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Превентивна дипломатія покликана попередити конфлікти на ранніх ста
діях, впливаючи на чинники їх виникнення. Одним з інструментів превенти
вної дипломатії ООН є Альянс цивілізацій (АЦ). Дана ініціатива ООН є пла
тформою міжкультурного діалогу, взаєморозуміння та співпраці з метою за
побігання конфліктам на міжкультурному та між цивілізаційному рівнях. 
Мета ініціативи - активізація міжнародних дій проти екстремізму за допомо
гою налагодження міжнаціонального , міжкультурного і міжрелігійного діа
логу та взаємодії. АЦ передбачає чотири основних лінії для скеровування 
зусиль: освіта, молодіжне середовище, засоби масової інформації та міграція.

Трьома стовпами ініціативи є міжнародні організації, національні уряди, 
громадянські суспільства.

АЦ діє на глобальному, регіональному та національному рівнях.
Ареною обговорення та узгодження ідей міжцивілізаційної взаємодії на 

г юбальному рівні стали Форуми Альянсу цивілізацій. На даний час вже від- 
б лося шість Форумів.

■ Розбудовано інституційний механізм ініціативи ООН, який складається з 
посади Високого представника, Секретаріату, Групи друзів (станом на 2015 
рік -  144 держави та міжнародні організації). З метою реалізації завдань АЦ 
розробляються Плани втілення, які ухвалюються в ході щорічних Форумів 
(зараз діє Стратегічний план на 2013-2018 роки).

Регіональні стратегії об'єднують групи країн з громадянським суспільст
вом і міжнародними організаціями з метою організації заходів, які в подаль
шому сприятимуть міжкультурному взаєморозумінню в регіоні. Ухвалені 
регіональні стратегії для Південно-Східної Європи, Середземномор'я та Єди
на арабська стратегія

Національні плани забезпечують основу для відповідних актуальних між- 
культурних дій, які будуть початі урядами, щоб збільшити міжкультурне ро
зуміння в країнах.

Національні плани та регіональні стратегії містять триєдиний підхід, а са
ме вони націлені на усунення бар'єрів на шляху до рівності та на боротьбу з 
забобонами («руйнування стін»), допомогу в розвитку навичок міжкультур
ного спілкування («наведення мостів») і створення простору, в якому є місце 
обміну ідей та переконаннями («загальний простір»),

АЦ має шість пріоритетних напрямків:
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- спираючись на попередні досягнення, рухатися далі, щоб виконати до
даткові завдання в сфері освіти, молоді, міграції та ЗМ1;

- зміцнення партнерських відносин і співробітництва в багатосторонній 
системі;

- внесення доповняльних концепцій та засобів до переліку інструментів 
запобігання конфліктам;

- поєднання відповідальних заходів АЦ;
- координація відповідних заходів АЦ на період після 2015 року в галузі 

розвитку;
- підвищення взаємодії АЦ із засобами масової інформації, громадянсько

го суспільства та бізнес-сектору.
однак найбільшою проблемою залишається наповнення Добровільного 

цільового фонду АЦ,
Превентивна дипломатія ефективно діє на ранніх стадіях конфліктів, а ці

леспрямовані дії ініційовані АЦ від глобального до індивідуального рівня 
покликані знизити напругу ще в зародку.

Поточні ініціативи АЦ спрямовані на подолання міжцивілізаційних та мі- 
жкульгурних конфліктів:

- підприємці для соціальних змін -  програма на 2015 рік, спрямована на 
навчання молодих соціальних підприємців з зони Євро-Мед;

- програма стипендій -  спрямована на краще взаємне пізнання і знання 
молодих лідерів з країн арабського світу, Європи та Північної Америки;

- премія міжкультурних інновацій заснована АЦ разом з BMW GROUP і 
спрямована на пошук інноваційних проектів, що заохочують міжкультурний 
діалог та взаєморозуміння;

- міжкультурні лідери -  ще одна ініціатива АЦ у партнерстві з BMW
GROUP, яка є платформою для молодих лідерів, які займаються проблемам?! 
міжкультурної взаємодії; |

- засоби масової інформації та міжкультурна грамотність -  платформа 
спрямована на розширення можливостей для отримання якісної інформації;

- множинність Плюс -  фестиваль відео для молоді, де молоді люди мають 
можливість виразити власне ставлення та бачення міграційних процесів;

- мир: додаток -  конкурс для розробників комп’ютерних ігор та додатків, 
які мають сприяти міжкультурному діалогові та вирішенню конфліктів;

- літня школа -  75-100 учасників з усього світу протягом тижня співісну
ють та на різноманітних форумах обговорюють проблеми міжкультурної вза
ємодії;

- фонд солідарності молоді -  здійснює початкове фінансування особливо 
важливих та перспективних проектів молоді, які відповідають завданням АЦ.

АЦ є інструментом «м’якої сили» ООН, тому результати діяльності пот
ребують постійних зусиль від глобального рівня до рівня між людських ко
мунікацій та дій, і як слушно зауважив в доповіді «Превентивна дипломатія: 
досягнення результатів» Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун: «Ми знає
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мо, коли превентивна дипломатія спрацьовує ефективно, проте це складно 
довести емпіричним шляхом».

Соколова С. В., 
старший викладач, 

начальник навчально-методичного відділу 
ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного 
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Класичного приватного університету»

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ НАПЯМКИ РОБОТИ 
УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ООН

Діяльність України на економічному та гуманітарному напрямку роботи 
С ОН, насамперед, відбувається в Другому комітеті Генеральної Асамблеї 
(економічно-фінансові питання). Зусилля спрямовуються на розширення 
міжнародної фінансової і технічної допомоги для вирішення завдань еконо
мічного та соціального розвитку України. Результатом, зокрема, є включення 
до низки важливих рішень Генеральної Асамблеї та інших органів положень 
щодо надання міжнародним співтовариством фінансової, технічної та консу
льтативної допомоги країнам з перехідною економікою.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності нашої держави в ООН є спів
робітництво з метою пом’якшення та мінімізації довготермінових наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Починаючи з 1990 р. за ініціативи України, Бі
лорусі та Російської Федерації Генеральною Асамблеєю ООН схвалюється 
резолюція “Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль у 
справі вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катас
трофи” (з 1993 р. -  на дворічній основі). 55-ю сесією ГА ООН у грудні 2000 
р. було ухвалено резолюцію “Закриття Чорнобильської АЕС”, в якій Генера
льна Асамблея привітала рішення Уряду України про закриття станції. На 
початку 1990-х років відповідні резолюції та рішення щодо Чорнобиля схва
лювалися також в рамках Економічної і Соціальної Ради та Дитячого фонду 
ООН.

28 квітня 2006 р. за ініціативи делегації України відбулося спеціальне 
пам’ятне засідання ГА ООН з нагоди 20-х роковин Чорнобильської трагедії. 
26 квітня 2011 р. у рамках заходів з вшанування Чорнобильської трагедії 
Програмою розвитку ООН (ПРООН) спільно з ППУ було проведено щорічне 
засідання Міжвідомчої цільової групи з питань міжнародного співробітницт
ва щодо Чорнобиля під головуванням заступника Адміністратора ПРООН. У

125



Проміни Б. Д.
КРИЗА МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА
ЗАВДАННЯ ООН..................................................................................................1И ,

І:
Расулов А. Г. у
ПІДТРИМАННЯ МИРУ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У *
ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ........................................................

Сакаль Я. В.
МЕКСИКА І ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ - 4
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ І КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ (ЕКЛАК)...........Ц4

Сведенюк Н. М.
ЛІГА НАЦІЙ І ООН -  НА МЕЖІ КРАХУ СИСТЕМИ
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ............................................................................. 116

Середа Т. М.
ООН ТА УКРАЇНА: СПІВРОБІТНИЦТВО ТА Л .
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ..............................................................Ш »

Сльота І. С.
СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ НА
ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ООН........................................................................... 121

Слюсаренко І. Ю.
ІНІЦІАТИВА АЛЬЯНС ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ООН............................................................123

Соколова С. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ НАПЯМКИ РОБОТИ
УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ООН.............................................................................125

Сокол Ю. І.
ООН І КНР: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
СПІВРОБІТНИЦТВА............................................................................... Л2Ц\
Sokolovska Olena
THE UNITED NATIONS AND UKRAINE: ECONOMIC
COOPERATION AND FINANCIAL SUPPORT................................................130

Соснін О. B.
ДЕЯКІ ВЕКТОРИ ЗАГРОЗ І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ У СВІТОВОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ......................... 133

170



Стєкольщикова А. В.
ІСПАНІЯ ТА ООН: СПІВПРАЦЯ У 2014-2015 рр.........................................136

Ткач Т. Я.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ООН З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ...........................137

Фесенко М. В.
Р ЇФОРМА ООН ТА ІНСТИТУТІВ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ..............140

Филнпів Ю. В.
ООН КРІЗЬ ПРИзМУ ДЕМОКРАТІЇ: РЕАЛІЇ................................................142

Хомайко К. О.
УЧАСТЬ ООН У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ В СХІДНІЙ АЗІЇ..................144

Циватьій В. Г.
МНОГОСТОРОННЯЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ (ООН): 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА XXI ВЕКА......................................................146

Чекаленко Л. Д., Кільніцька Т. О.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ В ДИПЛОМАТІЇ................................................................. 150

Чубрикова О. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРЕЧЧИНИ В РАМКАХ ООН У
2002-2014 РОКАХ: НОВІ ПІДХОДИ................................................................ 152

Шаркова Г. Ю.
БОРОТЬБА ІЗ ТЕРОРИЗМОМ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ
УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ООН............................................................................. 154

Шергін С. О.
ДОСВІД ООН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ В СХІДНІЙ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ......................156

171


