. Особливості українсько-канадського
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співробітництва обумовлені наявністю 1,2-мільйонної української діаспори в
Канаді, що має надзвичайно розвинену систему громадських та культурних
організацій, наукових та дослідницьких установ, музеїв, художніх колективів,
мистецьких об‘єднань [2, c. 35].
Канадці українського походження ніколи не поривали зв‘язків із землею
своїх предків, маючи в цьому невичерпне джерело натхнення і сили для
етнічного самовизначення. Опубліковані документи свідчать про значну
допомогу, яку вони надавали своїй історичній батьківщині вже у другій
половині ХХ ст., збираючи кошти, жертвуючи власні скромні заощадження на
придбання медикаментів, медичного обладнання і устаткування, яких так
потребувала повоєнна Україна [1, с. 16]. Українська діаспора, представляючи
собою неекономічну групу тиску, активно включена в процес формування
українсько-канадських відносин.
Важливо також відмітити і останні парламентські вибори в Канаді 2015 р.
Економічна криза в Україні та конфлікт на Донбасі стали однією з ключових
зовнішньополітичних тем під час нинішньої виборчої кампанії в Канаді. Три
найвпливовіші канадські партії – Консервативна, Ліберальна і Нова
демократична – висловили підтримку Україні і наміри не тільки продовжити,
але і посилити її. За результатами виборів перемогла Ліберальна партія,
внаслідок чого уряд країни очолив її лідер – Джастін Трюдо. Він сформував
зовсім новий склад нового Кабінету міністрів Канади, до якого увійшли дві
українки Христя Фрилянд і Марієн Міхічук, які стали міністрами міжнародної
торгівлі й праці та зайнятості.
Варто відзначити також, що збройні сили України отримали від Канади
високотехнологічне обладнання для розмінування, у тому числі три
роботизованих системи TALON, п‘ятнадцять захисних костюмів EOD9
підвищеного ступеня рухливості, три телескопічних маніпулятори. Також
необхідно зазначити, що на сайті партії Джастіна Трюдо регулярно з‘являються
коментарі з українських проблем і подій, а сам він особисто привітав народ
України з Днем Незалежності і похвалив борців за неї, і пообіцяв «щосили
активно допомагати відновленню економічних та демократичних інститутів
України. Крім того, він закликав світову спільноту і всіх союзників своєї країни
посилювати тиск на Москву» [1, c.24].
Від початку 2014 р. значно активізувався двосторонній діалог на найвищому
та високому рівні: Президент України П.О. Порошенко здійснив офіційний
візит до Канади 16-17 вересня 2014 р.; Прем‘єр-міністр Канади С. Харпер тричі
відвідував Україну (22 березня 2014 р., 7 червня 2014 р. та 6 червня 2015 р). 14
липня 2015 р. Канаду відвідав Прем‘єр-міністр України А. Яценюк. Активно
розвиваються
контакти
на
міжвідомчому
рівні,
у
т.ч.
між
зовнішньополітичними установами двох країн. У парламенті Канади активно
функціонує міжпарламентська група дружби «Канада – Україна». У лютому
2015 р. у Верховній Раді України нинішнього скликання було сформовано
аналогічну групу дружби з парламентом Канади (голова – народний депутат В.
Вовк).
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Канадські урядовці неодноразово оприлюднювали заяви, в яких
засуджувалася політика РФ проти України та підтверджувалася позиція Канади
щодо невизнання нелегальної анексії Криму, підтримки суверенітету та
територіальної цілісності України. Крім того, Канада запровадила економічні та
політичні санкції проти ряду російських осіб та компаній, а також
представників т.зв. «ДНР» та «ЛНР» і лідерів сепаратистів. Із 29 червня 2015 р.
також заборонено здійснювати торговельні та інвестиційні операції з
окупованим Кримом.
Канада неодноразово постачала нашій країні гуманітарну допомогу у
вигляді медичних аптечок, засобів нічного бачення, комплектів військової
форми тощо. Канадські інструктори беруть участь у навчанні українських
військових. Також Канада надала Україні фінансову допомогу у вигляді 200
млн. дол. США для стабілізації української економіки і 50 млн. дол. США для
вирішення гуманітарних проблем, а також 5 млн. дол. США для тренувальної
місії нової української поліції. Вона також передала українському уряду пакет
технічної допомоги для проведення реформ, який піде, по-перше, на подолання
корупції, а по-друге, на створення незалежної судової системи [3, c. 57].
Однією зі знакових подій є підписання документа про завершення
переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та
Канадою. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою закладає
правові засади режиму вільної торгівлі між нашою країною та однією з
найбільших у світі індустріалізованих демократичних держав – Канадою.
Канада входить до складу Великої сімки (G7), Організації економічного
співробітництва та розвитку (OECP), є, разом з США та Мексикою, учасницею
Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА). Це перша, після
глибокої та всеохоплюючої Угоди про асоціацію з ЄС, угода з країною
Північноамериканського континенту, що охоплює ринок такого масштабу.
Угода відкриває можливості для українського бізнесу на коротку та
довгострокову перспективу, а також дозволить диверсифікувати торговельні
потоки з України. Так, з моменту набрання чинності Угодою Україна негайно
скасує тарифи для близько 80 % товарів імпорту з Канади, в той же час для
деяких сільськогосподарських та промислових товарів застосовуватимуться
перехідні періоди у 3, 5, 7 років для зниження тарифів. Проте для найбільш
чутливих сільськогосподарських товарів було встановлено квоти на імпорт,
тоді як цукор було виключено з дії Угоди [5].
Такі умови дадуть можливість українським підприємствам пристосуватись
до нових умов безмитної торгівлі. Серед основних українських продуктів, які
отримають переваги від безмитного доступу на ринок Канади в
короткостроковій перспективі: соняшникова олія, цукор, кондитерські вироби
та шоколад, алкогольні напої та пиво, соки. Щодо промислових товарів – це
одяг, кераміка, металургія та хімія. Також Угода сприятиме розвитку кооперації
в сфері авіабудування.
Якщо ж говорити про основні напрямки співробітництва України та Канади,
то, перш за все, треба відмітити співробітництво у сфері освіти. Прикладом
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цього виступають безліч освітніх програм та достатньо широка нормативноправова база. Канадський уряд сприяв розвитку освіти України через
проведення безлічі семінарів і тренінгів для викладачів освітніх закладів,
фінансування та допомогу у формуванні навчально-методичних матеріалів, а
також через запровадження обмінів для студентів, учнів та викладачів освітніх
закладів.
Перспективним напрямком є, перш за все, співробітництво у сфері теле- та
кіновиробництва. Співробітництво у цій сфері може призвести, перш за все, до
популяризації українського продукту закордоном, яке приведе до збільшення
доходів. Бо саме сфера кіно зараз є однією з найбільш прибуткових сфер, які
зможуть створити нові робочі місця та приведуть до зменшення безробіття в
нашій країні, збільшення казни за рахунок податків []. Другим основним
напрямком двостороннього співробітництва України та Канади є
співробітництво в економічній сфері. Зв‘язки у сфері економіки є основою в
усьому спектрі двосторонніх відносин, тому що економічна привабливість
держави – це найсильніший козир у її зовнішній політиці.
Слід зазначити, що протягом ХХІ ст. спостерігається позитивна динаміка
двостороннього товарообігу. Якщо в 1994 р. Двосторонній товарообіг становив
51 млн. дол., то в 2015 р. загальний обсяг взаємної торгівлі товарами між
Україною та Канадою склав 300,5 млн. дол. В 1994 р. були встановлені
повноцінні торговельно-економічні відносини, що говорить про позитивну
динаміку відносин, але певним бар‘єром у реалізації повного потенціалу
торговельно-економічних відносин є високі мита і митні тарифи для третіх
країн в рамках НАФТА, членом якої є Канада.
Особливе місце займає сфера інвестицій. За допомогою канадських
інвестицій відбувається зміцнення і розширення економіки України. Можна
також відмітити, що основною сферою інвестицій є промисловість України.
Канадські компанії розширюють свою діяльність в Україні та зміцнюють свої
позиції, але існують і досить вагомі недоліки, які не дають у повному обсязі
здійснювати інвестиційну діяльність компаніям Канади. Перш за все, це
недосконалість української законодавчої бази, а також спроби рейдерських
захоплень, які негативно впливають на інвестиційний імідж України. І все ж
Канада першою серед західних країн ще у 1992 р. відкрила кредитну лінію
Україні. Також можна відмітити позитивну динаміку росту інвестицій,
пов‘язану з європейським вибором України. Особливе значення має також
регіональне співробітництво на рівні провінцій Канади та відповідних областей
України, до якого сторони виявляють взаємний інтерес. Українсько-канадські
економічні відносини зазнали великих змін з моменту їх започаткування, на
даному етапі вони переживають трансформацію, яка позитивно вплине на
розвиток України як повноцінного члена міжнародної спільноти [4].
Висновки. Канада на сьогодні є для нашої держави основним партнером та
підтримкою на міжнародній арені. Про це свідчить активна позиція Канади на
міжнародній арені в українській кризі. Отже, відносини з Канадою є
перспективним напрямком для зовнішньополітичної стратегії України. Канада
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підтримує нашу державу та сприяє її розвитку, а також допомагає в подоланні
української кризи. Питання України в Канаді завжди стоятиме на порядку
денному, і, враховуючи останні вибори, можна говорити, що позиція Канади на
міжнародній арені завжди буде на користь Україні, а підтримка Канади буде
тільки посилюватись.
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Драченко М.
ШЛЯХИ І МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
У статті проанілізовано основні підходи та визначено методи та шляхи
вирішення політичних конфліктів.
Ключові слова: конфлікт, консенсусний підхід, нормативний підхід,
реалістичний підхід, компромісний підхід, інтегративний підхід.
Соціальна неоднорідність суспільства, відмінності у доходах, владі,
престижі і т. д. нерідко призводять до конфліктів. Конфлікти є невід'ємною
частиною політичного життя. Особливо багате на конфлікти сучасне життя
українського суспільства. Все це обумовлює пильну увагу соціологів до
дослідження конфліктів.
Сформулюємо понття «конфлікт». Конфлікт - об'єктивно-суб'єктивне явище,
стан, реальність, притаманні громадським відносинам. Теза про загальної
гармонії інтересів - один з численних міфів. Глибинна причина конфліктів у
суспільстві - протистояння різних потреб, інтересів, цінностей конкретних
суб'єктів політики, становлять соціальну структуру. В основі протиборства
конфліктуючих сторін - об'єктивні протиріччя (економічні, соціальні, політичні,
ідеологічні, культурні та ін). Одночасне загострення всіх цих видів протиріч
створює криза суспільства. Криза суспільства - це результат глибоких змін в
змісті і формах життя різних соціальних груп, серйозне порушення механізму
контролю в економіці, політиці, культурі. Проявом кризи суспільства служить
різкий підйом соціальної напруженості. Соціальне напруження нерідко
переростає в конфлікт [4, с. 155] .
Конфлікт завжди пов'язаний з суб'єктивним усвідомленням людьми
суперечливості своїх інтересів як членів тих чи інших соціальних груп.
Загострені протиріччя породжують відкриті або закриті конфлікти тільки тоді,
203

