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creation of the necessary conditions for implementation of the gender mainstreaming in the 

police activity by the state of Ukraine. 

To analyze the compliance of the National Police of Ukraine with the standards and 

policies of UN peacekeepers, the Plan of Implementation of Gender Policy 2021 of the Ministry 

of Internal Affairs, other normative documents and practices of the National Police of Ukraine in 

comparison with «Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations 

Police in peacekeeping missions», published by the Department of Peacekeeping Operations and 

the Department of Field Support in 2008, have been used in this study. 

Thus, this article outlines key objectives and considerations for gender mainstreaming, 

followed by checklists of actions which can be taken, as appropriate in a mission context, for the 

composition of the National Police, including recruitment, career development and ensuring non-

discrimination in the workplace. The article gives the examples of integration the gender 

mainstreaming into the policies, plans and real actions of the National Police of Ukraine to 

achieve the gender equality. 

It is worth noting that, firstly, Ukraine has created necessary conditions to implement the 

gender mainstreaming in police activity, secondly, the compliance of the internal policy of the 

National Police of Ukraine with the standards and policies of UN Police is at a high level, but it 

still needs significant improvement in the field of recruitment, equal career development for men 

and women, and the introduction of an effective mechanism to prevent gender discrimination in 

the workplace. 

Keywords: gender mainstreaming, UN police, peacekeeping, National Police of Ukraine, 

gender equality, internal personnel policy. 
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Проаналізовано сирійський конфлікт та його вплив на сучасні міжнародні відносини. 

Увага приділена особливостям сирійського конфлікту, регіональній політиці, міграційній 

кризі, як наслідку цього конфлікту. Розглянуто історико-політичні чинники, причини та 

приводи виникнення сирійського конфлікту. Висвітлено становище сирійських біженців в 

країні, суміжних країнах і Євросоюзі. 
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Стратегічно важливим регіоном в контексті розвитку міжнародних відносин є 

Близький Схід. У формуванні його політики Сирія займає одну з ключових позицій. Країна 

володіє значним економічним, політичним, культурним і демографічним потенціалом. 

Сирії завжди належало важливе місце серед арабських країн [2]. Налагодження тісних 

відносин з ними, було необхідною умовою для надання істотного впливу в 
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мусульманському світі. Важлива роль в ліквідації «ісламського тероризму», який загрожує 

національній безпеці більшості країн світу, відводиться Сирії [5]. 

Сирійський криза, яка набула характеру глобального конфлікту, почалася в березні 

2011 року [17]. Крім протистояння урядового режиму і збройної опозиції, тут стикаються 

інтереси, як держав, що представляють собою регіональні центри сили, так і великих 

держав. Підтримка зовнішніми силами збройної сирійської опозиції, яка представлена 

ісламістськими угрупованнями, наявність в їх рядах десятків тисяч джихадистів з усього 

світу, сприяли виникненню на території Сирії вогнища радикального ісламізму, який, в 

свою чергу, стимулював утворення тут ―Ісламської держави‖ і її експансію в регіоні [10]. 

 На початковому етапі «арабської весни» соціальні протести в Тунісі, Єгипті, 

Бахрейні та Йемені були обумовлені внутрішніми факторами [7]. Вони були породжені 

соціально-економічною кризою, корупцією, свавіллям, правлячої десятки років влади, 

безробіттям, відсутністю демократичних свобод. У той же час, головними причинами 

триваючого конфлікту в Сирії та Лівії, при наявності тих же внутрішніх факторів, стали 

зовнішні чинники. Сирійську збройну опозицію підтримали провідні країни НАТО, 

включно з Туреччиною та монархіями Перської затоки, які намагаються використовувати 

сирійський конфлікт для реалізації своїх цілей [17]. Тому сирійську кризу, можна 

розглядати як окрему частину «арабської весни». 

З огляду на це, значний науковий інтерес представляє дослідження мінливого 

геополітичного балансу сил на Близькому Сході. Політичний режим Сирії виявився в 

епіцентрі одного з важливих вузлів міжнародної політики, які виникли в результаті 

закінчення «холодної війни» і перерозподілу глобального панування. Складність 

конфлікту в Сирії визначена комплексом соціально-політичних протиріч, як у самій країні, 

так і в усьому близькосхідному регіоні. Сирійський конфлікт впливає не тільки на 

перспективу розвитку всього ісламського світу, але і всієї сучасної цивілізації. 

 Істотно змінився характер конфлікту в порівнянні з тим, яким він був на початку 

2011 року. Відбулася динаміка не тільки в політико-релігійному аспекті, але і по 

відношенню до ресурсів і озброєнь, які використовують сторони конфлікту [7]. В 

результаті цих змін внутрішньополітичний конфлікт в Сирії перетворився в 

повномасштабну локальну війну, яка в міжнародній науці називається ―proxywar‖ (війна 

чужими руками). Вона характеризується наявністю ряду ―нашаровующихся‖ вимірів - 

соціальних, релігійних, економічних, етнічних, регіональних та глобальних. Крім цього, 

боротьба за владу між регіональними акторами посилює сирійську кризу. Союз правлячого 

режиму в Сирії з Іраном, Іраком, Росією і організацією ―Хезболла‖ протистоїть головним 

регіональним силам підтримки антіасадовской коаліції – Катару, Саудівської Аравії і 

Туреччини, які базуються на сунітському ісламізмі [7]. 

Провідні аналітики фахівці із Близького Сходу деякий час назад не могли і 

припустити, що Сирія - невелика країна, яка не володіє значними стратегічними 

ресурсами, стане центром гострих протиріч між основними світовими гравцями в цьому 

важливому регіоні міжнародної політики. Численні спроби врегулювати сирійський 

конфлікт не призводять до позитивного результату. 

Об‘єктом даного дослідження є міжнародні відносини в світі в ХХІ столітті, 

предметом виступає сирійський конфлікт, його значення і вплив на сучасні міжнародні 

відносини. Метою статті є аналіз особливості сирійського конфлікту і його вплив на 

міжнародні відносини і регіональну політику, а також дослідження міграційної кризи, яка 

є наслідком цього конфлікту. Тематика сирійського конфлікту є досить актуальною для 
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українських та іноземних науковців. Криза стала об‘єктом аналізу таких науковців, як 

Б. Абу-Абдалла, В.М.Ахметов, Д.А.Белащенко, І.В.Рижов, Б.В.Долгов, І.Д.Комаров, 

В.П. Юрченко тощо. В їх роботах висвітлено різні аспекти зовнішньої політики Сирії на 

сучасному етапі, сирійського конфлікту і ролі ―арабської весни‖ в цьому процесі. 

Збройний конфлікт у Сирії являє собою багатосторонню, багаторівневу війну, яка 

характеризується жорстокими діями, масовими вбивствами, безладними обстрілами 

мирного населення, численними військовими злочинами. За оновленими даними 

Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в ході семирічного 

конфлікту (з 15 березня 2011 року, коли почалися антиурядові виступи) загинули понад 

350 тисяч осіб, серед них більше 106 тисяч - мирні жителі, а 20 тисяч - загиблі діти [17]. 

 Сирійський конфлікт став головною причиною європейської міграційної кризи. 

Війна викликала масовий вихід біженців з Сирії. Згідно з даними Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців, за період військових дій, починаючи з 2011 року, Сирію 

покинули понад 6,9 млн. біженців. На кінець 2018 року, в 45 країнах налічується 6 664 415 

офіційно зареєстрованих сирійських біженців. Понад половини (близько 3,4 млн.) - 

складають діти. Близько 2 млн. - це жінки. Більшість біженців знаходиться в країнах, що 

межують із Сирією. Туреччина прийняла 3,6 млн. осіб [13]. Ліван, населення якого 

становить, трохи більше 6 млн. чоловік, поселив у себе близько мільйона сирійців. У 

Йорданії - близько 674 тис., в Іраку - приблизно 252 тис. У Європі – найбільшу кількість 

біженців прийняла Німеччина, понад півмільйона [19]. 

Після завершення фази активних бойових дій, багато громадян Сирії виявили 

бажання повернутися на батьківщину. За деякими оцінками, з десяти країн (в основному, 

Туреччини, Єгипту, Іраку, Німеччини, Йорданії, Лівану) готові повернутися 1,7 млн. 

сирійських біженців [21]. Для їх прийому Сирія розгорнула пункти прийому і розміщення 

біженців на 1,5 млн. місць. Ці центри знаходяться в 412 населених пунктах, які найменш 

постраждали від військових дій. На даний момент повертаються біженці лише з Йорданії і 

Лівану. Економіці і інфраструктурі Сирії було завдано колосального збитку. У великих 

містах і населених пунктах, де проходили військові дії, інфраструктура зруйнована на 40-

70% [20]. 

―Арабська весна‖ в Сирії почалася в березні 2011 року з мітингів і протестів в 

провінції Дараа [17]. Поступово локальний конфлікт переріс у масштабні мітинги і 

демонстрації проти діючого режиму Башара Асада, які привели до масових заворушень в 

різних містах країни. До основних вимог опозиції ставилися: відставка чинного 

президента, скасування режиму надзвичайного стану, який діяв з 1962 року, проведення в 

країні демократичних реформ [7]. З плином часу в нього залучалися держави 

Близькосхідного регіону, різні військово-політичні та міжнародні організації, а також 

світові держави. Так як в сирійський конфлікт залучена велика кількість країн і 

організацій, то багато політологів-міжнародників вважають, що це не що інше, як 

опосередкована війна між регіональними і світовими державами. 

Уряд Башара Асада підтримує Сирійська арабська армія, Національні сили оборони, 

місцеві та іноземні воєнізовані формування (―Шабіха‖, шиїтська ліванська ―Хезболла‖) 

[17]. Військову допомогу урядова армія отримує від Росії і Ірану. 

Проти уряду виступають такі основні учасники конфлікту, як збройні формування 

―помірної‖ сирійської опозиції (Вільна сирійська армія, племінні формування сунітів), 

курдські загони самооборони, різні ісламістські і терористичні організації (―Джабхат ан-
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Нуср‖, ―Ахрар аш-Шам‖, ІГ, ―Фатх-аль-Іслам‖ і ін.) Опозиції допомагають монархії 

Перської затоки і західні країни [16]. 

У той час всі антиурядові організації входили в сирійську національну раду (СНР), 

яка очолювала сирійську опозицію. Бойові дії з урядовими силами вели формування 

―Сирійської вільної армії‖ (СВА), що складається в основному з сунітських дезертирів. 

Незабаром в рядах опозиції стався розкол, який суттєво вплинув на позиції СВА. Першими 

ряди повстанців залишили курдські формування. Вони утворили власне керівництво, так 

звану Вищу курдську раду. У 2013 році був утворений ―Ісламський фронт‖, що 

складається з радикальних ісламістів. Терористичні організації стали відігравати провідну 

роль в протистоянні урядовій армії. Найбільш боєздатними серед них були ―Ісламська 

держава‖ (ІГ) і місцевий осередок ―Аль-Каїди‖ в особі ―Фронту на-Нусра‖. Світської 

опозиції Сирії відводилася другорядна роль.[10] 

У літку 2014 року під контролем ІГ опиняється значна територія Сирії. Урядові сили 

контролюють не більше 10-15% території країни. Щоб зупинити стрімкий наступ 

ісламістів, урядом США і її союзниками було прийнято рішення про військову 

інтервенцію у Сирію. У вересні 2014 року союзники почали наносити авіаційні удари по 

позиціях ісламістських угруповань, а також надавати допомогу ―помірній опозиції‖, 

озброюючи і навчаючи її формування. Отримавши підтримку президента Сирії Б.Асада, 

30 вересня 2015 року в боротьбу з терористичними угрупованнями вступає Російська 

Федерація. Її Повітряно-космічні сили починають військову операцію в тісній співпраці з 

урядовою армією [18]. 

Переломним моментом у боротьбі з ісламістами стало звільнення в 2016 році міста 

Алеппо [17]. Понад чотири роки терористичні угруповання контролювали східну частину 

цього стратегічно важливого міста на півночі Сирії. Тут була застосована дещо інша 

тактика звільнення міста. Зайняті ісламістами міста Хомс і Хама, були звільнені за 

допомогою облоги і змору. Урядова армія блокувала міста на багато місяців. Брак харчів, 

боєприпасів, медикаментів, підкріплення змушувала терористів залишати захоплені міста. 

Алеппо був звільнений в ході стрімкого штурму, успіхи урядової армії вплинули на 

розклад сил в сирійському збройному конфлікті. 

Крім цього, в 2016 році відбулося ще кілька важливих подій. Перше, це вступ нового 

учасника в бойові дії в Сирії. На північ Сирії були введені турецькі війська для боротьби з 

бойовиками ІГ. Це була офіційна версії, а фактично війська вводилися для боротьби з 

сирійськими курдами, які є головними ворогами Туреччини. Причиною такого рішення 

стала спроба курдів в березні 2016 року створити своє автономне утворення уздовж 

кордону з Турецькою республікою. 

Другою важливою подією 2016 року стало звільнення в травні урядовою армією 

міста Пальміри, яке істотно підірвало позиції ІГ[17]. Крім того, в цьому ж році в 

сусідньому Іраку ІГ також втратила значну частину територій. Урядовими військами і їх 

союзниками були звільнені від терористів ―Ісламської держави‖ важливі міста - Рамаді і 

Ель-Фаллуджа. Але до кінця звільнити столицю іракського халіфату - місто Мосул 

Міжнародна коаліція на чолі з США не змогла. Більш того, ―Сирійські демократичні сили‖ 

також підтримувані Америкою, призупинили наступ на сирійську столицю халіфату - 

місто Ракка. Так як, основні сили урядової армії були задіяні у звільненні Алеппо, 

бойовикам ―Ісламської держави‖ на початку грудня вдалося відбити Пальміру. Варто 

відзначити, що це був тимчасовий успіх ІГ. 
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Корінні зміни в ситуації в Сирії відбулися в 2017 році. В цьому році було знищено 

―Ісламську державу‖, яка контролювала значну територію Сирії і Іраку. Перемога над ІГ 

дозволила Російської Федерації наприкінці року заявити про завершення операції 

Військово-космічних сил. Незважаючи на те, що активна фаза бойових дій була завершена, 

до встановлення миру в Сирії було ще далеко. Так як при владі в Сирії продовжує 

залишатися президент Башар Асад, який рішуче не влаштовує ні сирійську опозицію, ні 

країни, що підтримують її, то і брати участь у повоєнній відбудові Сирії вони не мають 

наміру [17]. 

На початок 2019 року за контролем бойовиків ―Ісламської держави‖ знаходиться 

невелика територія на півдні Сирії в області Дараа, кілька населених пунктів на східному 

березі Євфрату між містами Дейр-ез-Зор і Аль-Букамаль, а також на кордоні провінції 

Хомс з Ес-Сувейді і Хомс і Дейр-ез-Зор. Але це в основному сирійська пустеля. У березні 

2018 року турецькі війська захопили місто Афрін і передмістя. Урядова армія відновила 

контроль на значній території в центрі, півдні і південному заході країни. Завершивши 

ліквідацію численних анклавів збройної опозиції, урядові сили стали повністю 

контролювати економічно розвинений центр (понад 70% території країни), де мешкає 

близько 80% населення [17]. Ця територія має розвинуту промисловість і сільське 

господарство. Периферійну територію, яку контролює опозиція, можна розділити на кілька 

зон: 

    1) Провінція Ідліб. Знаходиться під контролем конкуруючих між собою 

формування (―Джабхат Тахрір Сурія‖, ―Хайят Тахрір аш-Шам‖ і ін.). Так само тут 

розташовані контрольно-наглядові пости ЗС Туреччини. 

    2) Північна частина провінції Алеппо. Ця зона окупації ЗС Туреччини - районів, де 

компактно проживають етнічні курди. Тут також базується BСА (Вільна сирійська армія), 

яка активно підтримується Туреччиною. 

   3) Курдські райони північних провінцій (самопроголошена Демократична 

Федерація Північної Сирії). Знаходиться під контролем ―сирійських демократичних сил‖ 

(СДС). 

   4) Провінція Дейр-ез-Зор на східному березі Євфрату і південна частина провінції 

Ракка. Є зоною контролю СДС. Ці райони компактно заселені сунітськими племенами. Тут 

дислокуються залишки формувань ІГ, які прагнуть зберегти свій бойовий потенціал. 

Для збереження наявних територій і створення нових зон впливу бойові об'єднання 

ІГ все частіше застосовують методи партизанської війни, уникаючи прямих збройних 

зіткнень. На думку деяких експертів, найзручнішими районами для проведення бойових 

операцій ісламістами ІГ є ділянки, які примикають до обох боків сирійсько-іракського 

кордону. На цих територіях бойовики можуть спробувати відродити ―Ісламську державу‖. 

Багато політологів дотримуються думки, що від результату громадянської війни в 

Сирії залежить не тільки майбутнє самої країни, ефективність боротьби з міжнародним 

тероризмом, але і розклад сил на Близькому і Середньому Сході і можливо новий світовий 

порядок. З моменту початку сирійської кризи міжнародне співтовариство доклало чимало 

зусиль для досягнення політичного врегулювання в країні. Між урядом Сирії та 

представниками опозиції проводилися переговори в самих різних форматах. Переговорні 

процеси в Женеві, Відні, Астані і Лозанні відрізнялися лише складом учасників. Крім того, 

Росія підтримує Астанинський процес, тоді як США наполягають на пріоритеті 

женевського формату. 
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Таким чином, сирійський конфлікт має декілька суттєвих особливостей. 

Громадянська війна в Сирії розпочалася внаслідок як внутрішніх так і зовнішніх чинників. 

З самого початку сирійське питання привернуло увагу багатьох країн світу і здобуло 

актуальності як в регіональному так і світовому контексті. Військові дії на території Сирії 

тривають майже десятиліття і на сьогоднішній день існує безліч суперечок між основними 

гравцями міжнародних відносин щодо формату політичного врегулювання. Конфлікт та 

застосування сучасної військової техніки викликало серйозні міграційні процеси, які 

змінюють етнодемографічну та соціальну картину багатьох країн регіону та Європи. Отже, 

від вирішення цього конфлікту залежить як майбутнє самої Сирії, так і країн регіону та 

сучасної цивілізації в цілому. 
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Ukrainian region, within which political expertise was conducted, as well as criminal policy 

expertise was conducted. Revealed historical and polyclinical causes and put into order the 
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Syrian conflict. An environment of respect for the courtly formation of the Syrian divine in the 

red, gloomy lands and in society. 

In order to preserve existing territories and create new zones of influence, IS combats are 

increasingly using methods of guerrilla warfare, avoiding direct armed clashes. According to 

some experts, the most convenient areas for combat operations by ISL Islamists are sites 

adjacent to both sides of the Syrian-Iraqi border. In these territories, militants may try to revive 

the Islamic State. 

Many political scientists are of the opinion that the outcome of the civil war in Syria 

depends not only on the future of the country itself, the effectiveness of the fight against 

international terrorism, but also on the deployment of forces in the Middle and Middle East and 

possibly a new world order. Since the start of the Syrian crisis, the international community has 

made considerable efforts to reach political settlement in the country. Negotiations were held in 

a variety of formats between the Syrian government and representatives of the opposition. The 

negotiation processes in Geneva, Vienna, Astana and Lausanne differed only in the composition 

of the participants. In addition, Russia supports the Astana process, while the US insists on 

prioritizing the Geneva format. 

Keywords: Syrian conflict, “Arab Spring”, insurgents, Islamic State, migration crisis, 

refugees, Kurds. 
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ПРОБЛЕМА ЛОБІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

Робота представляє аналіз сучасного стану дослідженості проблеми лобізму в 

Україні. Українські дослідники роблять свій внесок в розвиток теоретико-методологічних 

засад лобізму. На основі дослідження та класифікації широкого кола наукових робіт 

автор встановив, що цей феномен в Україні досліджується за двома основними 

підходами: правовим та політологічним, при цьому не має одностайності серед 

українських дослідників щодо його трактування, типології, характерних ознак тощо, хоча 

визнається необхідність його введення в правове поле України як основи протидії корупції. 

Ключові слова: лобізм, лобіювання, політична система, політична комунікація, 

«група інтересів», історіографія. 

 

DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-150-164 

 

Характерною рисою сучасної демократичної держави є функціонування інституту 

лобізму. Цей феномен розглядається як один із індикаторів розвитку демократичних 

процесів, за допомогою якого суспільство може впливати на прийняття рішень органами 

державної влади всіх рівнів. Лобізм, виступаючи водночас і інститутом, і процесом 

політично системи суспільства, потребує комплексного підходу до його вивчення. 

Сьогодні він досліджується представниками всіх соціально-економічних та політичних 

наук, що обумовлює велику кількість підходів до його визначення, до розуміння сутності 

даного поняття, його типології, методів реалізації тощо. Серед дослідників сьогодні немає 


