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ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 
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доктор політичних наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту світової економіки і міжнародних 

відносин НАН України 

 

КОЛІЗІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

ПОСТТОТАЛІТАРНИХ СУСПІЛЬСТВ 

 

У статті розглядаються особливості формування 

суспільно-політичних систем, утворених на теренах 

колишнього Радянського Союзу. Зокрема, йдеться про деякі 

колізії цього процесу в Україні та Росії. 

 

Ключові слова: суспільно-політичні системи, глобалізація, 

світова криза, Україна, Росія. 

 

Проблема трансформації посттоталітарних суспільств є чи 

не найактуальнішою в сучасній політичній думці. І це 

зрозуміло, адже її об’єктивне осмислення може вивести на 

вироблення адекватного концептуального підходу до пізнання 

глибинних процесів, що відбуваються у світі, враженому 

глобальною кризою. Пояснити їх намагаються не лише 

суспільствознавці, що презентують різні галузі знання, а й не 

меншою мірою фахівці з природознавчих і навіть точних наук. 

Це цілком закономірно – ідеться про розв’язання глобальної 

проблеми розвитку світової цивілізації, яка вступала в нову і 

досить непередбачувану фазу свого існування і проходить 

складне випробування світовою кризою. 

Тим часом спроби тлумачити цей феномен за допомогою 

традиційних теорій не дають очікуваного результату, отже, 

виявляються концептуально неадекватними. Відомі різні теорії 

на кшталт «кінця світу», «зіткнення цивілізацій», «глобальної 
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катастрофи», «екологічного апокаліпсису» тощо лише 

засвідчують алармічний стан нинішньої пізнавальної парадигми 

феномену сучасних системних трансформувань. 

На цьому тлі безперечний інтерес становить проблема 

дослідження особливостей формування суспільно-політичних 

систем, утворених на теренах колишнього Радянського Союзу. 

Варто звернути при цьому увагу, що спроби теоретичного 

осмислення цього явища ускладнюються як зазначеними 

підходами, так і низкою інших специфічних обставин, 

характерних для розвитку саме цих суспільств. Загалом 

спостерігаються дві основні тенденції в поясненні цього явища. 

Перша ґрунтується переважно на спробах теоретичного 

обґрунтування доцільності застосування зразків західних 

цінностей. З нею конкурує інша, яка сповідує дещо 

модернізовану ідею інтернаціоналізації пострадянського 

простору. Ідеться про дилему постмодерного 

світооблаштування. 

У пошуках адекватних відповідей на нинішні цивілізаційні 

виклики політична наука опинилася перед непростою дилемою: 

по-перше, спробою ототожнення глобалізації з існуючими 

геополітичними імперативами; по-друге, «осучасненням» 

традиційних імперських ідей. Проте це суперечить сучасному 

світові постмодерну, який характеризується «некласичним» 

сприйняттям класичної спадщини, розпадом традиційної моделі 

світооблаштування. 

Є також спроби розглядати постмодерн як «факт 

глобального перелому епох», взагалі як «заміну 

модерністського європоцентризму постмодерністським 

глобальним поліцентризмом». Тим часом, не встановлено 

чітких зв’язків чи дефініцій між постіндустріальним 

суспільством, постмодерном та інформаційним суспільством. 

Отже, обумовлена потреба пошуку нової парадигми цілісного 

осмислення понять «постмодерн», «інформаційне суспільство», 

«глобалізація». Ключовим у цьому підході може бути 
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з’ясування того, як певна замкнена система здатна вести 

«діалог» з іншими такими системами. Російський аналітик 

(дипломат) І.О. Петров вважає, що на разі слід виходити з 

подвійного характеру системи, яка «складається зі стабільного 

ядра та рухомої інформаційної оболонки, що відповідає за 

комунікацію з іншими системами. Інформаційна оболонка 

виробляється на основі раціональної переробки опрацювання 

національної спадщини. Під час цього процесу нескінченна 

мозаїка дійсності може стати об’єктом наукового мислення» [1, 

c.10]. Наслідком такої переробки є інформаційний знак, 

своєрідна молекула постмодерного простору інформаційного 

обміну. Таким чином, політичні системи, світогляд, партії, 

корпорації, неурядові організації, фірми і т. ін., по суті, є 

водночас інформаційними одиницями, а з другого боку –  

системами комунікації. Власне, це означає, що процес 

глобалізації відбувається в інформаційному просторі глобальної 

комунікації світового поступу. 

На разі процес утвердження «національної самобутності» 

може наразитися на кризу самоідентифікації, що 

спостерігається, зокрема, у нашому суспільстві. Якраз це 

концептуально важливо для політологічного дослідження. Слід 

мати на увазі, що глобалізація не означає виникнення якогось 

гомогенного світового суспільства, у якому розчиняться 

локальні національні утворення, навпаки, вони й надалі 

відіграватимуть посутню роль (зокрема, у регулюванні 

енергоресурсів, обстоюванні національних інтересів, спільній 

боротьбі з проявами насильства, антидемократії, перманентних 

криз). Але вони повинні стати джерелами культурної 

легітимації свого внеску в загальну культуру постмодерну. Це 

стосується, передусім, самодостатніх, стабільних систем. 

Щодо нашої держави, то вона постала перед доленосною 

проблемою формування державницької самоідентичності, 

нерозв’язність якої вкрай негативно впливає на можливість 

інтегрування до кола цивілізаційної спільноти. Відтак ця 
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проблема повинна стати об’єктом раціонального наукового 

аналізу, методологічним підґрунтям якого є вивчення її у 

форматі «Самоідентичність–локалізація–глобалізація», оскільки 

зазвичай спостерігаються спроби опису цієї проблеми без 

урахування першого, за суттю фундаментального, компонента. 

Лише за цієї умови можна серйозно говорити про спроможності 

успішного входження країни в глобальний світ. Ідеться, 

передусім, про вироблення концепції оптимізації політичної 

ситуації в Україні, тобто концепції врегулювання відносин між 

провідними політичними силами. Думаємо, що в основу 

досягнення консенсусу має бути покладена ідея національної 

ідентифікації суспільства, причому з урахуванням позицій у 

цьому питанні всіх зазначених політичних акторів і відповідно 

до реалій взаємозалежності в контексті розбудови державності. 

Розв’язання цього гордієвого вузла існуючих 

непоступливих протистоянь відкрило б шлях до встановлення 

довгоочікуваної суспільної злагоди, замирення, відтак – 

вивільнило б колосальні ресурси для розв’язання низки гострих 

економічних, політичних і соціальних проблем, що, у свою 

чергу, позитивно позначилося б на консолідації соціуму, 

піднесенні життєвого рівня громадян, прискоренні процесу 

запровадження демократичних цінностей, формуванні дійсно 

ринкових економічних відносин. На разі формування і 

сприятливих умов для реалізації наміченої стратегії мети 

розвитку – адаптації України до складних умов світу, який 

глобалізується, зокрема, протистояння викликам світової кризи. 

У цьому сенсі могла б прислужитися, скажімо, наукова 

гіпотеза: за певним критичним аналогом нинішньої ситуації у 

світі, коли особливої гостроти набуло питання про те, яким є, а 

головне – повинен бути, сучасний світовий порядок – 

однополюсний чи багатополюсний, спробувати його на 

локальному, зрозуміло, рівні екстраполювати на нинішню 

ситуацію в Україні. Адже насправді тут точиться тривалий час 

безкомпромісна політична боротьба за монополізування влади 
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окремими політичними силами, що загалом негативно 

позначається на процесі становлення держави. 

Для вироблення моделі національного порозуміння між 

основними акторами політичного протистояння можна покласти 

в її основу, наприклад, принципи досягнення компромісу в 

екстремальних ситуаціях, запропоновані відомим дослідником 

Гансом Моргентау – фундатором теорії політичного реалізму. 

Загалом історію політичних ідей він розглядав як жорстку 

боротьбу двох підходів до сприйняття природи людини, 

суспільства і політики. Відповідно до першого, потрібно вірити 

у можливість заснованого на моральних принципах політичного 

порядку. Другий, реалістичний, підхід ґрунтується на ідеї про 

недосконалість світу, для якого характерні конфлікти інтересів, 

отже, існування плюралістичних суспільств і який базується на 

балансі інтересів за допомогою механізмів стримування та 

противаг. 

Під політичним реалізмом Г. Моргентау розуміє, по-

перше, таку політичну доктрину, яка ґрунтована на 

обов’язковому врахуванні суперечливих особливостей людської 

природи та обмежених можливостей для встановлення 

справедливих відносин. По-друге, важливим принципом 

політичного реалізму є врахування національних інтересів, які 

розуміються в термінах влади і могутності, що дає змогу 

теоретично пояснювати сутність міжнародних відносин. 

Третій принцип полягає в тому, що політичний реалізм дає 

змогу теоретикам уникнути принаймні двох традиційних 

помилок: дослідження мотивів і намірів, які спричиняють 

безпосередньо політичні дії, а також – вивчення ідеологічних 

переваг суб’єктів міжнародних відносин. На разі точку зору, за 

якою ключем до розуміння суті зовнішньої політики є 

винятково індивідуальні мотиваційні спонукання діяча, він 

вважає помилковою: слід врахувати, насамперед, реальні 

результати політичної діяльності. Адже «добрі наміри» 
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політичних лідерів не є гарантією ані моральності, ані 

ефективності здійснюваної політики» [2, с. 6]. 

Четвертий принцип дослідник пов’язує з необхідністю 

ситуативного сприйняття національних інтересів, тобто 

розгляду їх у конкретний історичний період, у конкретному 

політичному, геополітичному та культурному контексті. 

Політичний реалізм, підкреслює він, передбачає концепцію 

інтересу, що розуміється в термінах влади, не як раз назавжди 

встановлену та незмінну, а як залежну від ситуацій. Ці 

міркування відомого теоретика концептуального важливі для 

розуміння політичної кризової ситуації, що нині склалася в 

нашій країні. Оптимістичною прикметою є те, що нова влада в 

Україні намагається керуватися саме політичним реалізмом. 

Історичний розвиток стабільних систем показує, що країна 

повинна спочатку усвідомити власну окремішність (специфіку), 

а потім спробувати вигідно збувати її на світовому ринку 

міжнаціональної господарської культури, ринку товарів і 

різноманітності послуг. Наприклад, Росія, загалом не обтяжена 

браком зазначеної компоненти розвитку, традиційно 

намагається виконувати завдання на порядок вищі. Як 

принагідно наголошує російський аналітик Б. Акунін, для РФ 

необхідне «...створення російської культурної міфології та 

виведення її на рівень масової демократичної культури, так само 

як з цілком ковбойської пастухівської культури був створений 

міф всесвітнього масштабу» [3, с. 7]. 

Визначальним вектором розвитку суспільств перехідного 

періоду (маємо на увазі Україну) є пошук національного 

консенсусу щодо шляхів і методів зміцнення позиції країни в 

жорсткому конкурентному полі глобалізації. Ідеться про 

консенсус основних політичних сил, що може відповідно 

позначитись і на всьому суспільстві. Держава повинна 

автономно вибрати придатне для себе співвідношення елементів 

статики і динаміки, традиції та новації для успішного 

вбудування у свою нішу у світі, що глобалізується. Вважається, 
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що основні моделі такого співвідношення презентують 

Сполучені Штати (де динаміка і новація домінують над 

статикою і традицією); Німеччина (тут статика і традиції 

перебувають у певній рівновазі з динамікою та новацією); 

Російська Федерація (в ній загалом превалюють статика і 

традиції). Очевидно, для України найприйнятнішим міг би бути 

якийсь модифікований різновид німецької моделі. 

Пропонована модель, зокрема, передбачає запровадження 

адаптованого до нашої дійсності варіанта ліберальної демократії 

з акцентом на формування розвиненого громадянського 

суспільства. Ліберальна демократія забезпечує ефективну 

взаємодію та співіснування політичних і культурних елементів 

статики та динаміки в суспільстві, тобто пошуку консенсусу 

між прибічниками протилежних векторів розвитку. По-друге, 

ліберальна демократія може бути певним індикатором аналізу 

ситуації у сфері співвідношення статики і динаміки, державної 

опіки та приватної ініціативи. 

На разі важливо враховувати і якість національно-

державної політики, адже слід брати до уваги, що стався перехід 

від традиційних блоків держав та інтересів до так званих 

проблемних сфер, що нав’язують державам свою логіку та 

обумовлюють створення різноманітних альянсів. Національна 

держава повинна зважати на нову ситуацію: появу і значущість 

міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій, 

усіляких неурядових та громадських організацій, структур і 

рухів. Ідеться, отже, про формування нового типу світової 

політики – так званої мережної, за якої втрачається традиційний 

тотальний збіг держави, суспільства й особистісної 

ідентичності, а також створюється поступово «недержавне 

світове співтовариство», члени котрого діють уже поза межами 

державних кордонів. Проте так само, як національні держави не 

можуть відмовитися від недержавних структур, що утворюють 

так зване «глобальне демократичне співтовариство», так і ці 

структури не можуть існувати без національних держав і 
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національних спільнот. Тобто, ідеться про взаємообумовлене 

явище глокальності, яке адекватно відображає міру 

взаємоузалежненості. 

Як ілюстрацію можна навести євроатлантичне 

співтовариство, яке, нагромадивши за чималий період існування 

відповідний інформаційно-ресурсний потенціал, нині загалом 

успішно інтегрується у світ сучасного постмодерну, тобто 

володіє більш-менш ефективними механізмами (хоча й не 

оптимальними, як відомо) адаптивності та інваріантності. 

Країни ж пострадянського простору опинились у досить 

складній ситуації невідповідності їхніх реалій новій моделі 

розвитку, яка заперечує жорстку ідеологію і зазвичай сповідує 

гнучку систему впровадження демократичних імператив. 

Щодо України, то вона, навіть на цьому тлі, постала перед 

нагальною потребою розв’язання ще й специфічної проблеми – 

формування, передусім, національної ідентичності, брак чого 

постійно відповідно позначається на динаміці її державницького 

поступу. Отже, вона перебуває в затяжній фазі статики. 

Можливо, не в останню чергу через те, що у вітчизняній 

політичній думці досі точаться суперечки щодо вибору 

оптимального вектора розвитку держави. На методологічному 

рівні помітне пробуксовування через ігнорування 

основоположної компоненти системного дослідження 

української проблеми – її державницької самоідентифікації. 

Через брак відсутності цього численні спроби теоретичних 

інтерпретацій проблеми державостановлення, а, тим більше, 

перспектив входження України до кола цивілізованої спільноти, 

є принаймні лише паліативами. Може, це й не варто 

класифікувати як трагедію науки (за влучним висловом 

відомого дослідника Д. Річа), але факт відірваності від реалій 

незаперечний. 

Розв’язання цієї справді доленосної для України проблеми 

має й суто теоретичний вимір: збагатити досвід переходу 
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посттоталітарних суспільств до облаштування на 

демократичних засадах. 

Проблему особливостей державостановлення України та 

перспектив її входження до кола євроатлантичної спільноти слід 

розглядати, на наш погляд, у форматі «демократизація-

інтернаціоналізація», який у дійсності відбиває реальний стан 

речей, що особливо важливо з огляду на наявну недооцінку 

цього доленосного для нашої державності чинника. 

Передусім, варто брати до уваги існуючу поляризацію 

українського соціуму, котрий поділяється на тих, хто ностальгує 

за колишнім радянським минулим, і тих, хто вбачає майбутнє в 

запровадженні західного способу облаштування життя. 

Відповідно це слугує і виявом симпатій або антипатій до 

всіляких політичних партій, які ведуть безкомпромісну 

боротьбу за владний Олімп, а відтак – за утвердження певного 

вектора розвитку країни. Це відчутно позначається на процесі 

державостановлення, оскільки гальмує перспективу – вийти, 

нарешті, за межі стадії визначення магістрального шляху 

розвитку країни. 

Ситуація в Україні справді феноменологічна, то ж простих 

рецептів виходу з неї немає. Але стає дедалі очевиднішим, що 

самодостатнє суспільство в Україні неможливо збудувати без 

втілення ідеї, яка ґрунтується на відродженні національної 

ідентичності, яка повинна стати головним пріоритетом як для 

нинішньої української еліти, так і кожного свідомого 

громадянина. Лише за цієї умови можна сподіватися на вихід із 

затяжної кризи, а затим – і на критичне використання кращого 

зарубіжного досвіду для облаштування нашого життя. 

Проблему нашої країни об’єктивніше можна пізнати в 

цивілізаційному контексті, через призму низки новітніх 

викликів. 

Слід зважити, що досить цікаві тенденції спостерігаються 

у суспільствознавчій науці взагалі і в українській зокрема, і це 

закономірно, адже спроби всебічно оцінити реалії динаміки 
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глобалізування світу слід лише вітати. Як слушно зазначив 

відомий російський дослідник, лідер сучасної наукової школи 

російського циклізму Ю.В. Яковець, «світ змінюється на наших 

очах, причому з такою стрімкістю та глибиною, що навіть вчені 

не встигають осмислити наявні зміни та передбачити їхні 

перспективи. За якісь півстоліття світ пережив конвульсії 

Другої світової війни, «холодну війну», що поставила людство 

на межу самознищення, розпад колоніальної системи та 

світових імперій, крах світової системи соціалізму» [4, c. 36]. 

Нині світова спільнота опинилася перед численними 

несподіваними викликами прискорюваного процесу 

глобалізації, зокрема, проблемами становлення 

постіндустріального (або інформаційного) суспільства, 

геополітичних неотрансформувань, формування нових 

локальних цивілізацій, загроз ескалації міжнародного 

тероризму, загострення екологічної ситуації, міжцивілізаційних 

і міжетнічних конфліктів, зрештою, боротьби зі світовою 

кризою. 

Такий, без перебільшень, знаковий для цивілізаційного 

поступу перебіг подій застав політичну світову думку дещо 

зненацька, оскільки вона насправді не змогла спрогнозувати 

саме такий розвиток подій. Саме цим, вочевидь, пояснюється 

неадекватна реакція суспільствознавців на цей феномен 

цивілізаційних потрясінь: від передрікання «кінця світу», 

невідворотного трагічного «зіткнення цивілізацій», згубного 

впливу екологічних катастроф, що стають дедалі реальнішими, 

загроз нового різновиду тероризму – міжнародного, хвиля якого 

захлеснула цивілізаційний розвиток, і до спроб тлумачення його 

як новітнього, а через те непередбачуваного, етапу поступу. 

Відтак по-різному рефлексує на те, що нині відбувається 

на нашій планеті, і світова політична думка. Скажімо, у західній 

політології акцентується увага на закономірностях саме такого 

перебігу подій, оскільки процес глобальної глобалізації як, за 

суттю, нове явище повинна, відповідно, супроводжуватися саме 
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такими – несподіваними і незвичними явищами, які можуть 

сприйматися навіть як аномальні. 

Під таке осмислення реалій підлаштовується синергетична 

парадигма, котра передбачає подібні колізії функціонування, 

становлення, «дозрівання» систем, входження їх у лімінальну 

(порогову) зону – і розпад («біфуркаційний вибух») її, тобто 

початок якісно нової фази розвитку. На думку багатьох західних 

теоретиків, саме такий розвиток подій чи не спричинений 

загальним перебігом процесу демократизування планети, 

передусім, за американським зразком. Тим часом, власне саме 

заокеанський зразок демократії, так само, як і глобалізації 

планети, сприймається рештою світу не зовсім однозначно, що 

змушує адептів ширення західної системи цінностей вдаватися 

до застосування всіляких модерністських і постмодерністських 

теорій адаптування зазначених цінностей до реалій інших країн, 

а навіть і регіонів. 

Що з того виходить, свідчить практика: досі 

американський спосіб облаштування життя в чистому вигляді 

не знайшов втілення ніде, хіба що можна говорити про 

використання його окремих елементів, але й то в 

модифікованому відповідно до місцевих обставин варіанті. Не в 

останню чергу, думаємо, це пояснюється, по-перше, тим, що 

модель американської демократії була створена відповідно до 

специфічних умов саме американського соціуму, причому, якраз 

тодішнього, бо зазначене змушує американське керівництво 

постійно ситуативно коригувати ці принципи в різних 

історичних ситуаціях у відомому традиційному форматі 

«Інтервенціонізм – ізоляціонізм». 

Мабуть, зважаючи на це, чимало інших країн прагнуть 

виробити і використовувати свою модель демократії, і це цілком 

природно. Ідеться, передусім, про такі держави, як Китай, 

Японія, Індія, Велика Британія, європейські, скандинавські. 

Свою демократію намагається розбудовувати і Росія, хоч і дещо 

оригінальну, яка ґрунтується на неоімперських принципах. Але 
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річ у тому, що саме така модель розвитку сприймається 

переважною більшістю суспільства, отже, її можна вважати 

адекватною, як би хто не ставився до цього. 

Взагалі, нам думається, для визначення ступеня 

демократизації суспільства важливо також зважати на міру 

впливу на цей процес основних чинників глобалізації. 

Насамперед, це стосується демографо-екологічного, адже на 

першу половину XXI століття прогнозується збільшення 

населення планети в 1,6 раза. Водночас очевидно, що 

природних ресурсів для задоволення основних потреб світової 

спільноти явно не вистачатиме. 

У зв’язку з вичерпанням ресурсів біосфери передбачається 

спад виробництва ВВП на душу населення у світовій економіці 

на 25% до 2025 року (порівняно з 2000 роком). Розв’язання 

проблеми запобігання економічній катастрофі, раціонального 

використання обмежених природних ресурсів (передусім 

невідтворюваних) –  екологічний імператив, який, водночас, 

диктує необхідність зниження темпів приросту, а на кінець XXI 

століття – стабілізації кількості населення Землі на рівні 10–11 

млрд. людей. 

Другим суттєвим чинником вважається глобалізація 

техносфери, що характеризується інтенсивним поширенням 

технічних систем і технологічних процесів. Формується 

світовий технологічний та інформаційний простір, у якому 

домінують розвинені суспільства, що ще відчутніше 

позначається на відстаючих суспільствах, котрі, як і раніше, 

змушені використовувати застарілі (доіндустріальні) технології, 

отже, приречені опинитись у технологічному та 

інформаційному неоколоніалізмі, який реалізується за 

допомогою могутніх транснаціональних корпорацій. 

Економічна глобалізація – третій з визначальних чинників, 

суть котрого в тому, що зараз об’єктивно обумовлені пропорції 

економічного відтворення вже формуються не на національному 

(локальному), а на глобальному рівні (йдеться, власне, про 
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своєрідну інтернаціоналізацію продуктивних сил суспільства), 

оскільки успішний розвиток національних господарств нині 

майже неможливий поза системою світового господарства. 

Аналітики слушно зазначають, що, перебираючи дедалі 

активніше на себе функції регулятора міжнародних пропозицій, 

світовий ринок все сильніше виштовхує відсталі країни на 

маргінальні позиції світового розвитку. Російський дослідник Е. 

Кочетов підкреслював навіть, що у світовому господарстві 

спостерігається тенденція до формування так званих 

інтернаціоналізованих відтворювальних циклів, котрі власне 

формують світовий доход і боротьба за доступ до нього стає 

стратегічним орієнтиром для національних економік [5, c. 112]. 

Четвертим чинником глобалізації вважається 

геополітичний. Попри наявність низки різного типу 

дезінтеграційних процесів, домінуючою тенденцією світового 

розвитку є саме глобалізація, у якій провідну роль відіграють 

Сполучені Штати. На це наприкінці минулого століття вказував 

Збігнєв Бжезинський, власне тим самим обґрунтовуючи 

концепцію американського гегемонізму в сучасному світі. 

Наступним складником є соціокультурна глобалізація, що 

інтенсивно відбувається в таких сферах, передусім, як культура, 

освіта, наука, ідеологія, етика. Вона має досить суперечливий 

характер, оскільки, з одного боку, орієнтована на глобалізацію 

наукового прогресу, який не має національних кордонів, 

розмивання усталених моральних норм, традицій, посилення 

ролі світових релігій тощо. З другого боку, спостерігаються 

тенденції до відокремлення (відновлення) національних 

культур, зростання впливу різних релігійних сект, піднесення 

ролі родини та окремої особи в суспільному житті. Розв’язання 

зазначених суперечностей вчені пов’язують з перспективами 

становлення гуманістичного постіндустріального суспільства. 

Проблема адаптації до викликів світу, який глобалізується, 

насамперед дошкуляє суспільствам, що сформувалися на 

пострадянських теренах, зокрема, це стосується Російської 
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Федерації – країни з потужними природними та людськими 

ресурсами, що дає підстави для утвердження геополітичних 

устремлінь. Спроби реалізації такої стратегії наражаються на 

низку об’єктивних чинників, ускладнених фактом розпаду 

Радянського Союзу. Перед нинішнім кремлівським 

керівництвом постала досить складна дилема: вивести 

суспільство з глибокої ідеологічної кризи, суть якої зводиться 

до того, що частина його прагне до такої демократії, яка б 

поєднувала в собі одночасно західні ліберальні цінності з 

традиційними імперськими імперативами. Отже, ідеться про 

потребу вироблення такої парадигми розвитку, яка б 

враховувала зазначений стан речей. 

Зрозуміло, що за таких обставин реалізувати стратегічні 

цілі – не лише реанімувати колишній імперський статус, а й 

стати новим регіональним центром сили на пострадянському 

просторі, досить проблематично. Методи правління нинішнього 

керівництва більше нагадують авторитарні, а владний режим 

кваліфікується як неототалітарний, специфічною особливістю 

котрого є пошук якоїсь суто російської моделі демократії – 

цікавий загалом феномен у світовій практиці, що потребує 

окремого дослідження. 

На цьому тлі в Україні ситуація, з одного боку, ніби 

значно простіша: її керівництво не обмежене гегемоністськими 

намірами. Однак у дійсності вона змушена розв’язувати 

доленосну проблему свого становлення як суверенної держави. 

За наявними основними параметрами глобалізаційного процесу 

простежується, що нашій державі складно конкурувати в 

жорсткій геополітичній грі країн, які намагаються виконувати 

завдання іншого порядку. Однак очевидним є те, що для 

втілення євроінтеграційних прагнень Україні потрібно, 

передусім, самоствердитися як самодостатньому державному 

акторові. А здійснити це без втілення ідеї національної 

самоідентичності й основних демократичних засад буде майже 

неможливо. Перед Україною постали так само виклики сучасної 
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демократії та глобалізації, але в досить специфічних вимірах [6, 

с. 109]. 

Лише за умови успішного розв’язання зазначених проблем 

Україна може розраховувати на уникнення небезпеки потрапити 

до зони так званої автаркізації, як зазначає академік Ю.М. 

Пахомов, коли стабільні системи нав’язують нестабільним свої 

цінності, виштовхуючи їх тим самим на маргінальні позиції. 
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particular, it deals with certain collisions of this process in Ukraine 

and Russia. 

Key words: social and political systems, globalization, world 

crisis, Ukraine, Russia. 

 

В статье рассматриваются особенности формирования 

общественно-политических систем, образованных на 

территории бывшего Советского Союза. В частности, речь 

идет о некоторых коллизиях этого процесса в Украине и 

России. 

Ключевые слова: общественно-политические системы, 

глобализация, мировой кризис, Украина, Россия. 
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У статті розглянуто застосування у вітчизняній 

практиці принципу субсидіарності та проблемні боки цього 

процесу. Обґрунтована також необхідність удосконалення 

механізмів функціонування місцевої влади, їхня взаємодія із 
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Складність і суперечливіть трансформаційних 

перетворень, що відбуваються в Україні, засвідчують 

необхідність упровадження системних змін в управлінській 

діяльності, налагодженні ефективно діючої системи стримувань 

і противаг між гілками влади як на рівні центру, так і на 

регіональному. Важлива проблема, яка є багато в чому 

визначальною на сучасному етапі державотворення, – це 

переосмислення існуючих підходів щодо  впровадження в 

практику діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування загальновизнаного Радою Європи, 

Європейським Співтовариством принципу субсидіарності як 

поєднання або злиття управління з потребами населення, 

запобігання надмірної концетрації влади. Слід зазначити, що 
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процес пошуку оптимальної моделі місцевої влади в нашій 

державі  невиправдано затягнувся. 

Не випадково перші заяви новообраного Президента 

України В.Ф. Януковича безпосередньо стосуються  

вдосконалення системи управління. Адже саме цій, новій 

команді, доведеться швидко й оперативно налагоджувати 

діяльність багатьох сфер, виправляти минулі помилки, 

повернутись обличчям до несправедливо забутої ідеї 

реформування місцевої влади. 

У політичної сили, що піднялася на найвищий щабель 

владного олімпу, немає іншої альтернативи, як усвідомити 

важливу стратегічну річ, що діяльність центру і місцевих 

органів спрямовані на виконання спільних завдань – це 

гарантування і забезпечення захисту демократичних 

цінностей, конституційних прав і свобод громадян, їхнього 

природного права на місцеве самоврядування. Щодо характеру 

взаємин між ними, то вони можуть набувати різних 

конструкцій: від конкуренції до партнерського співробітництва, 

співпраці. Тому узгодженість і взаємодія, консолідація влади із 

суспільними інститутами стає невід’ємним складником взаємин. 

І серед ключових інституцій, які серйозно  впливають на 

самопочуття населення, їхній настрій і стимулюють ініціативу, 

без перебільшення можна назвати місцеве самоврядування. 

Через проби і помилки, у складних умовах відсутності  

достатнього правового поля, матеріальних ресурсів, цей 

самоврядний інститут попри все стверджується на теренах 

України. 

До позитивних надбань за роки незалежності Української 

держави можна зарахувати трансформацію догматичного 

підходу щодо розуміння державної влади як якоїсь монолітної, 

абсолютної, централізованої і непорушної. Формується дещо 

відмінне розуміння, що місцеве самоврядування (хоча й 

дароване «зверху») залишається самостійним рівнем влади,  

який безпосередньо здійснюється  народом, а демократичність 
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суспільства забезпечується не тільки розподілом владних 

функцій і повноважень між трьома гілками влади на рівні 

центру: воно можливе лише при дотриманні загальновизнаного 

підходу у світовій практиці – розподіл державної влади і 

підтримка територіальних громад. 

А відтак збереження цілісності держави та підвищення 

ефективності інститутуцій місцевої влади, прискорення 

євроінтеграційних процесів, утвердження міжнародного іміджу 

нашої держави потребує налагодження на всіх щаблях владної 

піраміди – центр – регіон – місцеве самоврядування –

конструктивного, партнерського діалогу. Усе це актуалізує 

потребу вивчення питань, що стосуються функціонування 

місцевого самоврядування та запровадження в самоврядній 

практиці принципу субсидіарності – підтриманого і визнаного 

міжнародною спільнотою. 

Аналізу досвіду використання принципу субсидіарності в 

європейській і вітчизняній практиці присвячено достатньо 

велика кількість праць українських і зарубіжних  дослідників. 

Серед них можна назвати О.В. Мошака, О. Їжака, К.О. Линьова, 

Н. Глазунова, В. Токовенко, В. Прошка, С. І. Максимова, С.Н. 

Большакова, І. Хохлова та інших. Учені аналізують різні аспекти 

позитивного досвіду, пов’язаного із запровадженням  принципу 

субсидіарності. Зокрема, О. Їжак зазначав, що застосування 

європейського принципу субсидіарності не повинно 

охоплювати сектор безпеки, не може стосуватися 

зовнішньополітичних функцій вищої посадової особи – 

президента й вирівнювання місцевих бюджетів [5]. Водночас у 

наукових працях саме політологічний аспект функціонування 

принципу субсидіарності є мало дослідженим. 

Метою дослідження є вивчення механізмів запровадження 

принципу субсидіарності в сучасних умовах державотворення 

та розкриття найпроблемніших аспектів цього процесу. 

Поділяючи думку багатьох науковців, автор вважає, що 

філософія принципу субсидіарності  полягає в тому, що 
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управління повинно виключати безпідставне втручання в 

місцеве життя. З одного боку – субсидіарність може означати 

делегування функцій, прав і обов’язків, відповідальності, 

компетенції і матеріально-фінансових ресурсів владному рівню 

управління, який має найтісніший контакт з громадянами, а з 

другого – це наділення реальною владою людей і надання їм 

права здійснювати спільні дії на тому рівні, який найбільше 

відповідає розв’язанню проблем для досягнення збалансованого 

економічного й соціального розвитку територій. За великим 

рахунком, ідеться про гарантування кожному самоврядному і 

державницькому рівням управління всієї сукупності 

конституційно-правових важелів для  автономного розв’язання 

ними потреб громади. Це своєрідне перезавантаження, нова 

архітектура влади в системі багаторівневого управління, 

готовність усіх рівнів влади поділитися нею, відмова від 

застарілих принципів організації влади на місцях. Це відносини 

між різними елементами єдинної системи, які взаємодіють, 

взаємодоповнюють одне одного, водночас залишаючись 

взаємозалежними, оскільки не можуть існувати за межами самої 

системи. До того ж і система без них втрачає будь-який сенс. 

Логічно, що  в подібній ситуації може постати питання про 

оптимізацію територіальної організації державної влади та 

місцевого самоврядування і недостатньо спроможні, слабкі 

адміністративно-територіальні одиниці, рівні управління 

повинні замінитися самодостатніми. Це аксіома, яку повинна 

визнати вся чиновницько-бюрократична еліта нашої незалежної 

держави. Втручання одного органу управління в діяльність 

іншого є неприпустимим. Порушення самостійності населення 

при з’ясуванні ним питань місцевого життя може здійснюватися 

лише у випадках, коли проблема не може бути розв’язана 

всередині самої громади через її масштабність або необхідність 

взаємодії з іншими громадами, або через урахування, 

дотримання міжнародних зобов’язань. Саме за таких умов 

самоврядний орган чи мешканець громади об’єктивно отримує 
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підстави звернутися до вищого рівня управління для 

задоволення своїх потреб. 

Проте чи не вперше за роки незалежності українське 

суспільство реально відчуло слабкість влади в повному її 

розумінні. Непродуманість і виваженість дій, декларативність 

заяв, поспішність у прийнятті рішень, скасування  низки раніше 

прийнятих – усе це призвело до порушення основоположних 

принципів організації влади, правонаступництва як на рівні 

центру, так і на місцевому. До того ж, бажання чиновників 

централізувати більшість функцій і владних повноважень 

унеможливлює охоплення всієї сукупності проблем, які 

виникають у пересічних громадян. Це об’єктивно призводить 

або до неякісного їх розв’язання або це розв’язання затягується 

в часі. У будь-якому випадку влада втрачає руку на пульсі і стає 

заручницею своєї власної недосконалості. 

Тож в умовах трансформації політичної системи 

суспільства, ринкових відносин без чіткого розподілу 

повноважень між центром і регіонами стає все складніше 

забезпечувати сталий розвиток, безперебійне функціонування 

всіх управлінських рівнів, владних структурних інституцій. 

Зрозуміло, що цим інституціям обов’язково доведеться шукати 

підґрунтя, яке зміцнить підмурок цієї піраміди. І цими 

підвалинами, однозначно, може стати місцеве самоврядування – 

одна із засад демократичної системи управління суспільством і 

державою. 

Автор статті не прихильник того,  коли будь-яка діяльність 

суспільних інституцій, зокрема, і місцевого самоврядування, 

керувалася б «здоровим глуздом». Їхні дії завжди повинні бути 

виваженими, а рішення – продуманими, оптимальними і 

неупередженими. Проте відміна виборів до місцевих органів, 

які були призначені на 30 травня 2010 року, викликала 

достатньо неоднозначні емоції й почуття в мешканців 

територіальних громад. Не маючи правового підґрунтя, вагомих 

аргументів (окрім браку коштів), законодавча гілка влади знову 
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продемонструвала свою заангажованість, заполітизованість, 

кон’юктурність і залежність від олігархічних, кланових груп у 

цілому. 

Вищезазначене засвідчує й інший бік недосконалості 

влади – це те, що зміна портфелів на владному олімпі може 

відкрити лобістським групам і угрупованням за інтересами 

шлях до безконтрольного зловживання владою, обмеження 

демократії, серед іншого і на місцевому рівні. Новій владній 

команді потрібно зупинити неправомірні експерименти з 

власним народом і не допускати у своїй практичній діяльності 

нехтування законами, загальноприйнятими нормами й 

принципами. Адже влада – це велика спокуса і, водночас, 

випробовування для вітчизняної еліти. І не так складно її 

завоювати, як потім утримати. Без правових механізмів зробити 

це стає нереально. 

Слід звернути увагу на ту обставину, що органи місцевого 

самоврядування і місцевого управління виконують велику за 

обсягом кількість функцій і повноважень. Вони надають 

різноманітні послуги мешканцям понад 10 тисяч територіальних 

громад. Але цілком справедливо, що кожного з них обурює їхня 

низька якість. Проте чи є це свідченням неефективності цієї 

самоврядної інституції в цілому, чи тут більше суб’єктивного, 

ніж об’єктивного? Це питання далеко не риторичне. Адже на 

рівні намірів залишилась адміністративно-територіальна 

реформа, децентралізація влади, прийняття нового закону про 

місцеве самоврядування. 

На слушну думку багатьох фахівців, чинний Закон  

України «Про місцеве самоврядування в Україні» посилює 

залежність місцевих органів від центру, закладає суперечності і 

протистояння між місцевими гілками влади, тим самим 

збільшуючи безпідставну конкуренцію між ними, порушуючи 

принципи автономності (фінансової, правової й організаційної), 

які закладені Європейською хартією місцевого самоврядування 

[10]. Усе це зайвий раз засвідчує посилення в державному 



Субсидіарність по-українськи:  

реалії та перспективи (політологічний аналіз) 

 

 29 

управлінні централістських тенденцій. Розмінною монетою при 

цьому стають місцеві бюджети. Центр уміло використовує їх як 

інструмент впливу і контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування. 

У контексті цього не можна не згадати про два важливі 

принципи, на яких вибудовується система оподаткування в 

європейських країнах: а) принцип корисності і доцільності 

(населення обкладається податками в точній відповідності до 

того, які блага воно фінансує); б) принцип справедливості 

(базується на прагненні за допомогою податків перерозподіляти  

прибутки і багатство між усіма членами суспільства). 

Аналізуючи вітчизняну практику формування місцевих 

бюджетів, можна з упевненістю говорити про порушення цих 

підходів, оскільки влада в умовах ринкових трансформацій не 

забезпечила фінансове вирівнювання місцевих громад, що  

об’єктивно не дозволяє мешканцям усіх територіальних громад 

отримувати однакову кількість послуг незалежно від регіону, де 

вони мешкають. 

Отже, вітчизняна еліта повинна докласти чимало зусиль, 

аби переконати українське суспільство в правильності його 

вибору в лютому 2010 року. Влада, яка прагне по-справжньому 

працювати на власний народ, змушена шукати невикористані 

резерви, задіяти адміністративні ресурси з тим, щоб побудувати 

державу «загального добробуту і благополуччя», а не відкинути 

її на узбіччя прогресу, зробити її сировинним придатком 

сильніших держав. У цій ситуації важливо не давати  

додаткових підстав для посилення в суспільстві зневіри  та 

розчарування, а конкретними справами довести електорату, що 

виборча агітація, політичні декларації – це не лише складники 

виборчих піар-технологій, а й наповнені конкретним змістом 

програми розвитку, а зміна влади – це додаткова можливість 

для інституцій громадянського суспільства, зокрема,  місцевого 

самоврядування, використати її для оновлення, модернізації й 

утвердження базових демократичних цінностей. 
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Нинішня «пробуксовка» місцевого самоврядування значно 

залежить від того, як на практиці реалізуються ключові 

принципи, на яких воно вибудовується і, передусім, такі 

важливі, як децентралізація та деконцентрація. Дотримання 

принципу децентралізації та спорідненого з ним принципу  

субсидіарності передбачає формування органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування знизу догори, тобто, 

починаючи від первинного рівня, до компетенції сфери 

діяльності місцевого самоврядування слід  зарахувати  всі 

публічні справи, які спроможна вирішувати громада та її органи 

місцевого самоврядування. До компетенції органів вищого 

територіального рівня (район, область) повинні зараховуватися 

лише ті питання, які зачіпають інтереси саме цього рівня 

управління. У свою чергу, до компетенції вищих органів 

виконавчої влади включаються питання, які потребують 

централізованого керівництва, координації дій, виходять за межі 

сфер впливу органів місцевого самоврядування або до них не 

зараховані. Зауважимо, що йдеться не про поділ – оскільки 

влада є неподільна, а про розмежування функцій і повноважень 

між різними рівнями управління з метою наближення їх до 

населення для забезпечення відповідними послугами, яких воно 

потребує. 

Передусім це стосується оптимізації співвідношення 

централізації і децентралізації, які повноваження раціонально 

передати і на який рівень управління, з тим, щоб вони 

максимально були наближені до реалізації функцій. Подібний 

розподіл обмежує вплив центру на поточну діяльність 

територіальних громад, органів самоврядування, дає змогу діяти 

самостійніше й незалежніше і під свою відповідальність у 

межах тих повноважень, які їм визначені законодавством. Для 

здійснення своїх функцій місцеве самоврядування мусить мати, 

як визначає Європейська хартія місцевого самоврядування, 

демократично сформовані органи, які приймають рішення і 

користуються широкою автономією при здійсненні своєї 



Субсидіарність по-українськи:  

реалії та перспективи (політологічний аналіз) 

 

 31 

компетенції і в засобах її реалізації, і ресурсах, необхідних для 

виконання завдань цими органами [10]. 

Процес деконцентрації влади передбачає перерозподіл 

частини функцій, повноважень і сфер впливу в середині 

виконавчих структур  на ті рівні влади й управління, які могли б 

ефективніше й оперативніше виконуватися, адже ті значно 

ближче перебувають до людей і краще орієнтуються в 

проблемах регіонів. Виконання будь-яких повноважень вимагає 

залучення відповідних матеріально-фінансових ресурсів. І чим 

менше  розподільних ланок буде задіяно в цьому процесі, тим 

більше гарантій, що вони будуть використані за призначенням. 

Утім, вищезазначені принципи достатньо не реалізуються 

на практиці. Подолати подібні явища, на нашу думку, можна 

лише створивши правове середовище, у якому права  й 

обов’язки є невіддільні, а закон стає мірилом для всіх, 

починаючи від президента і до пересічного мешканця громади. 

Тому прийняття нового закону про місцеве самоврядування, 

внесення змін до чинних нормативно-правових актів стає 

нагальною потребою. Розширення функцій і повноважень 

органів місцевого самоврядування повинне супроводжуватись і 

збільшенням частки власних повноважень, і зменшенням 

кількості делегованих. 

Частину проблем міг розв’язати закон про територіальну 

громаду, який, закріпивши основні принципи місцевого 

самоврядування, правову основу місцевого самоврядування 

громади, види громад і особливість їхнього функціонування, 

матеріальну основу, органи та посадові особи, порядок їх 

формування і призначення, відповідальність, обов’язки членів 

територіальних громад, сприяв би ефективному розмежуванню 

«предметів відання» і повноважень між центром і регіонами, 

місцевими рівнями управління. Адже справжнє народовладдя 

завжди здійснюється на засадах політичної та ідеологічної 

багатоманітності у формі прямої та представницької демократії. 
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До того ж розмежування повинно виходити з пріоритету 

повноважень представницького органу щодо виконавчого в 

розв’язанні місцевих справ і виконавчого щодо 

представницького – у здійсненні ним функцій державного 

управління на території. Розмежування має бути законодавчо 

закріпленим і забезпечувати дієвий механізм «системи 

стримувань і противаг» у взаєминах між виконавчою і 

представницько владою. 

Зазначимо, що провідною функцією місцевих органів 

залишається надання різноманітних послуг мешканцям 

територіальних громад. Тільки через їхню кількість і якість 

населення може оцінити ефективність і спроможність влади в 

цілому та місцевої, зокрема. Тому цілком слушно було б, аби ці 

послуги громадянам надавалися тим рівнем управління, який до 

них є найближчим. Так, для села і селища – це сільські і 

селищні ради. Потім цю вертикаль продовжують район, район у 

місті, місто, область. Кожен із цих рівнів повинен мати стільки 

людських, законодавчих і фінансових ресурсів, аби їх вистачило 

для розв’язання всієї сукупності місцевих проблем. Адже 

отримуючи ту чи іншу послугу, мешканець одночасно оцінює 

вартісні параметри і професійний рівень тих, хто її організує. Це 

стосується всіх без винятку послуг, які отримує населення, і тут 

немає особливої відмінності, чи вони належать до комунальної 

сфери, чи є адміністративними. Справедливості ради зазначимо, 

що послуги, які нам надаються, на жаль, не відповідають 

елементарним  загальноприйнятим стандартам, що зайвий раз 

підтверджує слабкість регіональної й місцевої влади. І причина 

цього не стільки в принципах, які використовує місцева влада, 

скільки в людському чиннику. 

Отже, для побудови дієздатної системи управління, 

зростання єдності в суспільстві держава мусить  активніше 

застосовувати основоположні принципи організації влади, серед 

них  принцип субсидіарності. Автор не перебільшує значення 

кожного з них, оскільки, посилаючись на зарубіжну практику, 
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безапеляційно можна стверджувати лише  одне – тільки в 

органічному поєднанні вони дають позитивний наслідок в 

управлінні. Їхня реалізація робить захищеним органи 

самоврядування від диктату зверху, дає змогу самостійно 

реалізовувати власні повноваження, виявляти ініціативу. У 

такий спосіб управлінням досягається оптимальна розстановка 

місцевого кадрового потенціалу. І, що найважливіше, населення 

з об’єкта впливу стає суб’єктом місцевої влади, а це – головна 

передумова розвитку місцевої демократії, розбудови 

громадянського суспільства, подолання авторитарних традицій 

чиновництва, номенклатурної бюрократії, яка досить 

«органічно» інтегрувалась із колишньої системи в нову – 

муніципальну. 

З огляду на те, що в межах територіальних громад 

пересікаються інтереси великої кількості людей, які не завжди 

задовольняються достатньо, держава повинна визнати місцеве 

самоврядування як самостійний рівень, на якому влада 

здійснюється  безпосередньо самим народом. Це означає, що 

влада місцевого самоврядування мусить бути організаційно 

відокремлена від державної влади і діяти автономно в межах, 

визначених законом. Такий підхід відкриває перед нею широку 

перспективу щодо розвитку самоврядності, закладає міцні 

підвалини демократизації, формує солідарно відповідальні 

громади. 

Українська держава, виправляючи помилки і долаючи 

стереотипи минулої системи управління, природно шукає нові 

підходи, напрацьовує нові концепції, моделі, які допоможуть 

розбудувати по-справжньому ефективну місцеву владу. І засади 

субсидіарності спільно з іншими принципами дають  такий 

шанс. Але чи сформувалось у нас з вами почуття єдності і 

відповідальності за спільне життя, за наш спільний добробут? 

Певно, що ні. 

Тож залишилось найголовніше – змінити себе, своє 

бачення і розуміння того, що самоврядувати – означає бути 
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господарем у власному домі, державі. Хочеться залишатись 

оптимістом і вірити, що формування свідомості, яка змінить 

стосунки і наше ставлення як членів територіальних громад, не 

затягнеться в часі. Поза всяким сумнівом, наш народ у своїй 

незалежній історії отримав черговий шанс змінити життя на 

краще і мати не ілюзорне, формальне, а дієздатне місцеве 

самоврядування, а з ним і повноцінне життя. Тож варто цим 

скористатися повною мірою. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід звернути увагу на те, 

що характер розпочатих у країні перетворень, які 

супроводжуються значним розбалансуванням суспільних 

інституцій, потребує системних підходів, системних реформ 

управлінської діяльності, налагодження міжсекторної співпраці 

органів місцевого самоврядування – інститутів громадянського 

суспільства – суб’єктів господарювання та асоціацій місцевих і 

регіональних влад, об’єднання економічних, матеріально-

фінансових, організаційних ресурсів, які повинні відповідати 

функціям і повноваженням цих органів влади і бути 

законодавчо закріпленими за кожним рівнем місцевого 

самоврядування, а також мати  професійних управлінців. 

Першочерговим механізмом удосконалення самоврядного 

процесу є нормативно-правова база. Прийняття законів про 

територіальну громаду, окремі рівні самоврядування, 

включаючи регіональне самоврядування, повинна забезпечити 

чітке розмежування функцій і повноважень органів місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій, зняти 

будь-яке дублювання як у горизонтальному, так і 

вертикальному вимірах, зрештою, окреслити систему гарантій 

місцевого самоврядування, аби правовими засобами створити 

сприятливі умови для отримання населенням гарантованих 

державою соціальних стандартів. 

Як засвідчує європейська практика, налагодженню 

взаємовигідних партнерських відносин із центром і місцевою  

владою сприяє те, що рішення центру, які стосуються регіонів, 
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територій, обговорюються і приймається за їхніми 

пропозиціями й участю. Подібний механізм вартий уваги і 

застосування у вітчизняній практиці. Тому вивчення цих питань 

і в подальшому залишається актуальним для сучасної 

політологічної науки. 
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В статье рассматривается использование в 

отечественной практике принципа субсидиарности и разные 

стороны этого процесса. Обоснована также необходимость 

усовершенствования механизмов функционирования местной 

власти, их взаимодействие с центральными ветвями власти. 

Ключевые слова: субсидиарность, местное 

самоуправление, местное управление, распределение власти, 

перераспределение функций, разграничения полномочий, 

децентрализация, деконцентрация власти, перезагрузка власти, 

система сдерживаний и противовесов. 
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У статті розглянуто соціальні детермінанти 

інноваційного характеру державного управління в умовах 

становлення постіндустріального суспільства. Досліджено 

основні напрямки інноваційного розвитку державного 

управління. Окреслено системно-інтегрувальні напрями 

інноваційних змін у формуванні постсучасних управлінських 

практик. Розглянуто роль людського чинника в умовах 

постіндустріального суспільства. 

Ключові слова: державне управління, управлінські 

інновації, постіндустріальне суспільство, адміністративна 

реформа. 

 

Становлення постіндустріального суспільства викликає 

глибинні трансформації в усіх сферах соціального життя, 

включаючи і державне управління. Механізмом модернізації 

системи органів державної влади є впровадження інновацій на 

всіх рівнях їх діяльності. Це визначає інноваційний характер 

державного управління як складника постіндустріального 

суспільства. Дослідження управлінських інновацій є 

актуальною проблемою вивчення тенденцій розвитку сучасного 

суспільства. 

Проблеми взаємозв’язку трансформаційних соціальних та 

управлінських змін у постіндустріальному суспільстві 

досліджуються в працях Г. Атаманчука, С. Лугвіна, 

М. Поповича, Р. Фатхутдінова, А. Чемериса та інших 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Проте їхні дослідження 
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концентруються або на загальних аспектах взаємодії соціальних 

і управлінських процесів, або на аналізі конкретних форм 

детермінації певних управлінських змін соціальними 

трансформаціями постіндустріального зразка. Системний аналіз 

детермінуючого впливу постсучасних соціальних практик на 

інноваційний процес у державному управлінні є 

малодослідженим аспектом теорії державного управління. 

Мірилом сучасного суспільного розвитку виступають 

корінні зміни в усіх сферах життя, пов’язані зі становленням 

постіндустріального суспільства. Процеси, у межах яких це 

відбувається, прийнято називати постсучасними практиками. На 

теоретичному рівні їхнє становлення звичайно пов’язують з 

формуванням постсучасних парадигм у різноманітних сферах 

життя: управлінні, освіті, технічному розвитку тощо. 

Постсучасні соціальні практики та їхнє обґрунтування в межах 

постсучасних парадигм є основним соціальним і когнітивним 

середовищем інноваційних процесів. 

Інноваційні перетворення не тільки трансформують 

продуктивні сили суспільства, але і є центральною ланкою у 

процесі впровадження постіндустріальних практик у сферу 

державного управління. Згідно з концепціями інноваційного 

розвитку кожне нове покоління управлінських інновацій 

розширює сферу свого впливу на соціальне життя. Крім того, 

самоорганізація людини і підвищення якості її життя в умовах 

постіндустріального суспільства прямо пов’язані з інноваціями 

в державному управлінні, які забезпечують зростання його 

якості. 

Системи державного управління вдосконалюються 

відповідно до характеру економічних і соціально-політичних 

трансформацій. Відповідно адміністративні реформи є 

відображенням глобальної тенденції з переосмислення природи 

і ролі держави в постіндустріальному суспільстві. Основним 

лейтмотивом модернізації державного управління є підвищення 

ефективності і результативності роботи державних структур, 



Х.В. Хачатурян 

 

 40 

посилення їхньої відповідальності за надання якісних послуг 

населенню. Постсучасна управлінська парадигма виражається у 

загальноприйнятій доктрині «нового державного управління», 

що ґрунтується на заміні бюрократичної машини гнучкими 

автономними організаційними структурами, які несуть 

відповідальність перед суспільством і розвивають партнерські 

взаємини з приватним сектором, громадянами і громадами.  

Формування постсучасних управлінських практик 

здійснюється за кількома системно-інтегруючими напрямами 

інноваційних змін, які визначають становлення постсучасної 

парадигми державного управління і найефективніші способи 

узгодження управлінської діяльності з тенденціями розвитку її 

об’єкта – постіндустріального суспільства та його компонентів. 

Тому і вплив трансформаційних змін постсучасного зразка на 

інноваційні процеси в системі державного управління 

найдоцільніше визначати за цими напрямами. 

Найбільше значення має загальна тенденція 

постіндустріалізму до визнання пріоритетності людського 

ресурсу в розвитку всіх сфер соціальної життєдіяльності. 

Суспільство споживання з орієнтацією на матеріальне 

забезпечення людини і відповідну систему управління, де 

людина розглядається лише як один з компонентів матеріальних 

процесів, відходить у минуле. У процесі становлення 

постіндустріального суспільства на зміну уніфікованим 

механізованим виробництвам приходить наукоємна індустрія, 

на перше місце виходить виробництво послуг та інформаційна 

технологія, де персоніфікована особистість індустріалізму не 

годиться для постійного інноваційного процесу. Нові виміри 

трудової діяльності: вільний пошук, ризик, маневреність та 

оперативність у прийнятті рішень. Це неможливо в умовах 

регламентації та керування зверху. Стандарти діють для машин, 

а не для людей. Американський спеціаліст у сфері менеджменту 

Г. Мінцберг стверджував: «Очевидно, автоматизація приводить 

організацію в постбюрократичний стан: технічна система 
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повністю регулюється, але не людьми, а машинами; соціальна ж 

система… не потребує контролю за допомогою правил» [6, с. 

235]. 

У розвинених країнах усе більше відчувається потреба в 

гуманізації державного управління, що приходить на зміну 

бюрократизації і технократизації соціального середовища 

управлінської діяльності. Створення можливостей для 

розкриття креативного потенціалу державних службовців стає 

головним системним завданням управлінських інновацій. 

Розвиток людських ресурсів систем державного управління є 

основним фактором формування постсучасної системи 

управління. Персонал стає ключовим стратегічним ресурсом для 

досягнення цілей державної політики і забезпечення якісних 

управлінських послуг. Найпоширенішим способом 

упровадження інновацій у цій галузі є розробка та 

впровадження спеціальних програм з розвитку державної 

служби. Саме в межах таких програм здійснюється 

вдосконалення управління ресурсами, поліпшення 

адміністративної і кадрової політики, створення умов для 

підвищення професіоналізму і розкриття креативних здатностей 

державних службовців. Крім сфери  мотивації творчої 

діяльності персоналу органів державного управління, 

інноваційні зміни торкаються орієнтирів і показників виконання 

обов’язків державними службовцями й керівниками, а також 

питань корпоративної культури з формуванням нової етики 

державної служби.  

В умовах постіндустріального суспільства зростає роль 

людського фактора. «Будь-яка країна, що прагне більшої 

ефективності державного управління, не може не приділяти 

нині належної уваги розвитку людського потенціалу власної 

адміністрації» [5, с. 38]. Навчання кадрів державного 

управління здійснюється постійно в межах створених систем 

підготовки й орієнтоване на розвиток інноваційного мислення й 

здатності працювати в колективі, уміння адаптуватися до різних 
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організаційних форм. Освіта є широкою, але одночасно 

пов’язана з набуттям практичних навиків і вмінням працювати з 

людьми. Пріоритетним об’єктом регулювання стала етика 

чиновників, що регулюється спеціальними кодексами та 

відповідним навчанням. Вона стимулюється заходами з 

прозорості й інформаційної відкритості державних установ.  

Орієнтація державного управління на потреби громадян, 

механізми саморозвитку та гнучкість організаційних форм 

управлінської діяльності неминуче викликають ще один 

системний інноваційний процес, який з повним правом можна 

схарактеризувати як постсучасну управлінську практику. Це 

процес децентралізації, який проявляється передусім у передачі 

окремих повноважень (функцій) на нижчий рівень управління 

при збереженні централізованої влади та створенні автономних 

структур (комун, громад, муніципалітетів), що володіють 

власними ресурсами для виконання покладених на них завдань. 

Неодмінними атрибутами децентралізації в сучасних умовах є 

фінансова самостійність суб’єктів управління та їхня 

відповідальність у межах визначеної компетенції. У результаті 

формуються сприятливіші умови для поліпшення 

обслуговування населення і підвищення ефективності 

ухвалених рішень. На системному рівні децентралізація є одним 

з основних механізмів становлення самоврядних засад 

функціонування постіндустріального суспільства і так званої 

самоврядної парадигми державного управління. 

Децентралізація супроводжується інноваціями в 

управлінні державними фінансами і бюджетом завдяки 

впровадженню апробованих у приватному секторі принципів 

фінансового і бюджетного менеджменту. Постсучасні 

управлінські підходи в цій сфері визначаються орієнтацією на 

максимально ефективне використання ресурсів і використанням 

системи «точкового» контролю за вирішальними пунктами 

використання державних фінансів. Подібний підхід ґрунтується 

на визначенні стратегічних орієнтирів та основних показників 
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діяльності центральними органами державної влади для 

конкретних виконавців державних програм і рішень, тоді як 

методи досягнення поставлених завдань жорстко не 

регламентуються. Важливим аспектом постсучасних інновацій у 

галузі державного фінансового менеджменту є поступовий 

перехід на нові стратегічні орієнтири оцінки виконання 

державних програм і рішень: замість категорій «економія, 

ефективність, результативність» усе частіше використовуються 

категорії «діагноз проблем, розробка нової політики, її розвиток 

і виконання». Тим самим засобами фінансового менеджменту 

система державного управління переорієнтовується не на 

ситуаційну діяльність за принципом «подія-реакція», а на 

системне моделювання і прогнозування розвитку власного 

об’єкта управління з максимально ефективним використанням 

наявних ресурсів [3]. 

Встановлення прямих динамічних кореляцій між 

цілепокладанням у сфері державного управління та 

цивілізаційними пріоритетами розвитку визначають ще одну 

характерну рису постсучасних управлінських практик – їхню 

орієнтацію на забезпечення якісного виміру діяльності органів 

державної влади. Створення державного управління, 

орієнтованого на споживача (громадянина), тоді як уся 

діяльність постіндустріального суспільства націлена на 

забезпечення якості життя людини в усіх вимірах, має 

результатом перенесення критеріїв якості споживання й у сферу 

діяльності державних установ. Ідеться передусім про зміну 

ціннісних орієнтирів, що склалися в держапараті, і зосередженні 

його діяльності на обслуговуванні інтересів і задоволенні 

потреб рядових громадян у контексті формування системних 

умов їх самореалізації.  

Якість державного управління в постіндустріальному 

суспільстві забезпечується введенням спеціальних стандартів 

обслуговування, механізмів контролю щодо їх дотримання з 

боку самих громадян, прозорістю та інформаційною 
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відкритістю державного управління. Значного поширення 

набувають також такі постсучасні управлінські практики, як 

створення вибору для громадян при споживанні управлінських 

послуг, становлення системної функції державного 

консультування громадян, упровадження принципу соціальної 

корисності в діяльність органів державної влади, використання 

ринкового принципу співвіднесення результатів і використаних 

ресурсів для оцінки ефективності функціонування державного 

управління, формування в межах самої держави інституту 

оскарження дій органів державної влади з боку громадян тощо.  

Зараз системні управлінські інновації щодо забезпечення 

якості діяльності органів державної влади виражаються у 

впровадженні принципів і методів концепції тотального 

управління якістю. Саме вона визначає один з основних 

напрямів постсучасної трансформації системи державного 

управління початку ХХІ ст. Слід зазначити, що причини такої 

уваги до питань якості державних послуг полягають не тільки в 

намаганні враховувати інтереси населення. Є й прагматичніша 

мета, що випливає з реалій глобального суспільства. 

Вважається, що саме система державного управління якістю в 

усіх її соціальних вимірах дає можливість забезпечити 

безпосередній зв’язок між розвитком людського ресурсу (рівнем 

освіти, кваліфікацією, здоров’ям громадян тощо) і 

конкурентоспроможністю національних економік. 

Переорієнтація на соціально-якісні показники спонукає до 

інновацій у  сфері критеріїв оцінки ефективності державного 

управління. У постіндустріальному суспільстві домінують 

системні критерії їхнього соціального розвитку й добробуту, 

передусім критерії зростання рівня життя населення та 

справедливого розподілу суспільних благ. Усе поширенішим є 

розуміння саме цих критеріїв і як основи визначення цінності 

інноваційних процесів у державному управлінні. „Як засвідчує 

світовий досвід, економічне зростання не є ні обов’язковою, ні 

достатньою умовою для усунення суспільного неблагополуччя», 
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– вказує відомий вітчизняний фахівець з проблем державного 

управління А. Чемерис. Тому необхідно орієнтувати 

управлінські інновації на „справедливість і духовність як 

основні цінності людства‖ [9, с. 34, 35]. Фахівці вважають 

доцільним використовувати для оцінки ефективності 

державного управління гуманоцентричні стандарти життя та 

розвитку ООН і Світового Банку [2, с. 12]. 

Загалом у межах постсучасної парадигми державного 

управління домінуючі позиції посідає підхід, відповідно до 

якого результативність державного управління цілком 

визначається соціальним ефектом управлінської діяльності, а не 

внутрішньосистемними результатами. „Точно кажучи, ніякої 

управлінської ефективності просто немає. Ми спостерігаємо 

лише її прояви чи результат‖, – вказує у зв’язку з цим 

російський фахівець А.С. Степанов [7, с. 96]. Цей підхід також 

закріплює соціо- та гуманоцентричну орієнтацію державного 

управління в постіндустріальному суспільстві. 

У сфері інструментарію державного управління основні 

постсучасні інновації пов’язані з розвитком інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. Їхнє використання не просто 

підвищує результативність роботи державного апарату загалом і 

його окремих ланок, а й сприяє формуванню нового типу 

комунікативних взаємин держави з громадянами. Нині 

інформатизація системи державного управління здійснюється 

узгоджено з процесами вдосконалення організаційних структур 

і роботи державного апарату й формування мережного типу 

комунікації між державними інституціями і громадянським 

суспільством. 

Найбільший вплив на впровадження інновацій у системі 

державного управління мають такі інформаційні процеси, як 

формування національних інформаційних мереж, що поєднують 

локальні мережі міністерств, відомств і регіонів; розробка 

міжнародних стандартів використання інформаційних 

технологій; розвиток інформаційних мереж, що пов’язують 
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державні органи з населенням і полегшують доступ громадян до 

інформаційних банків даних; використання інформаційних 

систем для аналізу соціальних проблем і розробки рішень. 

Вважається, що в перспективі інформаційні мережі забезпечать 

для кожного громадянина можливість безпосередньої участі в 

роботі органів державної влади і безмежно розширять 

можливості прямої демократії та самоврядування на всіх рівнях 

державного управління [1].  

Розв’язання управлінських проблем, пов’язаних із 

становленням постсучасних соціальних практик, визначає 

основні напрями трансформації систем державного управління. 

Цей процес торкається передусім розвинених держав, де 

контури постіндустріального суспільства стають уже чіткими. 

Проте й інші держави, включаючи Україну, у процесі 

модернізаційних реформ орієнтуються на системні цивілізаційні 

орієнтири управлінської діяльності, що визначаються 

практикою постіндустріалізму. Аналіз адміністративних 

перетворень, пов’язаних з адаптацією державного управління до 

потреб постіндустріального суспільства, дає змогу дійти 

висновку про формування спільних тенденцій розвитку 

управлінських систем різних країн у межах єдиної постсучасної 

парадигми державного управління. Хоча причини й умови 

адміністративних реформ у багатьох країнах різні, у цілому 

вибрана стратегія й основні напрями їх проведення збігаються. 

Радикальні зміни, що відбуваються, дозволяють говорити 

не тільки про управлінсько-інноваційну спрямованість 

економічного зростання, але й про значну трансформацію 

чинників, що визначають його. Управлінські нововведення 

неминуче спричиняють  широкий спектр змін у магістральних 

напрямах теорії державного управління, технологіях 

управлінської діяльності, організаційно-управлінські інновації 

[4]. Радикальні зрушення назрівають саме в підходах до джерел 

і ресурсів зростання ефективності державного управління. 

Фундаментальним критерієм сучасності державного управління 
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стає розуміння людських та інтелектуальних ресурсів з позицій  

їхньої абсолютної цінності для забезпечення інноваційного 

розвитку суспільства. «Добробут суспільства визначається не 

масою чинників виробництва і не об’ємом інвестицій, а 

ефективністю інноваційної діяльності, що дає кінцевий 

позитивний результат», – вказує відомий російський фахівець 

Р.А. Фатхутдінов [8, с. 46]. Магістральними її напрямами, на 

його думку, є процес стратегічної маркетизації державного 

управління, організаційно-технологічні трансформації та 

створення системи інновацій у державному управлінні. 

Отже, постіндустріальне суспільство формує нову 

спрямованість регулюючої діяльності державних органів. 

Пріоритет має бути відданий не розвитку країни на основі 

чинників виробництва й інвестицій, а розвитку на основі 

активізації інноваційної діяльності. Основні напрями 

трансформації державного управління в постіндустріальному 

суспільстві пов’язані зі зростанням ролі людського компонента, 

підвищенням гнучкості та рівня індивідуалізації всіх 

управлінських процесів зниження інтенсивності з розширенням 

сфери державного регулювання та його маркетингова 

трансформація. 
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The article deals with the social determinants of innovative 

character of state administration in the making of postindustrial 

society. The main trams of innovative development of state 

administration are studied. Systemic and integral trends of 

innovative changes in the forming of postmodern management 

practices are described. The role of human factor in conditions of 

postindustrial society is examined. 

Key words: state administration, management innovations, 

postindustrial society, administrative reform. 

 

В статье рассмотрены социальные детерминанты 

инновационного характера государственного управления в 

условиях становления постиндустриального общества. 

Исследованы основные направления инновационного развития 

государственного управления. Выделены системно-

интегрирующие направления инновационных изменений в 
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формировании постсовременных управленческих практик. 

Рассмотрена роль человеческого фактора в условиях 

постиндустриального общества. 

Ключевые слова: государственное управление, 

управленческие инновации, постиндустриальное общество, 

административная реформа. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РОЗПОДІЛ УПРАВЛІНСЬКИХ 
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КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 

 

У статті проаналізовано особливості організації влади 

та розподілу управлінських функцій між Президентом України 

та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної 

реформи, визначено основні проблеми та механізми реалізації 

ефективної системи взаємодії. 

 

Ключові слова: організація влади, управлінські функції, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, конституційна 

реформа, політика.  

 

Одним з головних напрямів становлення та розвитку 

України як демократичної, соціальної, правової держави є 

визначення ролі і місця Президента України та Кабінету 

Міністрів України у механізмі здійснення державної влади. 

Особливого значення при розв’язанні проблем, пов’язаних із 

організацією влади, є вивчення теоретичного аналізу, 

осмислення базових основ, а також якісного нормативно-

правового регулювання статусу складових елементів системи 

органів влади України. Така необхідність зумовлена суто 

практичними потребами підвищення якісного рівня діяльності 

системи органів влади України та її змістовної переорієнтації на 

реалізацію прав і свобод людини і громадянина. 

Аналіз сучасного стану теоретичної та практичної 

розробки питання розподілу управлінських функцій між 
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Президентом України та Кабінетом Міністрів України дає змогу 

виявити деякі проблемні моменти, які необхідно розглянути і 

запропонувати шляхи їхнього розв’язання. Зокрема, ідеться про 

збереження впливу традиційних підходів і методів у 

теоретичному аналізі феномену організації влади, існування 

прогалин і суперечностей у правовому регулюванні питань, 

пов’язаних із діяльністю Президента України та Кабінету 

Міністрів України. Так, досі не прийнято Закон України ―Про 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади‖, 

актуальними залишаються питання конституційності окремих 

положень нещодавно прийнятих Законів України «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про Президента України», очевидним є й 

застарілий характер Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». Саме тому питання організації влади та 

розподілу управлінських функцій між Президентом України та 

Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної 

реформи є актуальним для подальшого дослідження. 

Вагомий внесок у розробку питань проблеми організації 

влади та розподілу управлінських функцій між Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України зробили як зарубіжні, 

так і вітчизняні автори. Серед них С.О. Телешун, С.А. Авакян, 

В.Б. Овсянко, М.Ф. Орзіх, які займалися вивченням ролі та 

місця Президента України в структурі владної вертикалі.  

Мета статті полягає в узагальненні вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розподілу управлінських функцій між 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України в 

контексті конституційної реформи для ефективної організації 

влади в Україні. 

Основні завдання статті полягають у необхідності 

розглянути теоретичні основи й виявити дієві механізми 

організації влади та розподілу управлінських функцій між 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України в 

контексті конституційної реформи. 
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Відтак логіка викладення матеріалу вимагає від автора 

напрацювання практичних рекомендацій з поліпшення й 

подальшої організації влади та розподілу управлінських 

функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, у контексті 

проголошених адміністративної та конституційної реформ, 

формування ефективної системи влади стає одним з 

найважливіших завдань держави. У структурі вищих органів 

виконавчої влади найбільше навантаження з державного 

керівництва покладається на Президента України та Кабінет 

Міністрів України. У свою чергу, співвідношення повноважень 

глави держави і уряду визначається тією чи іншою системою 

правління. Президент України формально не є складовою уряду. 

Проте ціла низка конституційних норм свідчить, що він не 

стороння фігура щодо Кабінету Міністрів, що й обумовлює 

відповідний політико-правовий статус Президента України [1, c. 

47]. 

У межах конституційної реформи 2004 року згідно з 

Конституцією України Президент призначає за згодою 

Верховної Ради України Прем’єр-міністра України, припиняє 

його повноваження й ухвалює рішення про його відставку. 

Реалії сьогоднення  державно-політичного життя полягають у 

тому, що Конституція України дозволяє Президенту при 

визначенні кандидатури Прем’єр-міністра діяти в межах 

альтернативи. Перший шлях – Президент може виходити з 

реального розкладу партійно-політичних сил у Верховній Раді 

й орієнтуватися на суто партійного кандидата (бажано від 

найвпливовішої партії, яка має велику кількість голосів у 

парламенті та підтримку інших партій).  Другий шлях – 

ініціювати кандидатуру, яка з об’єктивних чи суб’єктивних 

причин здатна отримати підтримку парламентської більшості. 

У першому випадку Президент не може мати великого впливу 

на главу уряду, який працює на завдання партії, у другому ж – 
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активно бере справи з керування урядом у свої руки. Як 

показує досвід функціонування державної влади, Президент 

України найчастіше використовує другий шлях формування 

Кабінету Міністрів. Тому, якщо говорити про зміни, які 

відбулись після конституційної реформи 2004 року, то слід 

зазначити: 

1. Коаліція депутатських фракцій, повинна формуватися 

протягом одного місяця від дня відкриття першого 

засідання Верховної Ради України.  

2. Коаліція повинна вносити пропозиції Президентові 

України, щодо кандидатури Прем’єр-міністра і всього 

персонального складу Кабінету Міністрів України. 

3. Верховна Рада України також отримала право призначати 

голову Антимонопольного комітету України, голову 

Державного комітету телебачення та радіомовлення 

України, голову Фонду державного майна України.  

4. У свою чергу, Президент України отримує додаткові 

можливості розпустити Верховну Раду України, якщо 

протягом місяця не буде сформовано коаліцію і протягом 

60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не 

сформовано персональний склад Кабінету Міністрів 

України. Рішення щодо відставки Прем’єр-міністра та 

членів Кабінету Міністрів ухвалює Верховна Рада. 

Відтепер Президент України має право внести пропозицію 

до Верховної Ради щодо відповідальності та прийняття 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України.  

5. Також суттєво змінилося положення щодо строку обрання  

Президента України. Його тепер обирають на всезагальних 

національних виборах строком на 5 років [2, c. 78]. 

Загалом нова конституційна схема є порівняно простою. 

Відтепер Президент України керуватиме зовнішньою 

політикою країни, обороною, внутрішньою безпекою, а також 

головами місцевих державних адміністрацій. Решту справ 
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внутрішнього політичного менеджменту розв’язуватиме 

Кабінет Міністрів України та РНБО.  

Отже, після конституційної реформи в Україні  Законом 

України запроваджується деякий внутрішньо суперечливий 

порядок формування Кабінету Міністрів України, тому що 

одні члени уряду – міністр оборони, міністр закордонних 

справ – повинні призначатися Верховною Радою за поданням 

Президента (нарівні з Прем’єр-міністром), інші ж – за 

поданням Прем’єр-міністра. Такий підхід остаточно підриває 

основи діяльності уряду як „єдиної команди‖, легалізує 

мінімальний вплив Кабінету Міністрів на сферу оборони та 

закордонних справ і в принципі стає „унікальним‖ у світовій 

конституційній практиці. У Німеччені, наприклад, як 

класичної парламентської форми правління, члени уряду 

отримують легітимацію (формальне призначення на посаду 

або звільнення з посади відповідним правовим актом) від 

президента держави [3, c. 118]. 

Також треба наголосити на тому факті, що звільнити 

міністрів, як і інших членів уряду, за новою редакцією 

конституції має право Верховна Рада України  без будь-якого 

погодження з Прем’єр-міністром чи главою держави, простою 

більшістю від конституційного складу. Це одне з 

найнебезпечніших і найдеструктивніших положень даного 

Основного Закону України, яке суттєво послаблює 

повноваження Кабінету Міністрів, насамперед  зважаючи на 

рівень політико-правової культури українського політикуму 

та «лобістську» діяльність окремих народних депутатів [4, c. 

135]. 

Загроза одноосібного звільнення (без потреби отримання 

згоди від іншого політичного суб’єкта), яка раніше робила 

членів уряду „слухняними слугами Президента‖, тепер 

змушуватиме членів Кабінету Міністрів бути „лояльними‖ до 

окремих «лобістських груп» народних депутатів України. За 

такого підходу важко очікувати від Міністрів України 
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принциповості в питаннях реформ. Зважаючи на те, що кадрові 

повноваження щодо призначення та звільнення з посад голів 

місцевих держадміністрацій залишаються в компетенції 

Президента, закон „розриває‖ виконавчу владу між главою 

держави і парламентом, залишаючи, на наш погляд, не  

достатньо управлінських інструментів для уряду.  

Щодо голови Служби безпеки України, для якого 

Законом передбачено можливість звільнення лише за згодою 

парламенту, ситуація могла б бути протилежною. На нашу 

думку, є логічним, якщо Президент України згідно з 

Конституцією України забезпечує національну безпеку, а СБУ 

є основним органом, який повинен забезпечувати виконання 

цієї функції Президента, то й  підпорядковуватись ця 

спецслужба повинна тільки Президенту України [5, c. 63].  

Тому в умовах конституційної реформи 2004 року 

розподіл управлінських функцій видається доволі заплутаним і 

не завжди стабільним й ефективним, що не виписує правила 

функціонування інституту Президента України та Кабінету 

Міністрів України загалом.  

Тому саме нові конституційні зміни повинні бути 

спрямовані на втілення в життя закріпленого Конституцією 

статусу Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі 

органів виконавчої влади та повинні передбачати надання 

Прем’єр-міністру права призначення та звільнення з посад 

керівників центральних органів виконавчої влади (за винятком 

міністерств), місцевих державних адміністрацій; створення, 

реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої 

влади, визначення засад координації їх діяльності та 

підпорядкування, позбавлення глави держави права скасовувати 

акти Кабінету Міністрів (відповідні повноваження мають бути 

закріплені за Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції) [6, c. 117].  
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Внесення відповідних змін сприятиме підвищенню 

ефективності державного управління, відповідальності Кабінету 

Міністрів України та Президенту України за здійснювану ним 

політику, прискоренню адміністративної реформи. 

Досвід українського державотворення протягом останніх 

років переконливо засвідчив також про відсутність дієвої 

взаємодії уряду та парламенту. Більшість сформованих після 

прийняття Конституції урядів не спиралась на підтримку з боку 

парламенту, але через постійну загрозу розв’язання політичної 

кризи в внаслідок висловлення вотуму недовіри, продовжувала 

здійснювати свою діяльність, в окремих випадках – без 

затвердженої Верховною Радою України Програми діяльності 

Уряду. Позапарламентський характер більшості кадрових 

призначень у Кабінеті Міністрів, крім того, значно ускладнює 

процес запровадження інституту ―політичних діячів‖ 

(політиків), передбаченого Концепцією конституційної 

реформи. Серед інших негативів, спричинених недосконалістю 

окремих норм Основного Закону – недієвість суспільного і 

парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади, непослідовність дій законодавчої і виконавчої гілок 

влади. У зв’язку з цим найефективнішим шляхом розв’язання 

зазначених проблем було б внесення відповідних змін до 

Конституції, які, з одного боку забезпечували б формування 

дієвого уряду, який би спирався на підтримку парламенту, а з 

другого – запроваджували дієві механізми парламентського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади, серед них – 

силових структур, діяльність яких на нині майже повністю 

закрита для суспільного контролю. 

Ці зміни повинні передбачати можливість запровадження 

індивідуальної політичної відповідальності членів Кабінету 

Міністрів перед Верховною Радою (у зв’язку з цим за 

парламентом доцільно закріпити право дострокового 

припинення повноважень керівників центральних органів 

виконавчої влади (або принаймні міністрів і керівників 
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―силових‖ відомств) на підставі винесення їм вотуму недовіри), 

інституту конструктивного вотуму недовіри (глава уряду може 

бути відправлений у відставку парламентом лише у випадку, 

якщо Верховною Радою буде сформовано новий склад уряду), 

відповідальності уряду та окремих його членів лише перед 

парламентом, а не главою держави (відповідно, зміну Уряду 

необхідно ―прив’язати‖ не до обрання нового Президента 

України, а до сформування нового складу Верховної Ради 

України) [7, c. 123]. 

Досвід держав Центральної та Східної Європи 

переконливо свідчить про те, що результативність 

реформування державного управління та публічних фінансів 

напряму залежить від ефективності моделі адміністративно-

територіального устрою. У Польщі, наприклад, успішність 

реформування регіонального самоврядування насамперед була 

зумовлена змінами в адміністративно-територіальному поділі, 

унаслідок яких було істотно зменшено кількість воєводств. 

Натомість в Україні на конституційному рівні було 

―законсервовано‖ модель територіального устрою, яка 

сформувалась у середині  30-х років і головним призначенням 

якої було забезпечення централізованого управління та 

задоволення потреб планової економіки. Нині ця модель 

перешкоджає реформуванню місцевого самоврядування, 

удосконаленню регіонального управління, реалізації багатьох 

положень Бюджетного кодексу, а також зумовлює суттєві 

диспропорції в розвитку багатьох регіонів. Саме тому вже давно 

назріла потреба ―модернізації‖ відповідних положень 

Конституції в положеннях організації влади та розподілі 

управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України [8, c. 24]. 

Саме тому загальна характеристика пропонованих змін 

зводиться до наступного: 
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1. Підвищення самостійності уряду у здійсненні виконавчої 

влади. Кабінет Міністрів України наділяється правом 

створення, реорганізації та ліквідації всіх органів 

виконавчої влади за винятком міністерств (міністерства 

утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються 

Президентом за поданням Прем’єр-міністра), призначення 

на посади та звільнення з посад голів місцевих державних 

адміністрацій, здійснення винятківого контролю за 

діяльністю місцевих державних адміністрацій та правом 

скасування їхніх актів. 

2. Закріплення як підстави для дострокового припинення 

повноважень народного депутата, обраного за списком 

політичної партії (блоку партій) у разі його виходу 

(виключення) зі складу фракції такої партії (блоку партій). 

Недоцільність такої конституційної зміни зумовлена  тим, 

що зміцнення фракційної дисципліни залежить насамперед 

від удосконалення виборчого законодавства та рівня 

розвитку партійної системи. Запровадження пропорційної 

виборчої системи з відкритими зписками та чітка політична 

структуризація суспільства сприяли б поступовому 

врозв’язанню проблеми – жодна партія, яка висуває свій 

список на виборах до парламенту, навряд чи буде 

зацікавлена в тому, щоб у лавах висунутих нею кандидатів 

перебували особи, які в парламенті попереднього скликання 

неодноразово змінювали партійну та фракційну належність. 

3. Запровадження принципу пропорційного розподілу між 

парламентськими фракціями і групами посад у комітетах, 

тимчасових спеціальних і слідчих комісіях, парламентських 

делегаціях. Недоцільність закріплення порядку розподілу 

посад в утворюваних парламентом тимчасових і постійних 

органах пов’язана з тим, що відповідні питання повинні 

регулюватися Регламентом Верховної Ради. У випадку 

прийняття запропонованих змін, створюватиметься реальна 

можливість того, що Верховна Рада взагалі не зможе 



 Організація влади та розподіл управлінських функцій   

між Президентом України та Кабінетом Міністрів України 

в контексті конституційної реформи 

 

 59 

розподілити місця у комітетах та обрати керівництво (або 

принаймні стабільно функціонувати) в умовах, коли 

принципу пропорційності досягнути майже неможливо 

(комітет з 10 членів не зможе бути ―пропорційно‖ 

розподілений між, скажімо, 10 фракціями), група депутатів 

у кількості 45 осіб завжди матиме змогу внести 

конституційне подання до Конституційного Суду щодо 

невідповідності Основному закону постанови парламенту 

про обрання народних депутатів членами (керівниками) 

парламентських комітетів, якою було порушено 

―пропорційний‖ порядок розподілу відповідних посад. 

Цілком зрозуміло, яке в даному випадку рішення 

постановить орган конституційної юрисдикції. 

4. Передача функцій глави держави, повноваження якого були 

припинені достроково,  Голові Верховної Ради України. 

Майже в усіх державах функції глави держави, 

повноваження якого були припинені достроково, виконують 

або віце-президент (в державах з президентською формою 

правління) або глава уряду (у державах із змішаною 

формою правління). Концентрація повноважень у руках 

парламенту, діяльність якого згідно з пропонованими 

змінами майже не контролюється урядом, не сприятиме 

втіленню в життя принципу стримувань і противаг. Тому, на 

нашу думку, доцільно було б зберегти існуючий порядок 

виконання повноважень глави держави у випадку їхнього 

дострокового припинення [9, c. 55]. 

Підсумовуючи, можна дійти таких висновків: особливість 

правового статусу Президента України полягає в тому, що в 

дійсності він є главою держави і главою виконавчої влади (що 

характерно для президентських держав), а юридично (за 

Конституцією України) має статус лише глави держави, хоча ця 

сама Конституція передбачає для Президента набагато ширший 

обсяг повноважень. Тому необхідно внести відповідні зміни до 
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Основного Закону і зрівняти «юридичну» конституцію і 

«фактичну», розробити достатньо дійовий механізм державної 

влади, який забезпечував би рівновагу всіх гілок влади завдяки 

встановленню для них таких прав та обов’язків, які відповідали 

б змішаному (парламентсько-президентському) типу 

республіки, а саме: необхідно усунути суперечності в нормах 

Конституції. Для цього треба залишити за Президентом тільки 

ті повноваження, які випливають з його статусу глави держави й 

обов’язків бути гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина, передбачених ст. 

102 Основного Закону. Президент України в даному разі 

повинен виконувати представницькі та охоронно-наглядові 

функції. На нашу думку, саме ці функції повинні стати 

основними для Президента з огляду на те, що за їх допомогою 

досягаються найголовніші цілі для держави, уособленням якої є 

Президент. Зважаючи на те, що Президент не є главою 

виконавчої влади, він не повинен самостійно утворювати 

міністерства та інші органи виконавчої влади. Зазначені органи 

повинні утворюватися законом. Президент як суб’єкт 

законодавчої ініціативи повинен вносити відповідний 

узгоджений з Прем’єр-міністром законопроект на розгляд 

Верховної Ради. Місцеві органи виконавчої влади також 

повинні спільно формуватися Президентом і Кабінетом 

Міністрів. Такий стан речей відповідатиме загальній концепції 

змішаної республіки. Для цього необхідно внести відповідні 

зміни до Конституції України та прийняти Закон України «Про 

міністерства та інші органи виконавчої влади в Україні» [10, c. 

198]. 

Саме тому, на наш погляд, видається логічним 

проведення в Україні другого етапу конституційної реформи, у 

якій будуть враховані всі негативні моменти взаємин між 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України і 

Верховною Радою України, що дасть змогу «еволюційного 
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переходу» від «недолугої» парламенсько-президенської форми 

правління до повноцінної парламенської або президенської 

форми правління, з ефективною організацію влади та 

розподілом управлінських функцій між Президентом України 

та Кабінетом Міністрів України. 

Дослідження організації влади та розподілу 

управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України стає найактуальнішим у контексті 

конституційної реформи та потреби наступного вдосконалення 

конституційно-правового й управлінського регулювання 

суспільних відносин в Україні, подальша реалізація яких 

неможлива без наступного актуального наукового 

дослідження. 
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problems of and mechanisms of realization of effective system are 
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В статье проанализировано особенности организации 

власти и распределения управленческих функций между 

Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины в 

контексте конституционной реформы, определены основные 

проблемы и механизмы реализации эффективной системы 

взаимодействия.  

Ключевые слова: организация власти, управленческие 

функции, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, 

конституционная реформа, политика. 
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викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету 

 

МОДЕЛІ ВЗАЄМИН ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЦЕРКВИ 

 

У статті досліджується питання засобів співіснування 

церкви і держави в умовах сучасного світу, характеризуються 

основні шляхи побудови взаємин між ними, а також 

наводяться приклади різних типів державно-церковних 

взаємин. Які є основні моделі співпраці церкви і держави і яка з 

них є найсприятливішою для України? Саме ці питання є 

об’єктом дослідження цієї статті.  

Ключові слова: держава, церква, релігія, православ’я, 

католицизм, атеїзм, політика держави що до церкви, свобода 

совісті, світська держава. 

 

Питання, що стосується правового врегулювання сучасних 

відносин церкви і держави, є надзвичайно важливим і 

актуальним не лише щодо розв’язання суспільних 

суперечностей сьогодення, а й, що є найважливішим, з огляду 

на подальші перспективи українського суспільства. Неухильне 

дотримання базових принципів свободи совісті як важливого 

елемента загальнолюдських цінностей нині ознакою відкритого 

демократичного суспільства та передумовою не лише 

суспільно-політичної, а й глобальної гуманітарної стабільності. 

За цих умов виняткового значення набувають питання 

правового врегулювання відносин між державою і Церквою, 

упорядкування діяльності Церкви та релігійних організацій, 

формулювання вичерпної і несуперечливої законодавчої бази в 

галузі забезпечення права громадян на свободу совісті та 

уніфікації практики її застосування [17]. 

Серед літератури, у якій висвітлено питання побудови 

відносин між церквою і державою, назвемо працю М.Ю. Бабія 
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―Свобода совісті філософсько-атропологічне і релігієзнавче 

осмислення‖ [2], а також колективну монографію ―Релігія і 

політика в сучасній Україні‖ за редакцією І.Ф. Кураса [2] у яких 

розглядаються шляхи співіснування та співробітництва держави 

й церкви, а також піднімається питання допустимості 

використання релігії в політичній діяльності. Цій проблемі 

також присвячені праці і статті: Папи Римського Й. Ратцингера 

(Бенедикт XVI) [16], екс-віце-прем’єра України з гуманітарних 

питань В. Семиноженка [17], голови Християнсько-

демократичної партії України В. Журавського [6], експертів Т. 

Ярмощук [20], О. Лиманця [13] та інших. 

Метою даної статті є показати основні моделі 

співробітництва церкви і держави, дослідити основні етапи 

розвитку державно-церковних відносин, а також проаналізувати 

співробітництво Української держави з церковними 

інституціями.  

Упродовж тривалого періоду релігійно-церковне життя в 

Україні перебуває в надзвичайно динамічному стані, який не 

може однозначно визначатися як поступальний розвиток. На 

жаль, він характеризується не лише бурхливим зростанням 

мережі релігійних організацій і позитивними змінами у 

ставленні людей до духовно-релігійних цінностей, але й 

затяжним, пронизливим між церковним конфліктом, який 

постійно супроводжувався втручанням держави в справи 

церкви. Відтак, релігійне середовище переживає складні часи, 

не маючи надії на швидке й ефективне розв’язання 

суперечностей, що накопичилися. 

За цих умов виняткового значення набувають питання 

правового врегулювання взаємин між державою і Церквою, 

упорядкування діяльності Церкви та релігійних організацій, 

формулювання вичерпної і несуперечливої законодавчої бази в 

галузі забезпечення права громадян на свободу совісті та 

уніфікації практики її застосування [3]. 
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Дев’ятнадцять років, що минули після набуття Україною 

державної незалежності, дають підстави для осмислення досвіду 

державно-церковних відносин, які склалися в умовах нових 

політичних і економічних реалій, а також для відпрацювання 

дієвих важелів подальшого руху вперед у цій специфічній галузі 

суспільного буття. 

На сучасному етапі характер державно-церковних 

відносин – один з головних показників рівня розвитку і 

держави, і релігійного напряму, позаяк він засвідчує рівень 

реалізації принципу свободи совісті як одного з головних 

складників фундаментальних прав і свобод людини. Оскільки 

релігія має ґрунтовний вплив на соціальні структури і цінності, 

то свобода совісті є важливим чинником структуруючих 

зв´язків між частинами суспільства і всім суспільством. 

Релігійна свобода є одним із найдавніших визнаних у 

міжнародному середовищі прав людини. Від часу укладення 

Вестфальського миру (1648 р.) право на релігійну свободу 

отримало міжнародний захист. Першим конституційним актом, 

що проголошував його, була перша поправка до Конституції 

США, де зазначено, що Конгрес не створюватиме закону, що 

стосуватиметься інституювання релігії чи заборонятиме вільне 

її відправлення [2].  

В епоху Відродження із становленням громадянських 

суспільств розпочалися процеси секуляризації (набуття 

світських рис) суспільного життя. Цьому сприяв розвиток 

наукових знань, насамперед вчення про природне право, згідно 

з яким держава та її інституції мають земне, а не божественне 

походження. Релігія поступово стає приватною справою. 

Наприкінці XVIII ст. починають реформуватись основні типи 

відносин між церквою і державою, які існують і донині [3]. 

Протягом століть формувалося кілька моделей державно-

церковних відносин, які часто взаємно переплітаються: 

теократія; цезаропапізм, державна церква, відокремлення 

церкви від держави; проміжний стан між моделлю державної 
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церкви і моделлю повного відокремлення; відокремлення 

церкви і держави. 

Теократія (грец. theos – Бог і kratos – влада). Постає як 

форма правління, за якої вся повнота влади в державі належить 

главі церкви та духовенству. Передбачає ототожнення світської 

і духовної влад, регламентацію функціонування держави та її 

інституцій з панівною церквою та її органами [1]. 

Прикладом теократії може бути Іудея V–І ст. до н. е., де 

влада була зосереджена в руках жерців на чолі з іудейським 

першоієрархом; Папська область в Італії у 756–1870 pp., а з 1929 

р. – держава-місто Ватикан, де папа римський є абсолютним 

монархом, що зосередив у своїх руках необмежену політичну і 

духовну владу. Теократичне правління дуже поширене в 

мусульманських країнах (в Ірані, Саудівській Аравії тощо), де 

дотримуються традицій, що сформувалися ще в Дамаському 

халіфаті за династій Омеядів (661–750 рр.), та Абасидів (750–

1258 рр.) 

Цезаропапізм (лат. caesar – цезар, papa – папа) [3] – 

модель державно-церковних відносин, за якої церква та її 

структури повністю залежать від світської влади. Передбачає 

повну залежність церкви від держави, одержавлення і 

підпорядкування світській владі церковних структур. 

Класичними прикладами такого правління є Візантія, де 

імператори збирали церковні собори, розв’язували догматичні 

суперечки, призначали чи знімали патріархів, митрополитів 

тощо. Цю модель перейняла Московія, де від XVIII до початку 

XX ст. главою православної церкви був імператор 

(імператриця). Церква стає одним з інститутів державної 

бюрократичної системи, а духовенство – особливим прошарком 

суспільства зі своїми правами та пільгами (непідсудність 

світському суду, звільнення від податків, військової повинності 

тощо). 

Державна церква – модель державно-церковних 

відносин, що забезпечує в державі привілейований стан певній 
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конфесії [9]. Передбачає пряме фінансування державою її 

інституцій і державний контроль за використанням коштів, 

делегування церковним структурам певних державних функцій 

(реєстрація новонароджених, смертей, шлюбів тощо). 

Прикладом такої моделі є сучасна Греція, де державною є 

православна церква, Статут якої має статус державного закону. 

Держава гарантує її священнослужителям зарплату і пенсії. У 

початкових і середніх школах здійснюється православна освіта. 

Близькою до грецької є і сучасна італійська модель державно-

церковних відносин, де понад 90 відсотків населення охрещені в 

католицьку віру. Різні форми державної церкви існують також у 

Великобританії, Данії, Швеції та інших країнах. Винятковий 

статус певної церкви зафіксовано в конституціях понад 40 

держав світу. До речі, у 22 із них главою держави може бути 

лише особа, що належить до офіційної церкви. 

Відокремлення церкви від держави. На практиці це 

означає неможливість втручання церкви у справи держави за 

активного втручання державних інституцій у справи церкви. 

Така модель була характерна для колишніх країн 

соціалістичного табору, де законодавство теоретично 

гарантувало свободу совісті, а реально віруючі зазнавали 

дискримінацій. «Атеїзація» державної політики призводила до 

значних порушень прав людини. Церкви як суспільні інституції 

активно використовувалися владою у внутрішній і зовнішній 

політиці. 

Поєднання моделі державної церкви і моделі повного 

відокремлення церкви і держави – модель державно-

церковних відносин, яка передбачає збереження певних видів 

державної підтримки та привілеїв окремих церков. Приклад – 

сучасна Німеччина, де, хоча і проголошено нейтральність і 

толерантність держави до різних конфесій, усе ж зберігаються 

певні відмінності у ставленні до релігійних організацій — 

залежно від кількості їхніх прихильників. Якщо прибічників 

певної конфесії більше одного відсотка від загальної кількості 
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населення певної землі Німеччини, то вони отримують 

спеціальний статус, який дає їм змогу, наприклад, отримувати 

державні дотації на власні школи, дитячі садки. Нині в країні 

нараховується 15 конфесій із спеціальним статусом. Подібні 

державно-церковні відносини склалися в Японії, Австрії, Перу 

та інших країнах світу.  

Відокремлення церкви і держави – модель державно-

церковних відносин, яка базується на невтручанні держави у 

справи церкви, а церкви – у справи держави, що забезпечує 

максимальну свободу релігії та режим толерантності. Типовим 

прикладом шостої моделі є США, де конституція проголошує 

свободу для релігійних інституцій, їхня незалежність від 

світського контролю чи маніпуляції властей. Відповідно до 

цього документа неприпустимо примушувати чи спонукати 

будь-кого проти його власної волі відвідувати або не 

відвідувати церкву, так само, як сповідувати або не сповідувати 

певну релігію. Ніхто не може бути покараний за свою релігійну 

віру чи безвір’я, за відвідування чи невідвідування церкви. Ні 

федеральний уряд, ні власті штатів, ні місцева влада не можуть 

також визначати мету діяльності церкви, призначати її 

керівників або вказувати, як тій належить вести свої справи. 

Подібну, законодавчо закріплену, свободу віри чи невір’я мають 

і громадяни Франції, Туреччини та інших країн.  

Залежно від традицій, моделі державно-церковних 

відносин існує кілька схем фінансової підтримки державою 

церковних інституцій:  

1. Пряме фінансування державою релігійних організацій і 

державний контроль за використанням коштів. Така схема 

характерна для більшості країн з теократичною, 

цезаропапською моделями державно-церковних відносин, країн 

з державною церквою (Ватикан, Греція, Бельгія, Люксембург, 

Норвегія та ін.).  
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2. Збір спеціального ―церковного‖ податку, який 

витрачається згідно з побажаннями платників податку (Італія, 

Іспанія та ін.).  

3. Використання коштів ―церковного‖ податку 

релігійними організаціями на власний розсуд з мінімальним 

контролем держави (ФРН, Австрія, Швейцарія, Швеція та ін.).  

4. Відсутність фінансової допомоги держави конфесіям, 

які існують на добровільні пожертвування віруючих, виручки 

від церковної атрибутики тощо. Це характерно для країн, де 

церква і держава відокремлені одна від одної (США, Франція, 

Україна, Нідерланди) [3].  

Держава – гарант свободи совісті. У реалізації принципу 

свободи совісті як свободи самовизначення, свободи вибору 

особистістю світоглядних орієнтирів державі належить 

винятково важлива роль. Однак, щоб виконувати покладені на 

неї функції, держава має відповідати таким вимогам [2].  

1. Вона повинна бути світською, що має бути закріплено 

конституцією. Це не означає впровадження чи підтримки 

атеїстичної ідеології або зацікавленості в ній. Світський 

характер держави є лише свідченням її нейтральності, 

об’єктивності щодо будь-яких різновидів віри – як релігійних, 

так і нерелігійних.  

2. Керуючись загальнолюдськими цінностями, вона 

зобов’язана чітко окреслити в чинному законодавстві межі 

свого втручання у сповідування громадянами будь-якої віри, у 

діяльність релігійних та атеїстичних інституцій. Вона не 

повинна надавати матеріальну підтримку або в інших формах 

активно виявляти свою прихильність до будь-яких релігійних чи 

нерелігійних атеїстичних організацій. Заангажоване ставлення 

держави до певних світоглядних парадигм (наприклад, вивчення 

у державних навчальних закладах деяких богословських чи 

атеїстичних дисциплін) буде порушенням конституційних засад, 

перетворюватиме їх на соціальну функцію, заважатиме 

гармонізації стосунків носіїв різних світоглядів. 
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3. Позитивна діяльність держави щодо різних конфесій 

повинна обмежуватись обліково-реєстраційною функцією на 

основі заявницького принципу та нейтральним арбітруванням у 

випадках виникнення міжцерковних суперечок, конфліктів із 

майнових чи інших нетеологічних питань – за умови звернення 

релігійних організацій до державних установ за відповідною 

послугою.  

4. Мають бути законодавчо визначені межі фізичної 

поведінки (аж ніяк не думок та віри), за які не можуть виходити 

прихильники певних світоглядних орієнтирів, конфесій, 

атеїстичних організацій – відповідно до міжнародних стандартів 

цих меж. 

В Україні взаємини церкви і держави ґрунтуються на цілій 

низці законів, міжнародних договорів та нормативно-правових 

актів, найважливішими з яких є: 

1) Конституція України; 

2) Загальна декларація прав людини; 

3) Закон України від 23 грудня 1992 р. ―Про внесення 

доповнень і змін до Закону УРСР‖ ―Про свободу совісті 

та релігійні організації‖ [7]. 

Лейтмотивом цих документів є проголошення 

відокремлення держави від церкви (ст. 35 КУ) та обопільне 

невтручання їх у справи одна одної.  Але це не означає, що 

закони, де втілено загальнодержавну волю і волю інших 

політичних суб’єктів, взагалі не регулюють відносини між 

церковними організаціями і державними органами. Така 

постановка питання не відповідала б соціальній природі 

релігійно-церковного комплексу. Релігія є складником 

суспільства. Релігійні відносини виступають змістовним 

елементом неполітичних стосунків громадянського суспільства, 

тому держава зобов’язана захищати і надійно регулювати такі 

відносини. Але суспільство складається з релігійних і 

нерелігійних груп населення, тому держава через законодавство 

також регулює стосунки між цими категоріями громадян. 



Моделі взаємин церкви і держави в контексті 

 політики Української Держави щодо церкви 

 

 71 

При цьому на перше місце виступає надання з боку 

держави можливості сповідати будь-яку релігію за умов, що 

відправлення певного релігійного культу не порушує законів, не 

посягає на права інших громадян і не зашкоджує здоров’ю 

людей. Законодавче регулювання релігійних відносин існує 

майже в усіх країнах. Так, у ст. 14 Конституції Бельгії 

підкреслюється, що свобода віросповідання і відправлення 

культу гарантується за умов відсутності правопорушень, які 

здійснюються під час реалізації цих свобод. Конституція Японії 

визнає свободу віросповідання тільки в межах, сумісних із 

суспільним спокоєм і порядком, а також з обов’язками підданих 

(ст. 28). У Конституції Швейцарії зазначається, що здійснення 

цивільних і політичних прав не може бути обмежене приписами 

або умовами церковного чи релігійного характеру. Релігійні 

переконання не звільняють від виконання цивільних обов’язків: 

«Вільне відправлення релігійних обрядів забезпечене, оскільки 

не порушуються вимоги суспільного порядку і добрих звичаїв» 

(ст. 49–50). Католицька церква прийняла декларацію про 

релігійну свободу, де вказується, що релігійні організації і 

віруючі зобов’язані виконувати вимоги світської влади, не 

порушувати суспільний порядок, громадянське суспільство має 

право захищатися проти зловживань, які можуть мати місце під 

гаслами релігійної свободи [6]. 

У нашій країні законодавче закріплюються такі умови для 

здійснення свободи совісті: 

1. Політико-правові – полягають в обмеженні 

можливостей церкви втручатись у державні справи; для цього 

церква відокремлюється від держави; здійснюється певна 

секуляризація державно-правових відносин і народної освіти; 

юридичне забезпечується право сповідати будь-яку релігію або 

не сповідати жодної, відправляти релігійні культи або вести 

гуманістичну пропаганду. 
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2. Ідеологічні – полягають у доступності масам освіти, 

науки, культури; у забезпеченні права особи на всебічний 

розвиток. 

В Українській державі свобода совісті є конституційним 

принципом, нормою державного права: кожному громадянину 

надано право і забезпечена можливість вільно визначати своє 

ставлення до релігії, тобто сповідувати будь-яку релігію чи не 

сповідувати жодної. Свобода совісті оберігається цивільним, 

кримінальним, адміністративним та сімейним правом; питання, 

що стосується забезпечення свободи совісті, вміщено в законах 

про працю, народну освіту та інших законодавчих актах [17]. 

Але, на жаль, далеко не всі принципи відносин між 

церквою і державою, закладені у законах і нормативно-

правових актах Української держави, втілюються в реальному 

житті. Постійно засоби масової інформації передають тривожні 

повідомлення про втручання держави в церковні справи, або 

навпаки – церкви в життя держави.  В умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні наша держава ще тільки 

повинна буде навчитися вибудовувати свої відносини з різними 

релігійними конфесіями та інституціями, з яких складається 

релігійна мапа України. 
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В статье исследуется вопрос средств сосуществования 

церкви и государства в условиях современного мира, 

характеризуются основные пути построения 

взаимоотношений между ними, а также приводятся примеры 

различных типов государственно-церковных отношений. 

Каковы основные модели сотрудничества церкви и государства 

и какая из них является наиболее благоприятной для Украины? 

Именно эти вопросы являются объектом исследования в 

данной статье. 

Ключевые слова: государство, церковь, религия, 

православие, католицизм, атеизм, политика государства по 

отношению к церкви, свобода совести, светское государство. 
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У статті аналізується процес формування зовнішньої 

політики України в умовах глобалізації в сучасному світі. Автор 

розглядає вплив політичного процесу в Україні і Росії на 

формування європейської системи міжнародних відносин, 

взаємну залежність і сумісність зовнішньої політики України з 

зовнішньою політикою держав ЄС, у процесі формування 

ліберально-демократичної європейської системи міжнародних 

відносин у XXI столітті.       

Ключові слова: глобалізація, геополітика, політична еліта, 

цивільне суспільство, олігархія, міжнародні відносини, 

розбещена держава. 

 

 Україна, що займає важливе геополітичне положення на 

євразійському континенті, як і раніше зберігає тотальну 

економічну (або точніше енергетичну) залежність від Російської 

Федерації і продовжує відігравати визначальну роль у транзиті 

російських енергоносіїв до Західної Європи. Україна опинилась 

у трикутнику геополітичних інтересів провідних світових 

гравців: США, Європи і Росії. Це, насамперед, інтереси 

економічні й інтереси безпеки (військової і гуманітарної). У 

дійсності за сучасних умов Україна зпосіла геополітичне місце 
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Західної Європи і відіграє роль Західної Європи в умовах 

біполярного світу другої половини ХХ століття. На територію 

України  концентруються інтереси США, Європи і Росії. Ці 

інтереси створюють коридор, у якому Україна може проводити 

свою зовнішню політику. При цьому необхідно зазначити, що 

через об’єктивні причини, які визначають місце в структурі 

міжнародних відносин, Україна не в змозі мати претензії на 

власні геополітичні інтереси, навіть у Балто-Чорноморському 

регіоні. У цьому контексті актуальність теми являє для 

дослідження особливий інтерес.      

 Вибори Президента України 2010 року і прихід до влади 

Віктора Януковича, а також регіональної донецької політичної 

еліти створили умови для зміни всього геополітичного розкладу 

в сучасному глобальному світі. Зміна пріоритетів усередині 

держави змінила баланс впливу на Україну на користь 

Російської Федерації.  

У світовій політиці все зримішою виявляється тенденція 

до формування єдиної планетарної цивілізації. У її основі 

лежить реальний факт «глобалізації» суспільного розвитку, 

який часто описують як зростаюча цілісність світу. Займаючи 

виняткове геополітичне положення Україна розвивається в 

річищі світової глобальної політики, майже не маючи реальних 

важелів впливу на неї через свій економічний стан і політичний 

устрій. Вона лише може маневрувати між політичними і 

економічними інтересами глобальних політичних акторів, 

отримуючи певні тимчасові вигоди. Автор розглядає зовнішню 

політику України в новому контексті як реальність, що 

формується під впливом потужних чинників глобальних 

міжнародних відносин, як похідну реальної політики провідних 

міжнародних акторів.  

 Зовнішня політика України на сучасному етапі формується 

на перетині геополітичних інтересів Сполучених Штатів 

Америки, Європейського Союзу і Російської Федерації. Цей 

чинник значною мірою визначає і вектор політичного процесу в 
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Україні. Усередині країни політичні сили балансують на 

існуючій реальності: на думку Самуеля Хантінгтона, Україна 

розірвана нація [23, с. 209–210]. 

 Вектор руху України перебуває в прямій залежності від 

того які ціннісні пріоритети сприйме українська нація і які 

цінності, у політичних реаліях, що склалися, виявляться 

вигіднішими і безпечнішими для української політичної еліти. 

 На вектор зовнішньої політики України значною мірою 

впливають геополітичні інтереси США, ЄС і Росії. Ступінь 

самостійності в міжнародних справах перебуває в прямій 

залежності від балансу рівня довіри або протистояння між 

США, ЄС і Росією. 

 Кожна з цих держав має свої геополітичні інтереси в 

Україні.  

Інтереси США в Україні виникають з національних 

геополітичних інтересів, головним з яких залишається 

засвоєння Україною демократичних цінностей, як головної 

гарантії збереження і розвитку демократії у світі, поширення 

ліберально-демократичної форми правління і державного 

устрою у світі. США пропагує ліберально-демократичні 

цінності, але не нав’язує їх політичними, економічним або 

силовими аргументами. Інтереси США в Україні безпосередньо 

пов’язані з протистоянням з Російською Федерацією, відносини 

з якою насправді перейшли до стадії помірної «холодної війни». 

Ізраїльський історик, професор Університету Тель-Авіва, доктор 

історичних наук Оксфордського університету Азар Гат вважає: 

«Значніша проблема корениться в підйомі великих 

недемократичних держав. Ідеться про давніх суперників Заходу 

в холодній війні – Китай і Росію, де зараз правлять авторитарні, 

радше капіталістичні, ніж комуністичні, режими. Нині, схоже, 

вони готові повернутися» [11, с. 70–83]. 

За сучасних міжнародних відносин, що склалися, 

подальша конфронтація між Заходом і Росією неминуча. У 

цьому контексті інтереси США в Україні відповідають тезі, 

висловленій Збігнєвим Бжезінські у своїй праці «Падіння у 
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холодній війні» [1, с. 190], що Балто-Чорноморський Союз 

(зазначений американськими політологами після розпаду СРСР, 

як можливий союз України, Білорусі, Литви) цікавий США як 

пояс, що замикає Росію з її експансіоністськими намірами в 

Азії.  

Цікава думка російських політологів. Ще  2007 року 

Сергій Караганов у своїй статті «Нова епоха протистояння» 

стверджував: «Захід і Росія вступили в нову фазу протистояння, 

яка відрізняється від холодної війни, але може стати навіть 

небезпечнішою». Він вважав: «Захід залишив надію 

перетворити Росію на дружню йому державу і тепер дивиться 

на неї з позицій «нової заборони». [16, с. 58–69]. Коментуючи 

реакцію на лютневу промову тогочасного президента РФ 

Володимира Путіна в Мюнхені, один з провідних фахівців Росії 

в галузі міжнародних відносин, зовнішньої і військової 

політики, міжнародної безпеки, контролю за озброєнням і 

роззброєнням член-кореспондент Російської академії наук 

Олексій Арбатов ставив проблему так: «Чи не стоїмо ми на 

порозі нової холодної війни?» [6, с. 38–51]. 

Враховуючи наявність небезпеки, яка випливає з морально 

застарілого, а тому й найнебезпечнішого ядерного потенціалу 

Росії, що дістався їй у спадок від СРСР, на перший план 

виходить військово-стратегічний чинник, що визначає первинні 

геостратегічні інтереси США в Україні і насамперед у Криму, 

зважаючи на його унікальне геополітичне положення.  

США не розглядає Україну як стратегічного економічного 

партнера зі всіма висновуваними наслідками (торгівля, 

інвестиції, передача технологій, розвиток науки, утворення і 

тому подібне), але проводить в Україні послідовну політику, 

направлену на засвоєння населенням демократичних цінностей. 

Ця політика повільно, але дає результати, формує потенційні 

основи для процесу соціалізації населення і розвитку цивільного 

суспільства в Україні.  

http://www.globalaffairs.ru/numbers/27/8067.html
http://www.globalaffairs.ru/numbers/25/7289.html
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  Інтереси Європейського Союзу в Україні в глобальних 

цілях збігаються з інтересами США, проте мають деякі істотні 

відмінності.  

 Безальтернативним для США і ЄС є засвоєння Україною 

ліберально-демократичних цінностей. Упродовж 250 років 

Америка говорила світу: «Дайте мені своїх стомлених, бідних, 

пригноблюваних, бажаючих дихати вільно». Проте останнім 

часом вона говорить: «Якщо ви не з нами, то ви проти нас» [9, с. 

8–26]. 

Відносини України і США національна еліта не може 

розглядати інакше як аксіому, яку сформулював сучасний 

англійський політичний теоретик Джон Дані: «Демократія – це 

феномен, якого в нас немає, але якого ми не можемо припинити 

хотіти» [13, с. 70]. Публічна відмова української політичної 

еліти від демократичної риторики неминуче призведе до краху 

всієї політичної еліти.  

З практичної точки зору ЄС доклав більше зусиль, 

проводячи впродовж багатьох років незалежності України 

політику відвертості для її громадян, тим самим демонструючи 

на практиці привабливість і переваги демократії. До певної міри 

цей процес можна розглядати, як консолідовану послідовну 

гуманітарну експансію демократії, виправдану для 

посткомуністичної України, яка перебуває в умовах 

олігархічного терору. У державах Європейського Союзу 

впродовж 20 років працевлаштовано на постійну роботу  

близько 8 мільйонів громадян України, що дозволило уникнути 

гуманітарної катастрофи в Україні.  

Але за роки незалежності Україна не просунулася на 

шляху до демократії. Сталися гібридні процеси: конвергенція 

гірших рис радянського тоталітаризму з гіршими рисами дикого 

капіталізму [20]. Сучасна Україна – це «розбещена держава» і 

через 19 років після здобуття незалежності являє реальну 

загрозу цінностям ліберально-демократичного світу. Україна 

пройшла транзитом станцію під назвою «демократія» і 
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застрягла у світі під назвою «розбещена держава» [17, с. 269] зі 

всіма висновуваними наслідками.   

Україна нова держава і вона не може формуватися 

відособлено. Усі держави виникають, і функціонують лише у 

складі міжнародних систем які їх об’єднують. Чарльз Тіллі 

прямо зазначав, що міжнародні системи виступають як чинник 

формування і розвитку держав [4, с. 45]. 

Для України це найактуальніше. Вона не лише покинула 

стару систему СРСР, а стала абсолютно новою державою, яка 

раніше не входила ні в одну з міжнародних систем як 

незалежний суб’єкт міжнародних відносин. За Ч. Тіллем 

умовою виникнення і функціонування суверенних держав є не 

лише монополізація влади в межах виразної окресленої 

території, але й визнання права на подібну монополію з боку 

аналогічних монополістів за межами їхньої території і з боку 

різних політичних акторів усередині їх території. У цьому 

контексті для України принциповим є чинник, який 

визначаючає вектор формування і розвитку держави. Тіллі 

звертав увагу на те, що приєднання держав до міжнародних 

систем не просто обертається їх визнанням іншими суверенами, 

але й впливає на процеси державного будівництва в нових 

членах міжнародних систем і на трансформацію старих, 

оскільки заповнення системи держав істотно обмежувало 

учасників, які встали на шлях державного будівництва пізніше 

[4, с. 46]. 

Іншими словами, те, коли і як чи або інша держава 

вступила в співтовариство держав, яке місце в ньому посіла, які 

зразки були запропоновані, а можливо і нав’язані міжнародною 

системою, – усе це істотно позначається на державному 

будівництві. 

Україна не визначилася, у яке із співтовариств держав 

вона хоче вступити. Процес соціалізації йде повільно, 

суспільство не засвоює демократичні цінності, а політична еліта 

протидіє процесу їх «оксамитового» нав’язування. Ця 
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невизначеність обумовлена об’єктивними чинниками: країна 

продовжує залишатись у старій системі войовничої 

посткомуністичної цивілізації країн СНД, що розпадається, яка 

продовжує перебувати в ілюзії власної непогрішності, водночас 

ненавмисно відтворює ті самі варварство й зло, боротьба з 

якими була проголошена ще в часи початку розпаду СРСР 

Михайлом Горбачовим.  

Поза сумнівом, що міжнародне визнання або відмова в 

такому визнанні впливає на формування або трансформацію 

основних політичних інститутів держави, що формується, 

впливають на порядок денний, на масштаби, темпи і вектор 

державного будівництва. У 90-ті роки Європа відгукнулася на 

заклик М. Горбачова: «Європа може показати гідний приклад. 

Світ стоїть зараз на роздоріжжі, і те, куди він піде, багато в чому 

залежить від політичної позиції Європи. Ні у світовій політиці, 

ні у світовому розвитку Європу з її величезними можливостями 

і досвідом ніхто замінити не може. Роль Європи може і повинна 

бути конструктивною, новаторською, благотворною» [12, с. 

199–219]. 

Захід у 90-і роки серйозно розглядав процес інтеграції 

України в ЄС, так Збігнєв Бжезінські у своїй праці «Велика 

шахівниця» писав: «Десь між 2005 і 2010 роками Україна, 

насамперед тоді, коли вона досягне значного прогресу в 

проведенні реформ усередині країни і тим самим чіткіше 

визначиться як країна Центральної Європи, повинна бути 

готовою до серйозних переговорів як з Європейським Союзом, 

так і з НАТО» [8, с. 105–106].  

Сучасна Україна – агонізуючий уламок радянської імперії 

зі всіма висновуваними наслідками. Через брак досвіду 

державного будівництва, як писав Збігнєв Бжезінські: «Простір, 

який століттями належав царській  імперії і протягом  трьох 

чвертей століття Радянському Союзу під верховенством  росіян, 

тепер заповнено дюжиною держав, більшість  з яких (окрім 

Росії) навряд чи готові до отримання справжнього суверенітету; 
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до того ж чисельність населення цих держав теж різна: від 

досить великої України, що має 52 млн.» [8, с. 111]. 

Існуюча в Україні стара номенклатурна система координат 

не дозволяє трансформувати політичні інститути, пройти 

процес ресоціалізації громадян, а відповідно розраховувати на 

місце в європейській системі міжнародних відносин. У свою 

чергу Європейський Союз в умовах еволюції української 

державності до рівня «розбещеної держави» [17, с. 269], у 

власних інтересах безпеки, вимушений дистанціюватися від 

України.  

Сучасна Україна – це держава патримоніального типу 

правління, яка асоціюється з епохою розвалу Римської імперії, 

часів правління Августа, де термін patrimonium означав 

приватну казну імператора, якою той розпоряджався, не 

звітуючи перед сенатом [2, с. 63]. Принципи організації влади в 

Україні описані Максом Вебером, де «при  патримоніалізмі 

опора на управлінський апарат і військові формування, стає 

знаряддям особистої влади панування, дозволяє останньому в 

деяких випадках ігнорувати розпорядження традиції» [5, с. 133, 

134]. 

Форма організації політичної влади в Україні описана 

мною як влада клік і кланів у праці «Вплів «мутації» комунізму 

на глобальну систему міжнародних відносин (Екстраполяція 

«Імперії зла» в умовах глобального світу)» [15, с. 20–73]. 

З обранням президентом Віктора Януковича 

патримоніальний режим зміцнився остаточно. Призначення на 

державну посаду незмінно виступає як «милість» правителя, яку 

він надає лише тим, на чию відданість може цілком покластися. 

Принцип особистої відданості незмінно має первинне значення 

в патримоніальних владних структурах.  

Посилення влади Віктора Януковича загострює проблему 

встановлення демократичних цінностей в Україні. 

А. Дж. Тойнбі проводить історичні паралелі: «Оскільки рівень 

людського процвітання зазвичай оцінюють за масштабами 
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власті й багатства, часто трапляється так, що вже пізнані 

розділи історії трагічного суспільного занепаду в буденній 

народній свідомості сприймаються як періоди дивовижного 

зльоту і процвітання. Це сумна помилка може тривати 

протягом багатьох століть. Проте рано чи пізно помилка 

проходить. Прозріння настає, коли суспільство, невиліковно 

хворе, починає війну проти самого себе. Ця війна поглинає 

ресурси, виснажує життєві сили. Суспільство починає 

пожирати саме себе» [22, с. 365]. 

Сучасна Україна – це держава з найвищим у світі рівнем 

корупції. (У звіті «Барометр глобальної корупції – 2009», 

оприлюдненому правозахисною організацією Transparency 

International, Україну визнано найкорумпованішою серед 

«Нових незалежних країн» та інших країн, включених у 

перелік.) [7]. Ще в 2008 році Україна в «Індексі трансформації» 

фонду Бертельсманн названа «дефектною демократією» з 

низьким рівнем соціально-економічного розвитку [10].  

Німецький експерт співробітник Університету Людвіга 

Максиміліана Мартін Брузіс стверджував, що основним 

«дефектом» української демократії є незбалансованість гілок 

влади, постійний конфлікт навколо конституційних 

повноважень. Відсутність консенсусу в цьому питанні робить 

демократію в Україні вразливою. Це створює умови для ерозії 

демократичного процесу і поступового відновлення 

авторитарних рис влади. «Головною причиною цього може бути 

затвердження нинішньої практики, коли влада в країні 

здійснюється в обхід демократичних інституцій, а саме на 

підставі неформальних домовленостей владних еліт». За 

словами Мартіна Брузіса, подальший процес реформ в Україні 

неможливий без рішучих заходів у боротьбі з корупцією [10].  

В експертному рейтингу «недієздатних» держав світу – 

Failed States Index 2009, який відображає здатність (і 

нездатність) влади контролювати цілісність території, а також 

демографічну, політичну і економічну ситуацію в країні, 

Україна посідає 110 місце і перебуває в оранжевій зоні – 



Україна на перехресті глобальної політики. Частина 1:  

Україна та європейська система сучасних міжнародних відносин 

 

 85 

небезпечний рівень ризиків. За низкою показників, перебуває 

на критичному рівні. Це торкається насамперед: 

пункт 3. Стійка і перманентна міграція людей; 

пункт 4. Наявність незадоволених і мстиво налаштованих 

груп; 

пункт 5. Нерівномірний економічний розвиток; 

пункт 6. Різке погіршення стану економіки; 

пункт 7. Беззаконня і криміналізація держави; 

пункт 11. Посилення групових і/або кланових еліт; 

пункт 12. Втручання інших держав або зовнішніх гравців 

[19]. 

Найнебезпечнішими являються такі тенденції, як 

наявність незадоволених і мстиво налаштованих груп, 

беззаконня і криміналізація держави, посилення групових і/або 

кланових еліт, які наближаються до пікових значень. 

Порівняно з державами ЄС ці показники непорівнювані і 

перевищують значення країн ЄС у рази. Майже всі країни ЄС 

перебувають в зоні «стабільних і найстабільніших держав» [19]. 
Американський політолог Ноам Хомськи підсумував деякі 

характерні риси недієздатної держави таким чином.  

 По-перше, це нездатність або небажання держави 

захистити своїх громадян від насильства, а то і від 

загибелі.  

 По-друге, схильність влади вважати себе вищою за 

закон – як національного, так і міжнародного.  

 По-третє, така держава страждає від серйозного 

«дефіциту демократії, що позбавляє демократичні 

інститути реального змісту, що формально діють» 

[24]. 

В Україні демократичні перетворення не йдуть згідно із 

законом Паркінсона: «дерево просто перестало рости, тому що 

завершився біологічний цикл у розвитку» імперії [18, с. 299]. А. 

Дж. Тойнбі називає такі цивілізації такими, що окам’яніли.  

«Цивілізації, що окам’яніли, статичні, тому що вони втратили 
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життя в результаті невдалої спроби перейти з одного стану в 

інший. Вони мертві. І їхня смерть не можна ні спростувати, ні 

подолати. Їхня доля – розпад, тільки розкладатися вони будуть з 

різною швидкістю: одні – як тіло, інші – як стовбур дерева, а 

інші – як камінь на вітрі [21, с. 237–241]. 

Трансформація України в Європейський Союз на 

сучасному етапі неможлива. Джордж Сорос ще 2004 року 

висловив думку, що Україна «...не готова приєднатися до ЄС» 

[3]. Довіра до України за час правління Віктора Ющенка 

підірвана, а сам Ющенко «в ході візиту до Брюсселя наприкінці 

2009 року погодився виключити питання про підписання угоди 

про асоціацію між Україною і ЄС з порядку денного саміту 

Україна–ЄС як нереалістичний» [14, с. 141]. Подібна позиція ЄС 

пролонгована після зміни влади в Україні: «Раніше, президент 

Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і Президент України В. 

Янукович домовились, що Угода про асоціацію між 

Європейським Союзом і Україною не може бути підписана 

раніше 2011 року» [25].  

У сучасному вигляді Україна являє реальну гуманітарну 

небезпеку для ЄС. Кредит довіри втрачений.  

Нині йдеться не про входження України до ЄС, а про 

будівництво віртуальної, але цілком реальної «Берлінської 

стіни», але тепер уже з боку Заходу, для забезпечення 

збереження свого способу життя, огорожі від держави, що 

розпадається, розбещеної, що являє, на думку Н. Макіавеллі [17, 

с. 269], реальну небезпеку новим світовим полюсам, що 

піднімаються.  
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В статье анализируется процесс формирования внешней 

политики Украины в условиях глобализации в современном мире. 
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Украине и России на формирование европейской системы 
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ІМІДЖ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ 

 

У статті розглянуто проблеми визначення рейтингових 

характеристик глобального іміджу України. На думку автора, 

економічні та соціально-політичні рейтингові виміри сприяють 

позиціонуванню іміджу України в глобальному просторі, 

оскільки дедалі більше уявлення про країни світу світова 

громадськість отримує на основі різноманітних рейтингів, за 

допомогою яких характеризується розвиток окремих країн і 

їхнє місце в глобальному просторі. Вони стають своєрідною 

призмою, крізь яку об’єктивно оцінюється імідж країни в 

глобальному світі.  

Запропоновано для визначення міжнародного іміджу 

держави використовувати різні інструментальні складники, 

зокрема, економічні, політичні і соціальні характеристики. 

Робиться висновок, що переважно негативний міжнародний 

імідж України, який склався у міжнародних рейтингах різного 

характеру, не дозволяє свідомо трансформувати та 

конструювати імідж країни в бажаному для нас напрямі. 

Проте аналіз найважливіших міжнародних рейтингів дозволяє 

виділити пріоритети, за якими здійснюється рейтингування 

країн і які є чинниками формування образу України в очах 

світової громадськості. 

Ключеві слова: глобалізація, імідж країни, міжнародні 

рейтинги, образ України, рейтинг країни. 

 

Актуальність проблеми дослідження обумовлена тим, що 

образ будь-якої країни, будучи складним комплексом 
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різноманітних чинників, змінюється не лише під впливом 

реальних подій, але й тих образів, що нав’язуються ззовні. Це 

по-перше. По-друге, глобалізація зробила істотний вплив на 

Україну, надавши країні шанс для розвитку, проте зміни її 

іміджу в цьому аспекті оцінити однозначно нині навряд чи 

можливо. По-третє, суттєвий внесок у вивчення впливу 

глобалізації на окремі держави сьогодні вносять емпіричні 

дослідження, зокрема, ті що визначають місце України в 

глобалізаційних процесах. Створення різноманітних рейтингів 

зумовило актуальність аналізу та порівняння рейтингових 

оцінок сучасної України.  

Ступінь розробленості теми. Українські науковці активно 

вивчають результати міжнародних рейтингів і дають 

інтерпретацією результатів міжнародних рейтингів. 

Економічний дискурс презентований дослідженнями Б. 

Данилишина і О. Веклич [6], А. Арсененко [3]. О. Іващук 

досліджував позиціонування країн у світових рейтингах за 

основними ознаками рівня відкритості економіки, аналізуючи 

основні індекси, що відображають ступінь відкритості 

національних економік і їхня глобалізованість, визначав рівень 

відкритості української економіки за різними рейтингами [9]. О. 

Згуровський аналізував вимірювання глобалізації, досліджуючи 

як кількісно оцінити позитивний і негативний вплив 

глобалізації на країни, що поринають у неї [8]. У 

політологічному контексті досліджував міжнародні рейтинги 

України як фактор впливу на національну безпеку держави О. 

Гребініченко. Він зробив висновок про те, що потрібно 

протидіяти деструктивним впливам міжнародних рейтингів і 

моніторингів на різні рівні політичної системи нашої країни [4]. 

О. Щурко акцентувала увагу на таких зовнішніх чинниках 

конструювання міжнародного образу держав, як світові 

стандарти, що фіксуються щорічними рейтингами міжнародних 

організацій та рейтингових агентств [21]. І. Чернуха, 

визначаючи рейтингове «обличчя» України, визнала його 

непривабливим [15].  
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З огляду на вищесказане, метою дослідження є 

визначення рейтингових характеристик глобального іміджу 

України, предметом аналізу − економічні та соціально-

політичні рейтингові виміри позиціонування іміджу України в 

глобальному просторі.  

Імідж країни – це образ, уявлення про державу як 

соціально-політичний інститут і країну, яку вона представляє. 

Мисленнєве уявлення про певну країну виникає внаслідок 

сприйняття громадськістю комплексу різних чинників – 

життєдіяльності країни і держави, її населення, політичної 

системи і громадянського суспільства, історії, ресурсного 

потенціалу тощо. У сучасному світі, зазначають українські 

фахівці, робота над створенням позитивного міжнародного 

іміджу будь-якої держави переважно зводиться до 

конструювання системи уявлень, образів, серед них стереотипів, 

що пов’язані з цією державою; вигідні для її народу й 

керівництва; вкорінені в колективну свідомість тієї чи іншої 

зовнішньої спільноти [14]. Останнім часом дедалі більше 

інформацію про ці характеристики громадськість отримує на 

основі різноманітних рейтингів, за допомогою яких 

характеризується розвиток окремих країн і їхнє місце в 

глобальному просторі: вони стають своєрідною призмою, крізь 

яку об’єктивно оцінюється імідж країни в глобальному світі.  

Існує думка, що результати міжнародних рейтингів нашої 

країни в основному негативно позначаються на формуванні 

іміджу держави та геополітичне позиціонують Україну як 

слабку демократію «третього світу», що є «джерелом 

нестабільності та ризиків», з певним рівнем «державної 

неспроможності» та низькою інвестиційною привабливістю, а 

на національному рівні вони негативно позначаються на 

підтримці громадськістю урядових рішень, формуванні 

громадської думки, часто несприятливої для імплементації 

рішень влади [4].  

З цим можна погодитися, але тільки певною мірою, 

оскільки рейтингування дає більш-менш об’єктивну оцінку, що 
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містить не лише «абсолютну» інформацію, але й «відносну» − 

порівняльну, яка дозволяє побачити країну в контексті інших, 

на фоні інших. Рейтинги міжнародних організацій, фінансових 

інституцій, експертних агентств, що періодично 

оприлюднюються, зазначають українські дослідники, з одного 

боку, фіксують низькі показники за важливими критеріями 

розвитку суспільства та держави – економічна свобода, 

відкритість економіки, платоспроможність за боргами, 

конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, захист 

інтелектуальної власності, свобода слова і т. п., а з другого боку 

– достатньо високі негативні показники розвитку корупції, 

тіньової економіки. Водночас, «загалом вони фіксували реальні 

тенденції суспільного та економічного розвитку, а відсутність 

самостійної й ефективної інформаційної та іміджевої політики 

посилювали їх негативне сприйняття» [13]. 

Аналіз міжнародних рейтингів дозволяє виділити 

пріоритети рейтингування країн, які важливі для світової 

громадськості, якою бачить світ нинішню Україну. Тому не 

рейтинги та їхні укладачі «погані», коли створюється 

негативний імідж України, а країна не досягла ще такого рівня 

розвитку, щоб отримувати високі позиції в рейтингах, які 

будуть забезпечувати її сприятливий імідж на міжнародному 

рівні, а без досягнення позитивних внутрішніх змін неможливо 

поліпшити імідж України у світі.  

Як відомо, для визначення міжнародного іміджу держави 

використовуються різні інструментальні складники, зокрема, 

економічні, політичні і соціальні характеристики, а також 

національні символи й імідж керівництва держави. Об’єктом 

рейтингування найчастіше стають перші. Спробуємо 

схарактеризувати міжнародний імідж України на основі 

результатів міжнародних рейтингів.  

Економічний складник міжнародного іміджу України 
може бути співвіднесеним з кількома рейтингами, що 

розраховуються нині, зокрема, Індекс економічної свободи, 

Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс 
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конкурентоспроможності бізнесу, Індекс конкуренто-

спроможності IT-галузі, Індекс глобальної інформаційної 

економіки, Індекс залучення інвестицій, конференції ООН з 

торгівлі та розвитку, показник створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу тощо. Проаналізуємо деякі з перелічених 

індексів і характеристик іміджу України, яким вони 

відповідають.  

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom, 

IEF) встановлюється американським дослідницьким центром 

«Фонд спадщини» (The Heritage Foundation) з 1995 року. 

Експерти Фонду визначають економічну свободу як 

«відсутність урядового втручання або перешкод виробництву, 

розподілу і споживанню товарів і послуг, за винятком 

необхідного громадянам захисту і підтримки свободи як такої». 

Ступінь свободи економіки розраховується за середнім 

арифметичним десяти різних показників: свобода бізнесу, 

торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна і 

фіскальна свобода, а також гарантії прав власності, розмір 

бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції.  

Отже, в «абсолютно вільній» економіці в підсумку 

повинно вийти 100 

балів, а там, де 

свободи немає в 

принципі, відповідно, 

нуль. Усі 183 країни 

світу, представлені у 

звіті 2009 р., розділені 

на п’ять умовних груп 

відповідно до свого 

рейтингу: «вільні» 

(понад 80 балів): Гонконг (89,7 бала), Сінгапур, Австралія, Нова 

Зеландія, Ірландія, Швейцарія, Канада, США, Данія, Чилі; 

«переважно вільні» (70–80), «помірковано вільні» (60–70), 

«переважно невільні» (50–60) і «невільні» (менш 50 балів). 

Індекс економічної свободи, 

2009 
Зміни 

щодо 

минуло-

го року 
Рейтинг 

Країна 

(178) 
Бали 

151 Лесото 49,7 -2,5 

152 Україна 48,8 -2,2 

153 Бурунді 48,8 2,6 

154 Того 48,7 -0,2 

http://www.heritage.org/index/
http://www.heritage.org/
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Серед «невільних» − в оточенні африканських країн – Україна 

(152 місце), Білорусь (167) і Туркменістан (169) [11].  

Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) визначається з 2004 р. Всесвітнім 

економічним форумом (ВЕФ), незалежною і неприбутковою 

міжнародною організацією, створеною 1971-го в Женеві для 

поліпшення стану світової економіки. Його автор − професор 

Колумбійського університету Ксав’є Сала-і-Мартін. Глобальна 

конкурентоспроможність оцінюється за такими параметрами: 

якість інституцій, інфраструктура, макроекономічна 

стабільність, здоров’я і початкова освіта, вища освіта і 

професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, 

ефективність ринку праці, розвиненість фінансового ринку, 

технологічний рівень, конкурентоспроможність компаній, 

розмір ринку та інноваційний потенціал.  

У звіті 2007–2008 фігурує 131 країна світу. Групу лідерів 

(країн, що ввійшли до першої десятки) представляють США, 

Швейцарія, Данія, Швеція, Німеччина, Фінляндія, Сінгапур, 

Японія, Великобританія і Нідерланди. Серед країн СНД 

найвище місце, 58-ме, посіла Росія, піднявшись на одну позицію 

порівняно з торішнім показником. Далі йдуть Казахстан (61-ше 

місце), Узбекистан (62-ге), Азербайджан (66-те). Україна в 

рейтингу перебуває на 73-й позиції, спустившись на чотири 

сходинки порівняно з торішнім показником. Грузія посідає 90-

те місце, Вірменія − 93-тє, Молдова − 97-ме. Серед країн, які 

розвиваються, лідируючі позиції посідають Китай та Індія − 34-

те і 48-ме місця відповідно. Останнє, 131-ше місце посідає Чад 

[12]. 

Індекс конкурентоспроможності бізнесу (Business 

Competitiveness Index, BCI) є детальним дослідженням 

мікроекономічних аспектів. Це синтетичний показник, що 

включає якість національного бізнес-клімату, а також оцінку 

операцій і стратегії компаній. У звіті 2007–2008 рр. є 127 країн 

світу, лідер − Сполучені Штати Америки. Україна посідає в 
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рейтингу 81-ше місце після Азербайджану (78), Пакистану (79) і 

Танзанії (80). 

Індекс конкурентоспроможності IT-галузі (Global IT 

Industry Competitiveness Index) у країнах світу визначається 

дослідницьким центром The Economist Intelligence Unit 

(аналітичний підрозділ британського журналу Economist) за 

підтримки Міжнародної асоціації виробників програмного 

забезпечення (Business Software Alliance, BSA).  

Мета його 

встановлення − 

порівняти країни з 

різних регіонів 

світу за тим, які 

умови створені в 

них для підтримки 

сильної IT-галузі. 

Для цього була 

розроблена модель, 

відповідно до якої 

окремі країни можна порівняти між собою за шістьма 

ключовими параметрами і їхньою вагою: загальна економічна 

ситуація в країні (10%); IT-інфраструктура (20%); людський 

капітал (20%); правовий режим (10%); рівень розвитку НІОКР 

(25%); підтримка розвитку IT-галузі державою (15%) [11]. 

Рейтинг держав світу за показником створення 

сприятливих умов ведення бізнесу Всесвітнього банку 

складається на підставі 10 індикаторів регулювання 

підприємницької діяльності, що враховують час і вартість 

виконання підприємцем вимог держави з реєстрації нового 

підприємства, діяльності підприємства, ведення торговельних 

операцій, оподатковування і закриття підприємства. Кожний 

індикатор має однакову вагу. При цьому не враховуються такі 

змінні, як макроекономічна політика, якість інфраструктури, 

коливання валютних курсів, думки інвесторів і рівень 

злочинності. Висока позиція в індексі легкості ведення бізнесу 

Індекс конкурентоспроможності 

IT-галузі   Місце в 

рейтинг

у 2008 р. Країна 
Значення 

рейтингу 

Місце в 

рейтинг

у 2009 р. 

Мексика 32 48 44 

Таїланд 31,8 49 42 

Україна 31,4 50 57 

Філіппіни 28,5 51 47 

Колумбія 28,4 52 52 

http://www.bsa.org/globalindex
http://www.bsa.org/globalindex
http://www.eiu.com/
http://www.economist.com/index.html
http://www.bsa.org/
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означає, що регуляторний клімат сприяє веденню бізнесу. Серед 

країн колишнього СРСР найвище місце посіла Грузія (11-те 

місце), Естонія – 24-те місце, Литва − 26-те, Латвія − 27-ме, 

Азербайджан − 38-ме, Киргизія − 41-ше, Вірменія − 43-тє, 

Білорусь − 58-ме, Казахстан − 63-тє, а Молдова − 108-ме, 

Україна − 142-ге, Узбекистан − 150-те, Таджикистан − 152-ге 

[11]. 

Політичний складник іміджу країни може бути 

співвіднесений з комплексними індексами глобалізованості, 

недієздатності і слабкості держав світу, Всесвітнім індексом 

свободи преси, Рейтингом миролюбства країн світу та Індексом 

демократичного розвитку. 

Рейтинг глобалізації (Globalization Index) (автор 

методології дослідження — міжнародна консалтингова 

компанія A.T. Kearney, останнє дослідження було здійснено 

2007 року) оцінює включеність країни в глобалізаційні процеси 

за 12 показниками, об’єднаними в чотири групи: економічна 

інтеграція, обсяг міжнародної торгівлі, торговельні потоки, 

міжнародні інвестиції і різного виду виплати (зокрема, і 

зарплати), пов’язані з перетинанням державних кордонів; 

персональні контакти, міжнародні поїздки і туризм, обсяг 

міжнародних телефонних переговорів, поштових відправлень, 

грошових переказів; інформаційні технології, інформаційна 

інфраструктура і комунікації, кількість користувачів Інтернету, 

число безпечних інтернет-серверів; включеність у міжнародну 

політику, членство держав у міжнародних організаціях, участь у 

миротворчих місіях ООН, ратифікація певних багатосторонніх 

договорів, кількість державних трансграничних фінансових 

операцій, кількість посольств та інших іноземних 

представництв у країні [1]. 2007 року Україна посіла 42-ге 

місце. При цьому країна ввійшла в десятку найглобалізованіших 

країн за одним критерієм − «членство в міжнародних 

організаціях». Для порівняння: Польща посіла 41-ше місце, 

Росія − 62-ге місце [11]. 

http://www.atkearney.com/
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Індекс «недієздатних» держав світу (Failed States Index) 

відображає здатність (і нездатність) влади контролювати 

цілісність території, а також демографічну, політичну й 

економічну ситуацію в країні. Рейтинг недієздатних держав 

світу бере до уваги три групи так званих індикаторів 

нежиттєздатності: соціальні показники (зростаючий 

демографічний тиск; масова міграція біженців і/або 

інтернованих осіб; наявність незадоволених і мстиво 

налаштованих груп; стала і перманентна міграція людей); 

економічні показники (нерівномірність економічного розвитку; 

різке погіршення стану економіки) і політичні показники 

(беззаконня і криміналізація держави (1); прогресуюче 

погіршення якості суспільних послуг (2); порушення прав 

людини (3); апарат безпеки діє як «держава в державі» (4); 

посилення групових і/або кланових еліт (5); втручання інших 

держав або зовнішніх політичних суб’єктів (6). Для загальної 

оцінки стану країни експерти піддають аналізу здатність п’яти 

ключових державних інститутів − політичного керівництва, 

армії, поліції, судової системи і цивільних служб − забезпечити 

безпеку держави і його громадян. 

Перші місця в рейтингу посіли 38 найнеблагополучніших 

держав на чолі із Сомалі. Водночас 13 країн, починаючи з 

Норвегії, формують зону благополуччя і стабільності державних 

інститутів − найстабільніші держави, що найбільше підходять 

для нормального людського життя. Перелік стабільних країн 

нараховує 33 держави, які розташувалися від 132 до 164 місця. 

Група с помірним рівнем нестабільності нараховує 93 держави, 

які розташовані від 37 до 131 місця в загальному індексі зі 177 

країн. Саме в цю групу, як бачимо, входить Україна, яка 

приблизно в середині рейтингу − 110 позиція, має найкращий 

показник за параметром «апарат безпеки діє як «держава в 

державі», найгірший − посилення групових і/або кланових еліт. 

З колишніх радянських республік найгірші позиції має 

Узбекистан (31), Грузія (33), Таджикистан (37), Киргизія (42), 

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=549
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Азербайджан (56) і Туркменістан (59). Молдова, будучи на 54-

му місці, стала найнестабільнішою державою Європи [11]. 

 

Індекс слабкості держав світу (Index of State Weakness in 

the Developing World) охоплює тільки країни, що розвиваються, і 

ґрунтується на чотирьох базових параметрах: економічний 

(темпи зростання національних економік, частка валового 

внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення, темпи 

інфляції, розриви в доходах між багатими і бідними, якість 

державного керування); політична ситуація (ефективність 

роботи влади, ступінь верховенства закону, відкритість і 

підзвітність влади, ступінь контролю за корупцією і рівень 

особистої свободи); безпека (рівень політичної стабільності, 

наявність або брак внутрішніх конфліктів, частота й 

інтенсивність порушень прав людини) і соціальна сфера (рівень 

дитячої смертності, доступність освіти, очікувана тривалість 

життя, доступ населення до водопроводу і каналізації). Ці 

показники вибиралися зі спеціалізованих звітів різних структур 

ООН і провідних дослідницьких організацій. 

На основі рейтингу було виділено п’ять категорій держав: 

«збанкрутілі держави» (зокрема, Афганістан, Сомалі й Конго), 

«критично слабкі держави» (Ірак, Північна Корея, низка країн 

Африки), «слабкі держави» (Туркменістан, Узбекистан і 

Рейтинг недієздатних держав світу 
Загальний 

бал 

Рейтинг Країна 
політичні показники  

1 2 3 4 5 6  

108 Самоа 6.6 5.0 4.7 6.0 5.5 8.1 71.4 

109 Албанія 7.3 5.8 5.8 5.5 5.9 5.7 70.0 

110 Україна 7.2 4.2 5.5 3.3 7.9 6.6 69.7 

111 Беліз 6.2 5.7 4.0 5.9 4.6 6.0 69.5 

112 Лівія 7.1 4.2 8.1 5.4 7.1 5.0 69.4 
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Таджикистан, Пакистан, Венесуела, Камбоджа, Лаос, Мозамбік 

та ін.). У четверту групу − «держави, що вимагають уваги» − 

внесені Росія, Білорусь, Киргизстан і Азербайджан, разом з 

Китаєм, Індією, Індонезією, Намібією, Єгиптом, Колумбією й 

ін.). П’ята група поєднує досить стійкі держави. Найстійкішими 

з країн, що розвиваються, виявилися Словаччина, Угорщина, 

Чилі, Литва, Сент-Люсія, Латвія, Польща, Домініканська 

Республіка, Маврикій і Уругвай (за зростанням «слабкості» − 

від 141-го до 132-ге місце). До цієї ж групи занесена Україна 

(107-ме) − найдужча із країн СНД (Молдова − 88-ме, Казахстан 

− 89-те, Грузія − 90-те, Вірменія − 105-те, Латвія − 136-те і 

Литва − 138-ме). Росія перебуває на 65-му щаблі рейтингу, 

виявившись, за версією укладачів рейтингу, «слабкішою» 

багатьох республік колишнього СРСР і таких країн, як Іран, 

Сербія, Туреччина, В’єтнам, Монголія [2].  

Всесвітній індекс свободи преси (Worldwide Press Freedom 

Index) міжнародної неурядової організації «Репортери без 

кордонів» (Reporters Without Borders) розподіляє держави за 

ступенем свободи преси від нуля (кращий показник − 

відсутність будь-яких обмежень для роботи ЗМІ) і вище (гірший 

показник). Дослідники організації вважають, що їхній індекс 

може доволі точно визначити стан свободи слова в кожній 

конкретній країні. Позиція країни в рейтингу залежить від низки 

показників − свободи журналістів і ЗМІ загалом, заходів влади 

щодо створення комфортних умов для роботи преси, порушень 

стосовно журналістів і ЗМІ, фактів цензури щодо ЗМІ і рівня 

самоцензури у виданнях, ступеня фінансової залежності ЗМІ, 

законодавства у сфері ЗМІ тощо. Окремим показником нині 

вважається можливість вільного доступу громадян до Інтернету.  

За підсумками 2009 року, «вільними» було названо 89 

країн світу. Тут традиційно лідирують держави Західної Європи 

і Північної Америки, де рівень розвитку демократичних 

інститутів і громадянських свобод визнаний найвищим у світі. 

На пострадянському просторі, «вільною», за класифікацією 

Freedom House, є тільки ЗМІ в державах Балтії: Естонія, Латвія, 

http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html
http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html
http://www.rsf.org/
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Литва. Частково вона вільна в Україні і Грузії. ЗМІ інших 

десяти країн − невільні. У це коло входить і Росія (174), яка 

опинилася між Йєменом і Конго (ДРК). «Невільними» визнано й 

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 

Туркменистан й Узбекистан [11].  

Рейтинг миролюбства країн світу (Global Peace Index) 

розроблений міжнародною групою експертів низкі 

дослідницьких інститутів і аналітичних центрів, разом з The 

Economist Intelligence Unit, за участі Інституту економіки й миру 

(The Institute for Economics and Peace) Сіднейського 

університету (Австралія). Він вимірює рівень насильства 

всередині держави й агресивність його зовнішньої політики, 

розрахується на підставі статистичних даних таких впливових 

міжнародних організацій, як ООН і Transparency International, 

академічних і наукових інститутів низки європейських країн.  

Цей рейтинг складений на основі 24 показників, 

об’єднаних за трьома основними критеріями: наявність і 

масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів, у які залучена 

країна, а також відносини із сусідніми країнами; рівень 

стабільності і безпеки всередині даної країни; мілітаризація 

держави (оцінка в балах − від 1 до 5, чим менше балів, тим 

більш мирно оцінюється 

країна).  

Наймиролюбнішою країною в 

2009 р. визнана Нова Зеландія 

(минулий рейтинг − Ісландія). 

Чотирнадцять з двадцяти 

наймиролюбніших держав − 

це європейські демократії. Із 

країн колишнього СРСР 

наймиролюбнішою визнана 

Естонія (38), потім Литва (43) 

і Латвія (54). На 75-му місці 

опинилася Молдова, ставши 

наймиролюбнішою країною в СНД.  

Рейтинг миролюбності країн світу  

Країна Рейтинг Бали 

Сенегал 80 1,984 

Болівія 81 1,990 

Україна 82 2,010 

США 83 2,015 

Казахстан 84 2,018 
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Україна навіть у цьому найсприятливішому для неї 

рейтингу розташувалася лише на 82-му місці (Казахстан − 84-те, 

Білорусь − 98-ме, Туркменістан − 101-те, Узбекистан − 106-те, 

Азербайджан − 114-те, Грузія − 134-те, Росія − 136-те місце 

серед 144 країн, виявившись між Зімбабве (134) і Пакистаном 

(137), і нижче, зокрема, таких конфліктних країн, як Північна 

Корея (131), Ефіопія (128), Гаїті (116) [11].  

Індекс демократичного розвитку агентства The Economist 

Intelligence Unit (EIU) передбачає 5 параметрів вимірювання 

політичних режимів: виборчий процес, робота уряду, рівень 

політичної участі, політична культура і  громадянські свободи. 

Усі країни (167) умовно можна поділити на чотири частини за 

рівнями демократії: від кращих її представників до 

авторитарних режимів. Групу лідерів очолює Швеція, що 

отримала максимальні оцінки по 4 з 5 параметрів, наступні 

Норвегія й Ісландія. У десятці лідерів європейські країни: 

Нідерланди, Данія, Фінляндія, Швейцарія, Люксембург, а також 

Нова Зеландія й Австралія. Автори рейтингу визначили тільки 

30 повністю демократичних країн, серед них немає жодної 

країни з СНД [10]. 

Соціальний складник іміджу країни може 

співвідноситися з проаналізованими комплексними критеріями 

глобалізованості, недієздатності і слабкості держав світу, а 

також з індексом розвитку людського потенціалу Організації 

Об’єднаних Націй.  

Індекс розвитку людського потенціалу ООН (Human 

Development Index, HDI) – складний індекс, що визначає рівень 

середніх досягнень розвитку людського потенціалу 

(розроблений пакистанським економістом Махбубом уль-Хаком 

(Mahbub ul-Haq). З 1990 р. використовується ООН для 

вимірювання досягнень країни за трьома основними напрямами: 

здоров’я і довголіття, вимірювані показником очікуваної 

тривалості життя при народженні; доступ до освіти, 

вимірюваний рівнем грамотності дорослого населення і 

сукупним валовим коефіцієнтом охоплення освітою; гідний 
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рівень життя, вимірюваний величиною валового внутрішнього 

продукту на душу населення в доларах США за паритетом 

купівельної спроможності. Ці три виміри стандартизуються у 

вигляді числових значень від 0 до 1, середнє арифметичне яких 

являє собою сукупний показник у діапазоні від 0 до 1. При 

визначенні рейтингу враховуються безліч чинників. При цьому, 

усі країни класифікуються за рівнем розвитку людського 

потенціалу, за доходом, за основними загальносвітовими 

сукупними показниками і за регіонами. Індекс розвитку 

людського потенціалу − сумарний показник рівня розвитку 

людини в країні (так званої «якості життя» чи «рівня життя») 

[11]. 

Країни, індекс розвитку людського потенціалу яких 

становить 0,9 чи вище, називають розвиненими, а ті, що не 

досягли цього рівня, – такими, що розвиваються [7, с. 15]. За 

цим показником Україна належить до групи країн із середнім 

рівнем розвитку людського потенціалу (85-та позиція – 0,796). 

«Сусіди» України з рейтингу − Вірменія (84 − 0,798), 

Азербайджан (86 − 0,787), далі Таїланд, Іран, Грузія. Позиції 

рейтингу, до яких повинна прагнути наша країна − країни з 

дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу − 

Норвегія (0,971), Австралія (0,970), Ісландія (0,969) [7, с. 171-

172]. 

Отже, переважно негативний міжнародний імідж України, 

який склався у міжнародних рейтингах різного характеру, на 

жаль, не дозволяє свідомо трансформувати й конструювати 

імідж країни в бажаному для нас напрямі. Проте аналіз 

найважливіших міжнародних рейтингів дозволяє виділити 

пріоритети, за якими здійснюється рейтингування країн і які є 

чинниками формування образу України в очах світової 

громадськості. Створюючи імідж країни, ми повинні думати про 

глобальну перспективу нашого цивілізаційного розвитку і 

поступово наближатися до рівня відповідності критеріям 

економічно розвиненого і демократичного суспільства, 

реагуючи на місця у світових рейтингах. 
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The problem of determining the rating characteristics of the 

global image of Ukraine. According to the author, economic and 

socio-political dimension ratings contribute to positioning the image 
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place in the global space. They become a kind of prism through 

which objectively assessed the country’s image in the global world. 

Proposed for the determination of the international image of 

the state to use different instrumental characteristics, in particular 

economic, political and social. It is concluded that the 

predominantly negative international image of Ukraine, which has 

developed in international rankings of different nature, does not 

allow consciously transform and construct the country’s image in the 

direction we wanted. Nevertheless, analysis of the major 

international rating allows to allocate priorities, behind which is 

carried rating countries, and which are the factors forming the 

image of Ukraine in the eyes of world public. 

Key words: globalization, the country’s image, international 

ratings, the image of Ukraine, the country’s rating. 

 

Рассмотрена проблема определения рейтинговых 

характеристик глобального имиджа Украины. По мнению 

автора, экономические и социально-политические рейтинговые 

измерения содействуют позиционированию имиджа Украины в 

глобальном пространстве, поскольку все больше представление 

о странах мира мировая общественность получает на основе 

разнообразных рейтингов, с помощью которых 

характеризуется развитие отдельных стран и их место в 

глобальном пространстве. Они становятся своеобразной 

призмой, сквозь которую объективно оценивается имидж 

страны в глобальном мире.  

Предложено для определения международного имиджа 

государства использовать разные инструментальные 

характеристики, в частности, экономические, политические и 

социальные. Делается вывод, что преимущественно 

отрицательный международный имидж Украины, который 

сложился в международных рейтингах разного характера, не 

разрешает сознательно трансформировать и конструировать 

имидж страны в желательном для нас направлении. Тем не 

менее анализ важнейших международных рейтингов 
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разрешает выделить приоритеты, по которым 

осуществляется рейтингирование стран и которые являются 

факторами формирования образа Украины в глазах мировой 

общественности. 

Ключевые слова: глобализация, имидж страны, 

международные рейтинги, образ Украины, рейтинг страны. 
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У статті йдеться про можливі наслідки для держав 

пострадянського простору і, зокрема, України, політики 

«перезавантаження» відносин США з Російською Федерацією, 

реалізація якої розпочалася з приходом до Білого дому 

адміністрації президента США Барака Обами. 

Ключові слова: перезавантаження, американсько-

російські відносини, Договір про скорочення стратегічних  

наступальних озброєнь, геополітичні інтереси, пострадянський 

простір, міжнародні гарантії безпеки, ядерне роззброєння, 

Будапештський меморандум. 

 

Поступова втрата США ролі монопольного лідера 

світового співтовариства і пов’язане з цим переструктурування 

геополітичного простору, а також світова фінансова криза 2008–

2009 рр. поставили на порядок денний питання перегляду 

американською владою власної ролі у глобалізованому світі. 

Результатом цього процесу стали помітні зміни в зовнішній 

політиці США, що збігалися з початком президентства 

Б. Обами: це передусім повернення до координації дій із 

західноєвропейськими союзниками та доброзичливіший тон у 

спілкуванні з КНР і Росією, з помірними мусульманськими 

країнами. Відповідно, значних змін зазнала й політика США 

щодо держав пострадянського простору. Усе це стало наслідком 

реалізації політики так званого «перезавантаження відносин» 
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США з провідними світовими потугами, аналіз основних 

тенденцій і проміжних результатів якої є предметом даної 

статті. 

Передумови вироблення курсу на «перезавантаження» 

відносин США з провідними акторами світової політики та 

наслідки її втілення для України й країн колишнього СРСР 

досліджуються відомими американськими політологами 

З. Бжезінським [1]  і Г. Кіссінджером [2], українськими вченими 

В. Горбуліним і О. Литвиненком [3], Ю. Щербаком [4]  та ін. 

Так, у серпні 2009 р. Збігнєв Бжезінський у своїй статті «НАТО 

та безпека світу», надрукованій в «The New York Times», 

констатував, що США здають своє глобальне лідерство країнам 

Азії, та зазначив, що для НАТО потрібна нова стратегія, 

довгостроковою метою якої повинно стати співробітництво з 

Російською Федерацією. На пострадянському просторі, що 

розглядається російською владою як зона особливих інтересів 

Росії,  наслідки втілення цієї стратегії, як зазначає Ю. Щербак, 

відчуваються вже сьогодні [4]. Відтак, завданням даної розвідки 

є дослідження впливу політики «перезавантаження» на 

відносини США з країнами пострадянського простору. 

Уперше про необхідність перезавантаження американсько-

російських взаємин сказав у своїй промові на конференції з 

безпеки в Мюнхені в лютому 2009 р. віце-президент США Джо 

Байден. Однак деякі важливі моменти цієї промови залишилися 

поза увагою громадської думки. Зокрема, у промові віце-

президента в Мюнхені йшлося не тільки про «натиснення 

кнопки перезавантаження», але й містилися ноти застереження 

в тому сенсі, що «кожна європейська країна має право на участь 

у союзах, право на вибір свого шляху, зокрема у зв’язку з 

розширенням НАТО». Ішлося про те, що США будуть будувати 

свою політику, виходячи зі спільних з російськими інтересів, 

але разом з тим, пам’ятати «про наші відмінності, не 

відмовляючись від наших друзів і від наших цінностей» [5].  

http://www.newsru.ua/world/08feb2009/po_novomu.html
http://www.newsru.ua/world/08feb2009/po_novomu.html
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Так, Сполучені Штати мають намір працювати з Росією у 

сфері контролю за озброєнням, але не визнають російських сфер 

впливу в так званому «близькому зарубіжжі» (на 

пострадянському просторі. – М.Д.), заявив помічник 

держсекретаря США Ден Фрід, що керує Євроазійським 

напрямом американської зовнішньої політики, у яку входить 

пострадянський простір. «США не визнають сфер впливу Росії і 

не визнають незалежності регіонів, що відкололися від Грузії, –

Південної Осетії й Абхазії», – заявив Фрід. 

Провідні світові аналітики зазначають, що за всім цим 

галасом про «перезавантаження» відносин США й Росії стоїть 

тверезий і прагматичний розрахунок нової американської 

адміністрації, для якої міцні відносини з Росією є не самоціллю, 

а, радше, інструментом для досягнення таких пріоритетних 

завдань, як контроль за озброєнням, Іран і Афганістан. 

Результатом переговорів у сфері контролю за озброєнням став 

підписаний президентами США і Росії 8 квітня 2010 р. у Празі 

договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, 

тобто в тій єдиній сфері, де зберігається з часів «холодної 

війни» паритет між двома країнами.  Щодо контролю за 

озброєнням, то в цій сфері Москві й Вашингтону вдавалося 

знаходити компроміс навіть у гірші періоди «холодної війни». 

Тим більше, що це необхідно зараз, в умовах кризи, коли жодна 

з сторін не може собі дозволити гігантський арсенал. 

Підписання договору СНО між Росією і США може сприяти 

співпраці щодо Ірану й Афганістану. 

У зв’язку з цим велику увагу привертають рішення 

адміністрації Б. Обами щодо Афганістану. Так, зокрема, 

прийнято рішення про введення до цієї країни додаткових 30 

тисяч військових і початок виведення всіх військ США в липні 

2011 року. Це рішення викликало шквал критики – як 

«яструбів», так і «голубів» у США. Висловлювались і курйозні, 

але не позбавлені сенсу припущення, якщо встановити 

жорсткий термін виведення американської армії, то бунтівні 
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сили просто перечекають цей час, а потім, після відходу США, 

швидко захоплять владу. Злякався й уряд афганського 

президента Х. Карзаї, котрий упевнений: у найближчі п’ять 

років уряд Афганістану не зможе забезпечувати порядок у 

країні власними силами, а сильна фінансова підтримка йому 

буде потрібна не менше п’ятнадцяти років. Можливо, це дуже 

оптимістичне бачення проблеми. Обама зробив поступку 

«яструбам»: кілька авторитетних представників адміністрації 

запевнили, що поспішних дій із виведення військ не буде і що 

Америка разом із союзниками прийшла до Афганістану, аби 

перемогти талібів. 

В американській пресі висловлюються слушні думки про 

те, що військова перемога в Афганістані мало що дасть. 

Потрібна гнучкіша політика щодо противників нинішнього 

афганського уряду (серед яких не всі є закоренілими 

ісламськими фундаменталістами). Але найголовніше – в 

Афганістані повинні здійснюватися соціально-політичне 

реформування суспільства, розбудова нації та держави, 

починаючи від боротьби з корупцією. Усе це, вочевидь, 

підтримується й офіційним Кремлем, але лише в тому випадку, 

якщо дії антиталібської коаліції в Афганістані не будуть йти 

врозріз з інтересами Російської Федерації в 

центральноазійському регіоні. Зокрема, ідеться про 

неприйнятність безпосередньої військової присутності сил 

коаліції в пострадянських країнах регіону. Показовим у цьому 

сенсі стали події навколо військової бази сил антитерористичної 

коаліції «Манас» у Киргизстані. 

Авіабаза США в Манасі від самого початку існувала 

завдяки обмеженим економічним стимулам для Киргизстану. 

Спочатку американці домоглися згоди офіційного Бішкека на 

розміщення бази, оплачуючи адміністрації аеропорту «Манас», 

контрольованого першим президентом Киргизстану Аскаром 

Акаєвим і його оточенням, щоденні зльоти і посадки військових 
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літаків за міжнародною таксою. За даними американського 

політолога Александера Кулі, у 2001–2005 роках США 

виплатили сотні мільйонів доларів за допоміжні послуги і 

заправку компаніям, які належали родичам Акаєва. Усі ці 

прибутки від бази не включалися до державного бюджету, а 

наступне розслідування ФБР довело, що гроші опинилися на 

офшорних рахунках Акаєвих. І це тоді, коли Управління США з 

допомоги закордонним країнам офіційно фінансувало розвиток 

транспарентності і чесного державного управління в 

Киргизстані.  

Після усунення Акаєва в березні 2005 року новий 

президент Курманбек Бакієв зажадав підвищити орендну плату 

в сто разів – до 200 млн доларів на рік, а також компенсувати 

засоби, привласнені режимом Акаєва. У липні 2006 року після 

напружених переговорів сторони зійшлися на 150 млн доларів 

за пакет прав на використання бази, що включало 18 млн 

доларів за оренду «Манасу» і цілу низку програм американської 

допомоги Киргизстану. При цьому нова влада Киргизстану  

навіть вимагала, щоб фінансування програм типу 

демократизації і Корпусу миру не включалося в пакет «прав на 

використання бази», тому що як і її попередники, користувалася 

наданими США коштами на власний розсуд. Тож не дивно, що 

2009 р. уряд Киргизстану спробував розірвати угоду зі США, 

коли Росія пообіцяла ще більшу винагороду.  

Попри невиконання обіцянки надати Киргизстану кредити 

на загальну суму 2 мільярди доларів і фінансову допомогу в 

розмірі 150 мільйонів доларів, Москва дала зрозуміти, що не 

дозволить ігнорувати свої інтереси в ближньому зарубіжжі, 

стверджує голова Central Asia-Сaucasus Institute при 

університеті Джонса Хопкінса С. Фредерік Стар в інтерв’ю The 

New York Times [6]. Наприклад, Росія намагається витіснити 

США з авіабази в Манасі в Киргизстані, використовуючи метод 

«батога і пряника», вважає Стар, підкреслюючи, що в наявності 

цілеспрямовані спроби відновити сферу впливу Москви.  

http://www.nytimes.com/cfr/world/slot2_20090211.html?pagewanted=print
http://www.nytimes.com/cfr/world/slot2_20090211.html?pagewanted=print
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Рішення влади Киргизстану виселити американців з бази в 

Манасі - далеко не несподіванка, зазначив Стар в інтерв’ю, 

пояснивши, що це питання піднімалося на передвиборних 

дебатах напередодні президентських виборів у цій країні 2009 

року. «У січні (2009. – М.Д.) Киргизстан піддався хакерській 

атаці з російської території, причому напад вражаюче схожий на 

попередні атаки на Естонію і Грузію», – нагадав він, 

зазначивши, що інтернет-атаки, мабуть, відіграють роль батога, 

а російський кредит розміром в 2 млрд. доларів – пряника. Утім, 

зазначив Стар, окремі киргизстанські впливові політикі рішуче 

не згодні з рішенням Бакієва. «Отже, суперечка про долю бази 

переростає в міжусобицю в політичній еліті Киргизстану. На 

жаль, одна зі сторін спирається на 2 млрд. доларів і, слід додати, 

щедрі хабарі», –  сказав експерт [6].  

Авіабаза в Киргизстані важлива для США передусім тим, 

що постачання американських військ в Афганістані 

здійснюється двома головними маршрутами: через Манас і по 

наземній трасі через Хиберський перевал на кордоні Пакистану 

з Афганістаном. У випадку реалізації запропонованих Росією 

планів вантажоперевезень її територією, США, тим самим, 

наділяє Росію тією ж владою над коридором постачання військ 

коаліції, що й над газопроводами, які йдуть до Європи. А ми 

вже спостерігали на практиці, що російська сторона готова 

перекривати постачання з політичних мотивів, як це було під 

час «газової війни» Росії з Україною у січні 2009 р.  

Мета російської сторони – причому абсолютно 

неприхована - полягає в тому, щоб створити ексклюзивну сферу 

впливу на території колишнього СРСР, включно з Кавказом і 

Центральною Азією, що в довгостроковій перспективі є 

загрозою не тільки для Сполучених Штатів, але і для Китаю. 

Причому останніми роками з’явилися явні ознаки того, що Росія 

хоче розширити сферу впливу і на Афганістан. Отже, можна 

дійти висновоку, що нове покоління російських військових 
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нічому не навчилося на досвіді афганської війни, нічого не 

забуло і хоче поквитатися з Америкою, яку звинувачує у своїй 

поразці. У зв’язку з цим дивує доволі стримана реакція США на 

події на Кавказі в серпні 2008 р. Напад Росії на Грузію – це не 

тільки серйозний виклик суверенітету Грузії, але й інтересам 

США у Закавказзі в цілому і в Азербайджані, зокрема, позаяк 

саме через повітряний простір Азербайджану пролягає 

найочевидніша авіатраса до Афганістану із заходу.  

Свідченням недостатньої уваги до США до 

пострадянського простору є й незалучення Азербайджану і 

центральноазійських держав до проектів з відновлення 

афганської інфраструктури й економіки. Як наслідок – сприяння 

Росії ліквідації військових баз США в Узбекистані і 

Киргизстані. Адже якби США залучали до робіт в Афганістані 

будівельні компанії з Киргизстану, Росії було б важче 

підкуповувати уряд у Бішкеку.  

Зазначимо також, що РФ не тільки сприяє ліквідації 

іноземних військових баз, а й активно будує свої в інших 

країнах. Так, в Абхазії буде розгорнуте авіаційне угруповання 

ВПС Росії [7] у складі до 20 літаків, зокрема винищувачів Су-27, 

штурмовиків Су-25 і військово-транспортних літаків. Крім того, 

у районі абхазького порту Очамчира планується облаштувати 

пункт базування кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. 

Раніше міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба 

запропонував облаштувати в Очамчирі пункт базування 

кораблів або базу Чорноморського флоту. 

Але, мабуть, найбільше політика «перезавантаження» 

відносин США з Росією відбилася на взаєминах офіційного 

Вашингтона з Україною. Стратегічний партнер адміністрації 

президента Дж. Буша-молодшого –  Україна, що перебувала в 

кроці від отримання плану дій щодо членства в НАТО, 

опинившись на периферії зовнішньополітичних інтересів 

адміністрації Б. Обами, у березні-квітні 2010 р. здійснила 

стрімкий дрейф в обійми свого «старшого брата»  – Росії.   

http://www.newsru.ua/world/30jan2009/abhazia.html
http://www.newsru.ua/world/30jan2009/abhazia.html
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Не в останню чергу й тому, що підписання в Празі нової 

угоди між Сполученими Штатами та Російською Федерацією 

про стратегічні наступальні озброєння (СНО) та скорочення 

ракетно-ядерних арсеналів означало черговий етап перебудови 

світової архітектури безпеки. На відміну від першого подібного 

договору, підписаного 1994 року, що узаконив ядерне 

роззброєння України, Казахстану й Білорусі, цього разу угода 

стала суто двостороннім документом, який закріпив ядерний 

паритет між США та РФ на наступні роки. 

Б. Обама та Д. Мєдвєдєв домовилися за сім років 

скоротити кількість розгорнутих стратегічних носіїв – 

міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет з 

підводних човнів, а також важких стратегічних 

бомбардувальників до 700 одиниць. Сумарна кількість 

розгорнутих і нерозгорнутих носіїв боєзарядів у кожної зі сторін 

не повинна перевищувати 800 одиниць, а максимальна загальна 

кількість боєзарядів визначена в 1550 одиниць. При цьому слід 

наголосити, що з огляду на теперішній стан російської 

економіки та військово-промислового комплексу, об’єктивна 

реальність змушувала Російську Федерацію невідворотно 

скоротити свої арсенали принаймні на третину – з новим 

договором, чи без нього, просто відповідно до законів фізики. 

Тому згода США на одночасне скорочення є проявом 

доброї волі Вашингтона і, радше, її треба трактувати як прояв 

потепління російсько-американських відносин. Можливо – за 

умови одночасних неформалізованих домовленостей щодо 

розмежування сфер впливу та взаємного невтручання в зони 

геополітичних інтересів. Наприклад, мова може йтися про 

невтручання Росії в американський план упокорення Ірану або 

ж нейтралітет у гіпотетичному американсько-китайському 

конфлікті в обмін на усунення США від впливу на політичні 

процеси в Центрально-Східній Європі (включно з Україною) та 

Кавказькому регіоні. Про розширення НАТО на схід, яке 
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протягом останніх п’яти років пропагували українцям, замість 

переозброєння українського війська сучасною технікою, можна 

забути незалежно від того, хто став президентом України, 

просто за самим фактом втрати інтересу США до цього 

процесу. 

А тим часом, якщо вірити українському МЗС, Україна з 

вдячністю зазначає, що її внесок у справу ядерного роззброєння 

не залишається поза полем зору американських і російських 

партнерів, які включили відповідне положення до тексту нового 

Договору і тим самим визнали роль Києва у становленні 

сучасної світової системи безпеки. При цьому чомусь ніхто не 

поспішає вказати на поглиблення вакууму безпеки навколо 

нашої держави та її практичну ізоляцію стратегічними 

партнерами. 

Наразі Україні пропонують втішатися спільною заявою 

президентів США та РФ від 4 грудня 2009 року про незмінність 

гарантій безпеки, зафіксованих у будапештських меморандумах 

і заявою російського МЗС від 6 квітня 2010 року про чинність 

теперішніх гарантій. Під останніми слід розуміти запевнення 

США, Росії та Великої Британії в так званому Будапештському 

Меморандумі 1 грудня 1994 р., доповнені гарантіями безпеки 

від інших двох членів ядерного клубу - Китаю та Франції, після 

яких жодних дієвих механізмів міжнародної безпеки Україна 

так і не надбала. Схоже, Українська держава цілком втратила 

повагу до себе на Заході та на Сході, як тільки висохло чорнило 

під Будапештським меморандумом і остання 

міжконтинентальна ракета зникла з арсеналу українського 

війська. Бо ж ніяких реальних міжнародних гарантій безпеки 

Україна як не мала, так і не отримала через віртуальність 

Будапештського меморандуму, який не є міжнародним 

договором і ніколи не був ратифікований парламентом жодної 

країни. 

Про що може йтися, коли з боку одного з ключових 

гарантів безпеки України – Російської Федерації – протягом 
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багатьох років систематично порушувався пункт 3 

Меморандуму: утримуватися від економічного тиску проти 

Української держави? Газові війни 2006 та 2009 років стали 

красномовним прикладом використання Кремлем економічного 

пресингу для досягнення геополітичних цілей. При цьому 

жоден з інших гарантів української незалежності не розпочав 

навіть двосторонніх консультацій з Україною, хоча це й 

передбачено Меморандумом. Про пряме посягання на 

територіальну цілісність України через невизнання морських 

кордонів у Керченській протоці, а до того – спробу захоплення 

острова Тузла восени 2003 р., годі й говорити, як і про навмисне 

затягування Москвою питання щодо демаркації міждержавних 

кордонів. 

Красномовне й багаторічне мовчання держав-гарантів 

української безпеки стало промовистим тлом угодовства та 

безпорадності Заходу перед російською загрозою, логічним 

продовженням якої стала Празька угода 8 квітня 2010 р. й 

наступні кроки, що їх робить Захід на зустріч Росії. Так, 

французький президент Ніколя Саркозі, співавтор фактично 

проігнорованого Росією плану Саркозі-Медвєдєва 2008 р. щодо 

урегулювання кризи в Південній Осетії, має намір 

запропонувати нову схему співробітництва у сфері економіки та 

безпеки між Європою та Росією під час запланованої на цей 

місяць зустрічі в Довілі з російським президентом Д. 

Мєдвєдєвим і німецьким канцлером А. Меркель, повідомив 1 

жовтня 2010 р. високопоставлений французький чиновник. 

Ідеться про створення єдиної зони співробітництва у сфері 

економіки та безпеки, що дозволить зблизити Росію та Європу 

незалежно від Організації Північноатлантичного договору [8]. 

Разом із тим, у листопаді 2010 р. повинен відбутися 

важливий саміт НАТО, на якому повинна бути прийнята його 

нова стратегічна доктрина, і американським офіційним особам 

не подобається ідея проведення на цьому тлі переговорів 
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Франції та Німеччини з Росією про проблеми безпеки без участі 

Сполучених Штатів. «Мені цікаво, з яких пір питання 

європейської безпеки стали чимось, що не повинне хвилювати 

Америку і вирішуватиметься між Європою та Росією? – запитує 

високопоставлений американський дипломат, який погодився 

розмовляти на умовах анонімності. Після того, як ми 70 років 

перебували в самому центрі європейської безпеки, дивно чути, 

що вона не повинна більше нас хвилювати» [8]. 

Між тим, серйозну ціну за політичну недалекоглядність 

заокеанських стратегів, на жаль, сплачувати доведеться Європі 

й Україні. Адже незабаром може трапитися так, що європейські 

політичні еліти виявляться розділеними на тих, хто потурає 

Кремлю, та тих, кому, можливо, доведеться познайомитися з 

«миролюбністю» російських генералів. Після російської агресії 

в Грузії в серпні 2008 року офіційний Брюссель словесно 

засудив дії російської сторони в Грузії, але це не стало на заваді 

поновленню «конструктивного діалогу» Росії й НАТО й 

наступному фактичному визнанню Заходом пріоритетного 

права контролю Росії на пострадянському просторі.  
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У статті розглянуто процеси формування ноополітичних 

технологій як атрибуту інформаціологічного розвитку 

цивілізації, їхнє виникнення і становлення. Описуються 

тенденції глобального взаємозв’язку, концепції глобального 

громадянського суспільства, роль м’якої сили, важливість 

отримання конкурентних переваг, формування глобальної 

ноосфери. 

Ключові слова: інформаціологічна революція, ноополітика, 

ноополітичні технології, глобальний взаємозв’язок, м’яка сила, 

ноосфера, інформаційна стратегія, кіберпростір, інфосфера. 

 

Кінець «холодної війни» приніс дві важливі зміни, які 

пов’язані з міжнародними подіями. Перша зміна стосується 

політичної та військової динаміки. Біполярна міжнародна 

система вичерпала себе і світ змінився, перетворився на 

багатополярний, збалансований силовою системою, що надала 

можливості для США домінувати у військовій сфері. Ця зміна, 

загалом, стосується міждержавних відносин. Друга зміна 

стосується економіки. Спостерігається небачене зростання 

ліберальних ринкових систем, які об’єднані в глобальні торгові 

та інвестиційні мережі. Це перетворення почалося задовго до 

закінчення холодної війни. Тим часом, відбулася нова зміна – 

інтенсифікація інформаціологічної революції, яка наголошує на 

тому, що знання – це сила, яку мають недержавні актори. 
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Глобальна взаємозалежність створює новий вид світового 

порядку. Багато теоретиків і стратегів не знають, що робити з 

цією зміною. Більшість намагається включити її в уже існуючи 

парадигми реальної політики і глобалізму. 

Структура та динаміка світового порядку змінюється 

докорінно, де ні реальна політика, ні глобалізм не підходять до 

нових реалій третього тисячоліття. Потрібна нова теорія, яка 

нині дуже необхідна, насамперед у політичних колах. Глобальна 

ноосфера, що формується, робить можливим існування такого 

поняття, як ноополітика. 

Ноополітика нині має велике значення, оскількі події та 

світові тенденції роблять її життєво необхідною [4]. 

Існує п’ять тенденцій, що роблять її важливим складником 

світового порядку: 

– зростає глобальний взаємозв’язок; 

– зростає сила глобального громадянського суспільства; 

– зростає роль м’якої сили; 

– зростає важливість отримання конкурентних переваг; 

– зростає необхідність формування глобальної ноосфери. 

Тенденції глобального взаємозв’язку 

Формування нового виду політичних відносин є дуже 

важливим в інформаційному столітті, що об’єднує світ і всіх 

ключових акторів у ньому. ХХІ століття краще визначити, як 

століття взаємозв’язку, що відрізняється від минулого, тобто 

століття, у якому великою мірою існувала взаємозалежність. 

Перехід від одного виду відносин до іншого відбувається через 

такі причини: 

– зміна самої природи взаємозалежності; 

– глобальне збільшення на політичній арені недержавних 

акторів; 

– поява глобальних інтересів і діяльностей. 

Існує багато причин, чому світ став взаємозалежним, і 

перетворення, які в ньому відбуваються, ведуть до іншої форми 

співробітництва. 
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По-перше, світ став взаємозалежним через 

транснаціональний потік капіталів, робочої сили, технологій, 

інформації і т.д. 

По-друге, причина полягає в тому, що взаємозалежність 

була викликана збільшенням транснаціональних і 

багатонаціональних структур, передусім поява 

багатонаціональних корпорацій і багатосторонніх організацій. 

Сьогодні новий вид таких структур, як засоби масової 

комунікації, електронні комунікаційні служби, організації з прав 

людини носять глобальний характер. Вони є недержавними 

утвореннями і виражають свій національний або 

багатонаціональний характер і визначають себе як глобальні 

структури, що займаються розв’язанням глобальних проблем. 

По-третє, капітали, технології, інформація та інші 

транснаціональні потоки відбувалися хаотично й епізодично. 

Тому державні і недержавні структури вбачають інтерес у 

відділенні систем і мереж від національних чи локальних 

інтересів, які вони можуть мати. Це вимагає взаємного 

співробітництва. Для деяких глобальних структур створення і 

захист нових мереж стає все важливішим, ніж створення і 

захист збалансованих національних сил. 

Інформаційна революція робить можливим перехід до 

нового виду співробітництва, хоча цей процес проходить 

нелегко. 

Концепції глобального громадянського суспільства 

Незважаючи на трансформацію міжнародної системи, 

держави будуть залишатися головними акторами в цій системі. 

Інформаціологічна революція призводить до зміни самої 

природи держави, а не до її руйнації. Що відбудеться, так це 

трансформація. Водночас, недержавні структури будуть 

продовжувати нарощувати свою силу та вплив, як це 

відбувалося кілька десятиліть з бізнесовими корпораціями.  

Наступною зміною в системі міжнародних відносин є 

всесвітнє укріплення транснаціональних неурядових 
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організацій, які представляють громадянське суспільство. У 

цьому випадку вони відозмінять і збалансують взаємини між 

державою, ринком і суспільно-політичними структурами в 

усьому світі таким чином, що на зміну реальній політиці прийде 

ноополітика. Роль держав у розв’язанні глобальних проблем 

зменшується, а недержавні структури все більше набувають 

вирішального впливу. З точки зору ноополітики, найбільшу 

силу мають неурядові організації, що представляють 

громадянське суспільство. 

Ноополітика підтримує важливість недержавних структур, 

насамперед з боку громадянського суспільства, і вимагає, щоб 

вони відігравали найважливішу роль у розв’язанні глобальних 

проблем. Насправді, через інформаціологічну революцію 

суспільство, що формується, стоїть на порозі розвитку 

сенсорного апарату, який буде стежити за подіями в усьому 

світі. Цей апарат не є новим, тому що він частково складається з 

існуючих урядових розвідувальних агенцій, корпоративних 

науково-дослідних департаментів, засобів масової інформації та 

організацій, що займаються опитуванням суспільної думки. Що 

є нового в цьому сенсорному апараті, так це мережі неурядових 

організацій та окремі активісти, котрі проводять моніторинг і 

складають зразки того, що вони думають щодо всіх глобальних 

проблем, і проводять відкриті форуми, використовуючи 

спеціалізоване листування в Internet, мережеву пошту і факс-

машини для швидкого поширення даних [1].  

Держави, які існують в інформаційному столітті, є менш 

впливовими і тому важливо, щоб вони співпрацювали разом з 

новим поколінням недержавних структур. Сила може таким 

чином іти менше від держави, ніж від системи в цілому. Усе це 

може означати, що найголовніше, це державно-громадська 

координація, включаючи толерантність «публічної дипломатії» і 

створення «сильних коаліцій» між державами і цивільно-

суспільними акторами. У цьому розумінні, потрібно сказати, що 

інформаціологчна революція призводить до зміни від державно-
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центристського до мережно-центристського світу. Паралельно 

відбувається зміна у військовій сфері, зміна від традиційного 

«платформ-центристського» підходу до «мережно-

центристського» підходу ведення війни. Це досить прийнятне 

для ноополітики. Отже, державні структури можуть краще 

пристосуватися до появи незалежних недержавних акторів і 

навчитися співпрацювати з ними за допомогою нових 

механізмів, щоб налагодити комунікацію і координацію. 

Ключова роль м’якої сили 

Інформаціологічна революція призводить до зміни 

природи самої сили, в основному роблячи м’яку силу більш 

потенційною. М’яка сила дає змогу досягти бажаного 

результату в міжнародних справах через залучення уваги до 

проблемної ситуації, а не за допомогою тиску. Вона є 

ефективною, коли всі переконані в тому, що потрібно 

дотримуватись і виконувати норми й основи, які виробляють 

бажану поведінку. Це не означає, що реальна політика відмирає. 

Тверда сила – це ракети, зброя і військові кораблі. Але поняття 

ноополітики день за днем стає все важливішим і необхіднішим. 

Приділяючи увагу трьом якостям інформації – свобода, 

комерційність і стратегічність – учені-політологи вважають, що 

м’яка сила спирається, нарешті, на правдоподібність і 

проводиться в основному завдяки виготовленню й поширенню 

вільної (громадської) інформації. 

Можливість поширювати вільну інформацію підвищує 

можливість прийняття консенсусного рішення і схилити на свій 

бік інших акторів у світовій політиці. Якщо один актор може 

переконати інших сприйняти загальнолюдські цінності і 

проведення м’якої політики, то тверда сила може стати менш 

важливим засобом у світовій політиці під час урегулювання 

конфліктів. М’яка сила і свобода інформації може змінити 

поняття «власний інтерес» і, таким чином, змінити застосування 

твердої сили і стратегічної інформації [3]. 
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Зростання м’якої сили робить ноополітику можливою. 

Тоді як реальна політика часто вдається до тиску, реалізовуючи 

тим самим тверду силу, тобто використовуючи військові 

методи, то завдання ноополітики – це привертати увагу, 

переконувати і бути невід’ємною частиною м’якої сили, суть 

якої є невійськові методи. 

Ноополітика означає мати постійну можливість проводити 

зовнішню політику, спираючись на знання й загальнолюдські 

цінності. Це потребує виготовлення інформаціологічної 

стратегії таким чином, щоб в її основі лежала ноополітика. 

Взаємозв’язок між інформаціологічною стратегією і 

традиційними – політичним, військовим та економічним – 

вимірами великої стратегії можна включити в основні два 

напрямки. 

Перший напрямок полягає в тому, щоб розвивати 

інформаційну стратегію, як додатковий компонент одного з 

традиційних вимірів. 

Другий напрямок – розвивати інформаційну стратегію, як 

окреме, новий вимір великої стратегії. 

Поняття «м’яка сила» зараховують до поняття «структура 

знань», яке є основою для формування сили. Вважається, що 

сила формується на основі структурного знання, яке в 

основному виникає від домовленостей, ніж від примусовості. 

Влада визнає важливість індивідуального й громадського 

особливого місця, яке посідає знання, і тому важливість для 

кожної особи – це доступ до знань і контроль за їхньою 

передачею [4]. 

Для ноополітики інформація стане окремим виміром 

великої стратегії. Зростання ролі м’якої сили є важливим для 

розвитку другого напрямку і, отже, для виникнення 

ноополітики. 

Важливість отримання конкурентних переваг 

Держави та інші актори шукають шлях, як отримати 

конкурентні переваги. Товариства, які демонструють свою 
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готовність співпрацювати із сусідами і союзниками, можуть 

також отримати конкурентні переваги. Але вони повинні 

сприяти видозміні природи порівняльних переваг: зміна від 

конкурентного рівня до рівня співпраці. 

Нові конкурентні переваги можна отримати за допомогою 

створення регіонального та глобального співробітництва. 

Зважаючи на це, національна стратегія залежить менше від 

конфронтації з опонентами, а більше від мистецтва співпраці з 

конкуруючими сторонами. Нова стратегія загальної конкуренції 

визначається більше в умовах мережевих інформаційних 

потоків, які забезпечують краще співробітництво. 

Формування глобальної ноосфери 

Формування ноосфери є головним складником 

ноополітики. Без появи і цільового будівництва добре визнаної 

ноосфери, буде мало надії на встановлення такого розуміння, як 

світ, який рухається до нової системи, у якій «сила» розуміється 

в основному як межа знань, а інформаційна стратегія 

зосереджується на «балансі знань». 

Вважається, що на доповнення до створення глобальної 

ноосфери також бажано для урядів приступити до роботи зі 

створення військової ноосфери, яка, зважаючи на принцип 

безпеки, об’єднає ресурси держав, союзників та інших сил у 

всьому світі. Однак баланс між відкритістю і безпекою повинен 

бути трохи іншим у військовій ноосфері від того, який він 

повинен бути у спільній, глобальній ноосфері [4]. 

Дослідження можливої альтернативи сучасної політики 

були розпочаті з переосмислення суті інформаційного простору. 

Існуючі поняття кіберпростору і інфосфери (кіберпростір плюс 

засоби інформації) повинні бути об’єднані як частини ширшого 

поняття ноосфери, або «всеосяжного простору свідомості». 

Обговорення суті ноосфери передує таким ключовим 

припущенням: на найвищих рівнях політичного керівництва 

розробки інформаціологічної стратегії можуть сприяти появі 

нової парадигми, з одного боку, – заснованої на ідеях, духовних 
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цінностях, моральних нормах, законах і етиці, переданих за 

допомогою м’якої сили - на противагу політиці сили і її акценту 

на ресурси і здібності, пов’язані з традиційною, матеріальною 

грубою силою. Отже, реальна політика (політика, заснована на 

практичних і матеріальних коефіцієнтах – наприклад, політика 

Генрі Кіссенжера) дасть певний ґрунт до розуміння того, що 

називається ноополітикою (політика, заснована на етиці та 

ідеях). 

Державні діячі будуть завжди мати змогу звернутися за 

допомогою до традиційних форм сили, але вони будуть все 

більше і більше бачити користь у застосуванні стратегій, які 

спочатку використовують переваги інформаційного способу, а 

традиційній силі надають другорядну роль. Це буде працювати 

найефективніше, коли етичні поняття будуть формувати 

ключову частину підходу в інформаціологічній стратегії до 

конфлікту і коли ініціатива буде виходити як від недержавних, 

так і від державних учасників [3; 4]. 

Таке стратегічне мислення повинне привести до зрушення 

основи інформаціологічної стратегії держав. Необхідна нова 

парадигма – це вже не викликає сумніву,  – яка називається 

ноополітикою. 

Нове поняття – це форма політичного керівництва, яка 

необхідна для взаємодії з ноосферою – найширшим 

інформаційним простором свідомості, у якому об’єднані 

кіберпростір (або «мережа») та інфосфери (кіберпростір плюс 

засоби масової інформації). 

Ноополітика – це метод реалізації зовнішньої політики в 

інформаціологічну епоху, яка підкреслює першість ідей, 

духовних цінностей, моральних норм, законів і етики, яку 

засновано на застосуванні м’якої сили, а не твердої сили. 

Ноополітика реалізується більше за допомогою твердої віри в 

те, що права створюються для реалізації влади, а не навпаки. 

Більшість державних і недержавних структур на міжнародній 

арені можуть управлятися за допомогою ноополітики. Її сила 
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схожа на стрижень, на який спираються як державні, так і 

недержавні організації при спільній роботі [2; 4]. 

Керівним мотивом ноополітики не можуть бути 

національні інтереси, сформовані в термінах державності. 

Національні інтереси, як і раніше, будуть відігравати важливу 

роль, але вони повинні бути визначені більше в 

загальнолюдському, а не державному масштабі і бути 

з’єднаними з ширшими, навіть глобальними інтересами, 

розширюючи транснаціональну мережеву структуру. 

Ноополітика навряд чи в найближчому майбутньому 

повністю витіснить існуючу парадигму «реальної політики», 

заснованої на твердій силі. Швидше за все, два підходи будуть 

існувати, підтримуючи певну рівновагу, яка буде різною для 

окремих регіонів світу тому, що кожному з них притаманна 

певна своєрідність. Нині деякі регіони світу - вже повністю 

занурені в динаміку інформаціологічного віку, тоді як інші дуже 

відстають. Отже, ноополітика – поки не універсальний засіб. 

Вона буде вдалішою методологією управління для одних частин 

світу, ніж для інших. Ноополітика буде напридатнішою там, де 

домінують високорозвинені суспільства. Але вона буде менш 

ефективною там, де умови залишаються традиційно 

орієнтованими на державу, а не на коаліцію, де продовжують 

застосовуватися методи традиційної політики (наприклад, 

багато регіонів Азії). Крім того, ноополітика буде 

найефективнішою там, де наявні всі способи доведення 

інформації до громадськості, значно поширені неурядові 

організації, а також там, де чітко налагоджений процес взаємодії 

державних і недержавних структур. 

Ключові положення, які сприяють упровадженню 

ноополітики:  

1. Необхідно продовжувати підтримувати всесвітній доступ до 

кіберпростору. Підтримувати доступ неурядових 

організацій, державних і ринкових дійових осіб до 

кіберпростору. 



Формування ноополітичних технологій –  

атрибут інформаціологічного розвитку цивілізації 

 

 129 

2. Відходити від орієнтованих на реальну політику проектів 

управління шифруванням, а просуватися до становлення 

систем шифрування на основі інфраструктури відкритих 

ключів. 

3. Щоб гарантувати безпеку і захист у кіберпросторі на 

міжнародному рівні, розвивати ієрархічні інформаційні 

системи для поділу інформації на договірній основі, 

створення доступної, але добре захищеної інфосфери. 

4. Просувати інформацію та комунікацію, зазвичай, у всьому 

світі. 

5. Робити проекти на створення «спеціальних сил інформації», 

розроблених за зразком сил спеціального призначення, як 

зброї засобів масової інформації. Ці команди можуть бути 

направлені до зони конфлікту для допомоги при розв’язанні 

суперечки через маніпулювання інформацією. 

6. Підняти рівень дипломатичних відносин між державними й 

недержавними акторами, насамперед неурядовими 

організаціями, враховуючи «революцію в дипломатичних 

справах», що відповідає революції в підходах до ведення 

бізнесу і військових справ. 

З кожним днем міжнародні актори все більше і більше 

розуміють, що для розв’язання конфліктних ситуацій потрібний 

новий підхід і формування нової парадигми. Встановлення та 

розвиток ноополітичних технологій можуть сприяти 

розв’язанню конфліктів мирними засобами, а не військовими. 

Завдяки переговорам сторони, котрі перебувають у стані 

конфлікту, повинні ефективно врегулювати суперечки і 

розбіжності, щоб тканина суспільного життя не рвалася з 

кожним конфліктом, а навпаки, зміцнювалася внаслідок 

зростання уміння знаходити і розвивати спільні інтереси. 

Виготовлення ефективної стратегії переговорів призведе до 

пошуку та примноження загальних інтересів і вміння їх 

поєднувати. Отже, у жодної зі сторін не виникне бажання 

скасовувати досягнуту угоду. Стійкість угоди, яка досягається 
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завдяки переговорам, є одним з критеріїв ефективного процесу 

переговорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема впровадження технологій ноополітики 

 

Нині завдання ноополітичних технологій полягає в тому, 

щоб будувати світ, у якому б розбіжності відігравали роль не 

стимулів розбіжностей, а засобів взаємного збагачення і 

взаємного доповнення. Іти до цієї мети можна й потрібно двома 

шляхами: з одного боку, руйнуючи атмосферу ворожості і 

підозрілості, створюючи атмосферу довіри, а з другого боку – 

створюючи механізм спілкування людей від вищого рівня до 

пересічних громадян. Пошуки шляхів розв’язання конфліктів 

через переговори повинні посісти одне з провідних місць у 

теорії та практиці інформаціології. 
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formation. 

Keywords: informatiological revolution, noopolitics, 

noopolitical technologies, global interrelation, soft power, 

noosphere, information strategy, cyberspace, infosphere. 

 

В статье рассмотрены процессы формирования 

ноополитических технологий как атрибута 

информациологического развития цивилизации, их 

возникновение и становление. Описываются тенденции 

глобальной взаимосвязи, концепции глобального гражданского 

общества, роль мягкой силы, важность получения 
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У статті досліджується проблема розширення 

Європейського Союзу в Західних Балканах, яке є пріоритетним 

напрямом у цій зовнішньополітичній стратегії ЄС після 

останньої хвилі розширення 2004–2007 рр. Розглядаються 

основні виклики, з якими зіштовхується ЄС у даному регіоні, 

з’ясовується сучасний стан розширення ЄС на Балканах і 

ризики ЄС, що виникають за умови уповільненого залучення 

західнобалканських країн до євроінтеграційного процесу. 

Пропонуються шляхи подолання цих ризиків. 

Ключові слова: розширення ЄС, Західні Балкани, 

анкетування, екранування, реформування, лібералізація візового 

режиму, країна-кандидат. 

 

На саміті Європейської Ради в Салоніках (Греція) у червні 

2003 року всі держави-члени ЄС заявили про «недвозначну 

підтримку європейської перспективи країн Західних Балкан» і 

те, що «майбутнє Балкан – у Європейському Союзі» [1]. 

Декларація у Салоніках дала конкретний вигляд членства 

Албанії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Македонії та Югославії 

(яка тоді складалася з Сербії разом з Косовим і Чорногорії).  

Актуальність даної статті полягає у тому, що стратегія 

розширення ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції є 

однією з пріоритетних напрямів зовнішньої політики 
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Європейського Союзу, оскільки за її допомогою ЄС виконує 

важливі завдання забезпечення безпеки регіону, його 

економічного і політичного розвитку. Вивчення досвіду 

підготовки до вступу балканських держав до ЄС є також 

необхідним для України, яка визначила одним з головних 

завдань своєї зовнішньої політики вступ до ЄС. 

Джерельною базою даної статті є, насамперед, документи 

Європейського Союзу – комунікації Європейської Комісії, 

декларації ЄС щодо Західних Балкан, стратегія розширення ЄС 

на 2009–2010 роки та ін. [1, 2]. 

Серед літератури, присвяченої питанню розширення ЄС 

на Балканах, слід назвати праці таких українських дослідників, 

як В. Безуглий,С. Гуцал, М. Гелетій та ін., у яких автори 

аналізують політику розширення Європейського Союзу в 

балканському регіоні, двостороннє співробітництво ЄС з 

країнами-кандидатами на вступ тощо [3, 4, 5].  

Метою статті є з’ясування основних викликів і ризиків, що 

стоять перед Європейським Союзом у зв’язку з його політикою 

розширення в Західних Балканах, і шляхів їхнього подолання. 

У червні 2010 року відбувся неформальний міністерський 

саміт у Сараєво (Боснія і Герцеговина). Цю конференцію було 

проведено після провальної спроби зібрати за столом 

переговорів лідерів західнобалканських держав у березні 2010 

року в Словенії. Тоді через участь представників керівництва 

самопроголошеного Косова на чолі з прем’єр-міністром 

Хашимом Тачі відмовився приїхати до Словенії президент 

Сербії Борис Тадич, а голова Ради міністрів Боснії і 

Герцеговини Нікола Шпирич демонстративно залишив залу 

засідань під час виступу косовського прем’єра, пояснюючи це 

тим, що Боснія і Герцеговина не визнає цю незаконно створену 

державу [6]. 

Але сараєвський саміт розвіяв найгірші побоювання 

держав, які проголосили членство в ЄС своїм найважливішим 

зовнішньополітичним завданням, бо головним підсумком саміту 
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в Сараєво стало недвозначне підтвердження Європейським 

Союзом своєї прихильності європейській перспективі країн 

Західних Балкан, уважаючи цей процес ключовим для 

підтримки миру і стабільності в регіоні. Це підтверджено і 

новою стратегією розширення ЄС, прийнятою наприкінці 2009 

року [2].  

Європейський Союз уже інвестував мільярди євро у 

фінансову підтримку для допомоги на розбудову держав і 

реконструкцію інфраструктури, розгорнув кілька військових і 

цивільних місій для підтримки миру в цьому регіоні. 

Це заохочує балканські країни робити важливі кроки 

вперед. Дипломатія ЄС є визначальною в переконанні 

Македонії втілювати в життя положення Охридської мирної 

угоди, яка зупинила збройне протистояння 2001 року [7]. ЄС 

відіграє важливу роль у гарантуванні ефективної ліквідації 

державного об’єднання Сербії і Чорногорії 2006 року. 

Підписання угоди про асоціацію з ЄС допомогло 

проєвропейським демократам під час виборів у Сербії 2008 року 

перемогти національних радикалів, які  не підтримали 

проголошення незалежності Косова. Громадяни трьох 

балканських країн (Македонії, Чорногорії і Сербії) досягли 

безвізового пересування по ЄС у 2009 році, поки дві інші 

(Албанія і Боснія) очікують такого в найближчому 

майбутньому. Європейська Комісія заявила, що Македонія 

готова розпочати переговори про вступ – хоча Греція ветувала 

проголошення стартової дати через назву Македонії. Албанія, 

Чорногорія і Сербія також подали заяви про членство [9]. 

Але хоча ЄС одноголосно випрацював принцип 

європейського майбутнього для балканських країн, це потребує 

довго вичікувальної політики щодо початку переговорів про 

членство. Але час збігає. Уже минуло більше десяти років від 

конфлікту в Косові (1999) і в Македонії (2001). Надія членства в 

ЄС мотивує реформи та узгодження в регіоні, поки ЄС і НАТО 

працюють у злагоді у справі підтримки миру в регіоні. Як і 
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півстоліття тому країни-засновники ЄС мають спільні підозри і 

побоювання щодо майбутнього розширення, але все ж ЄС 

повинен вирішити, чи починати виконувати обіцянки, які він 

уже зробив. Країни формально подали заяви про членство, а 

лідери ЄС все ще коливаються щодо їхнього запрошення. 

Вичікувальна політика – це вочевидь результат вагання ЄС 

між двома ризиками. Перший ризик – прийняття слабких держав 

з нерозв’язаними конфліктами може нашкодити ЄС. Багато 

політиків у Брюсселі та європейських столицях бачать 

перспективу розширення ЄС в Західних Балканах з тривогою. 

Окремо від Хорватії, яка, схоже, вступить до ЄС не пізніше 

2013 року, західнобалканські країни – серед найбідніших країн, 

що коли-небудь вступали до ЄС. Усі мають 

неконкурентоспроможні економіки, обтяжені високим рівнем 

безробіття. Хоча вони зробили прогрес у державному 

управлінні, деякі з них залишаються слабкими державами. 

Більшість мають також нещодавній гіркий досвід серйозних 

конфліктів і політичного розколу. Деякі й досі мають суперечки 

зі своїми сусідами, наприклад, Македонія з Грецією, або мають 

нерозв’язані конституційні й статусні конфлікти, як у Боснії і 

Герцеговині, Косово й Сербії. Нині, коли ЄС і досі працює над 

заснуванням нових інститутів відповідно до положень 

Лісабонської угоди, деякі держави-члени хочуть уникнути 

майбутніх ризиків. Багато політичних чиновників сперечаються 

й обмірковують, або відтягнути час.  

Другий ризик – відтягування прийому на невизначене 

майбутнє підірве нещодавній прогрес миру і стабільності в 

регіоні. Обіцянка європейської інтеграції – це політичний клей, 

який тримає досі балканські країни разом. Але цей клей тримає, 

якщо обіцянка матеріальна і конкретна – щось, що може дати 

вигоди цій післявоєнній генерації політиків та їхнім виборчим 

округам. Зараз, багатьом у Західних Балканах здається, що їх 

змушують чекати невизначено. Уже є тривожні сигнали, що ЄС 

втрачає вплив у регіоні. Це виявляється в неспроможності 
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об’єднати боснійські партії щодо спільного бачення навіть 

обмежених конституційних реформ. Політичний розкол щодо 

Косова також послаблює роль ЄС. Це також паралізує політику 

розширення щодо Македонії як результат нез’ясованого 

питання щодо її назви. Коли навіть члени ЄС зіштовхуються із 

соціальним хвилюванням, як може ЄС забрати надію в регіону з 

недавньою історією падіння держав і насильницьких 

конфліктів? Нестабільність на Балканах – велика проблема 

Європи, неважливо, де проходять її кордони [10]. 

Будь-яка реалістична політика ЄС повинна відповідати 

цим двом ризикам – ризику передчасного вступу та ризику 

надмірної затримки. Часто дебати щодо цих двох ризиків 

обмежуються вибором між підходами регіональної європейської 

інтеграції – «рухатися швидше» і «рухатися повільніше». 

Насправді з 2007 року процес прийому став вимогливішим, ніж 

будь-коли. Нині вимоги стали жорсткішими для відкриття та 

закриття будь-якої глави (етапу) переговорів щодо вступу. 

Європейська Комісія зараз вимагає конкретної імплементації, 

більше, ніж простих обіцяно того, що країна буде відповідати 

завершальним тестам. Від подачі заяви про членство до вступу, 

члени ЄС мають щонайменше 75 позицій, які вони можуть 

ветувати у випадку невідповідності країни вимогам (тобто 

повинні голосувати одностайно). Держави-члени повинні 

одностайно узгодити такі пункти, як прийом заяви про 

членство, надання статусу кандидата, відкриття і закриття 35 і 

більше глав, початок переговорів, формальне завершення 

переговорів, договір про вступ і дата вступу). 

Отже, жодна країна не зможе пройти цей шлях у 

прискореному режимі. Навіть Хорватія просувається до вступу, 

як очікується, до 2013 року, і це вже охоплює 10 років від дати 

подачі заяви про членство і 8 років від старту переговорів про 

вступ. Інші держави Західних Балкан, які слідують за Хорватією 

у їхній спроможності виконати порядок денний у реформах, що 

від них вимагаються, не можуть сподіватися на початок 
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переговорів про вступ до 2012 року. Тобто, дата їхнього вступу 

до ЄС – не раніше 2020 року (Македонія може теоретично 

розпочати переговори раніше за умови врегулювання 

двосторонньої суперечки з Грецією). З такою довгою 

подорожжю ЄС повинен подумати про те, як максимізувати свій 

вплив на регіон і замкнути балканські держави міцно й 

остаточно на шляху реформ з метою їхнього стабільного 

просування вперед до європейського майбутнього, а не назад до 

нестабільності. 

У процесі вступу є кілька важливих етапів. Після того, як 

країна подає заяву щодо членства, Європейська Комісія 

надсилає анкету, яка містить сотні детальних питань про 

інститути країни, політику й інфраструктуру. На основі питань 

анкети Комісія готує свою думку (avis) щодо заяви про 

членство, яка визначає, коли країни може бути готова розпочати 

переговори про вступ. Після отримання країною статусу 

кандидата, Рада міністрів ЄС повинна ухвалити формальне 

рішення про початок переговорів. Комісія тоді починає процес, 

який називається «екранування» («screening») – вправа 

порівняння законодавства і політик країни з відповідним 

законодавством і політиками ЄС з метою випрацювання 

довготермінових планів приведення країн-аплікантів до 

стандартів ЄС [10]. 

Нині, кожна із семи балканських країн перебуває на різних 

етапах цього процесу. (див. таблицю 1). Хорватія має статус 

кандидата, розпочала переговори про вступ у жовтні 2005 року 

й очікує на приєднання до ЄС 2013 року. Македонія також має 

статус кандидата, але чекає на переговори про вступ. Албанія, 

Чорногорія та Сербія подали заяви про членство, але ще не 

отримали статусу кандидата. Чорногорія надіслала відповіді на 

питання своєї анкети 2009 року, а Албанія зробила це 2010 року. 

Обидві чекають на думку Комісії. Сербія досі чекає на 

прийняття Радою своєї заяви про членство. Тим часом Боснія і 

Герцеговина та Косово не подавали заяви про членство. Перше, 
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що стоїть на часі перед ЄС, – це надіслати анкети до кожної з 

трьох країн, які їх ще не отримали: Боснія і Герцеговина, Косово 

й Сербія. 
Таблиця 1 

 Хорватія Македо-

нія 

Чорного-

рія 

Алба-

нія 

Сербія Боснія 

і Герце-

говина 

Подача заяви 

про членство 

лютий 

2003 

березень 

2004 

грудень 

2008 

квітень 

2009 

грудень 

2009 

- 

Запит Ради про 

думку (avis) 

квітень 

2003 

травень 

2004 

квітень 

2009 

листопа

д 2009 

- - 

Отримання 

країною анкети 

липень 

2003 

жовтень 

2004 

липень 

2009 

грудень 

2009 

- - 

Повернення 

країною анкети 

жовтень 

2003 

лютий 

2005 

грудень 

2009 

квітень 

2010 

- - 

Публікація 

Комісією avis 

квітень 

2004 

Листопад 

2005 

- - - - 

Надання Радою 

статусу 

кандидата 

червень 

2004 

грудень 

2005 

- - - - 

Рекомендація 

Комісії про 

початок 

переговорів про 

вступ 

грудень 

2004 

жовтень 

2009 

- - - - 

Початок 

переговорів про 

вступ 

жовтень 

2005 

- - - - - 

Завершення 

переговорів про 

вступ 

можливо 

2011 

- - - - - 

Вступ до ЄС 
можливо 

2013 

- - - - - 

 

Рада досі не прийняла заяву Сербії про членство і 

направила її до Комісії, тому що деякі члени ЄС наполягли на 

очікуванні подальших звітів щодо співробітництва Сербії з 

Міжнародним кримінальним трибуналом у справах колишньої 

Югославії (МКТЮ). Комісія, незважаючи на це, дає анкету 

найближчим часом. Процес анкетування, який потребує шість 

місяців для виконання, змушує країну з’ясувати, де вона 

насправді перебуває на шляху до ЄС. 



Політика розширення Європейського Союзу  

в Західних Балканах: овновні ризики та шляхи їх подолання 

 

 139 

Боснія і Герцеговина, яка ще не подала заяву про членство, 

– це складніший випадок. Вона залишається охопленою 

послідовною політичною й конституційною кризою. Утім, БіГ 

може отримати вигоду від отримання анкети й початку 

екранування процесу раніше. Це дасть її політикам стимул до 

встановлення функціональної адміністрації. Зрештою, політики 

– боснійські серби, боснійські хорвати та босняки – 

постраждають політично, якщо Боснія і Герцеговина буде пасти 

задніх у регіоні, насамперед порівняно із Сербією. Лібералізація 

візового режиму показала, що важіль ЄС ефективніший, коли 

ЄС ставиться до Боснії, як до її сусідів, ніж поводиться з нею 

по-особливому [9]. 

Заходи анкетування й екранування забезпечать БіГ 

багатьма інструментами, необхідними для державного 

будівництва. Країні потрібно створити адміністративні системи, 

які працюватимуть ефективно по всій території, насамперед, за 

допомогою централізації функцій на державному рівні. БіГ 

потребує послідовної статистичної системи для всієї країни. Цей 

процес найбільш вірогідно перетворить громіздкі конституційні 

структури на працюючу федеративну систему, ніж будь-які 

спроби переробити конституцію в ізоляції, окремо від процесу 

вступу до ЄС. Як тільки Офіс Високого представника буде 

закрито, Боснія і Герцеговина зможе формально подати заяву 

про членство 2011 року з уже готовими відповідями на питання 

анкети. Це дозволить Комісії працювати з БіГ паралельно із 

Сербією, готуючи avis щодо БіГ 2011 року [10]. 

Косово – найскладніша справа взагалі. Вона не може 

розпочати процес вступу до ЄС, тому що п’ять членів ЄС не 

визнали її незалежність. За умов відсутності процесу вступу ЄС, 

який утримує 1 800 осіб. персоналу місії в Косові, ризикує 

приділити більшу увагу реформам з верховенства права 

порівняно з іншими аспектами управління. А брак вірогідного 

процесу вступу для Косово підриває вплив ЄС у країні 

південно-східної Європи, що особливо необхідно. 
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Які б не були розбіжності щодо визнання Косова, жодна 

країна ЄС не хоче, щоб прогрес Сербії загальмувався. ЄС 

наполягає на таких практичних заходах, як вимога до Сербії, 

щоб та визнала незалежність Косова, встановила митні тарифи 

для підтримання регіональної торгівлі, припинила підривати 

регіональне співробітництво, блокуючи участь Косова в 

регіональних ініціативах в енергетичній і транспортній сферах, 

які є стовпом політики ЄС з 2000 року, коли розпочався 

стабілізаційний процес на Балканах. 

ЄС потрібна стратегія для Косова. Який би не був погляд 

на статус Косова, залишення Косова без уваги призведе до 

генерування небезпечної політичної напруги, що зашкодить 

інтересам косовських сербів та албанцям. Тому ЄС повинен 

розпочати діалог зі Стабілізації й Асоціації процесу для Косова 

– для повної, статусно-нейтральної передвступної політики. У 

конкретних термінах це означає, що косовська влада повинна 

отримати анкету одночасно із Сербією. Це допоможе 

побудувати адміністративну спроможність Косова, дасть чітку 

дорожню карту для місцевих реформаторів, посилить діяльність 

міжнародних організацій і донорів [11]. 

Так само, як негайне надсилання анкет БіГ, Косову і 

Сербії, ЄС має також протягом наступного 2011 року розпочати 

екранування шести країн, які ще не розпочали цей процес. 

Екранування змушує країни-апліканти поглянути в довгу 

перспективу, наскільки дійсно близько вони до виконання 

вимог вступу. Це також дасть як країнам, так і Європейській 

Комісії детальну мапу того, що має бути зроблено в кожній 

сфері – від продовольчої безпеки до розвитку села. Це 

допоможе винайти стратегії того, як використати фінансову та 

технічну підтримку ЄС як найкраще.  

У випадку з Хорватією і Туреччиною – країн, які 

розпочали переговори щодо вступу нещодавно – екранування 

почалося тільки після початку переговорів про вступ. Утім, в 

інтересах ЄС почати процес на Балканах якомога раніше [2]. Це 
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надасть Єврокомісії цінну інформацію для підготовки avis щодо 

країн, які ще її не мають. Якщо Сербія відповість на питання 

анкети до кінця 2010 року, Комісія зможе підготувати свою avis 

у 2011 році паралельно з процесом екранування. Комісія також 

запросить Косово взяти участь в об’єднаному процесі 

екранування, щоб тримати його на паралельному треку. Це – 

найкращий механізм, який може застосувати ЄС.  

Для того, щоб просувати такий вид регіонального 

змагання, як лібералізація візового режиму, усі шість країн 

розпочнуть процес екранування разом, як це зробили країни 

Центрально-Східної Європи 1998 року. Колективна вправа 

екранування для балканських країн триватиме близько шести 

місяців. Європейська Комісія представить право ЄС, відоме як 

acquis communautaire, усім країнам і проводитиме ретельний 

індивідуальний підхід до інститутів, політик та інфраструктури 

кожної країни. Це дасть Комісії детальні ідеї щодо того, 

наскільки близько кожна країна до вимог вступу. Тому це дасть 

можливість оцінити, чи ця група країн може розпочати 

переговори разом у 2012 році. Перспектива ввійти до складу 

групи лідерів стане додатковим стимулом для балканських 

лідерів бути швидко залученими до процесу вступу до ЄС. Це 

заохотить їх розпочати екранування надзвичайно серйозно, а 

відтак посилить вагу ЄС у момент зростання невпевненості в 

регіоні. 

Нещодавня лібералізація візового режиму в регіоні чітко 

демонструє механіку м’якої влади ЄС. ЄС запропонував 

привабливу винагороду для виборців і докладно озвучив умови, 

щоб це отримати. Європейська Комісія уважно контролювала 

прогрес і вивчала регулярні статусні звіти. Ця прозорість 

запустила здоровий процес регіонального змагання. Балканські 

політики важко працювали, щоб уникнути виборчої ціни 

програшу перед своїми сусідами. Нещодавній прогрес Албанії 

та Боснії і Герцеговини, після початкового відставання у 

виконанні умов дорожньої карти щодо безвізового режиму, є 
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прямим наслідком цього тиску. Це був ретельно структурований 

процес, створений, щоб виробляти правильні тиски й стимули. 

Як наслідок, відбулися реальні заміни у внутрішній безпековій 

політиці країн [1]. 

Три чіткі уроки випливають з досвіду лібералізації 

візового режиму. По-перше, з метою мотивування складних 

реформ, які втягують багато інституцій і значних інвестицій, ЄС 

доводиться встановити очевидні і детальні умови з чіткими 

політичними цілями. По-друге, ЄС повинен запропонувати 

досяжну короткотермінову мету, щоб місцеві політики знали, 

що вони можуть показати електоральні результати. І по-третє, 

процес повинен бути якомога прозорішим, щоб громадськість 

могла порівняти прогрес у різних країнах, і громадянське 

суспільство могло впливати на уряди. Це перетворює 

технократичний процес на політичну імперативу, залишаючи 

невеликий простір для місцевих лідерів, аби виправдати чи 

звинуватити ЄС за їхній брак прогресу [10]. 

Скептики вважають, що балканські держави не мають 

адміністративної спроможності відповідати на виклики вступу 

до ЄС. Утім, візовий досвід показує, як вони можуть будувати 

їхні адміністрації, коли ефективно вмотивовані.  

Чи спроможні балканські держави відповідати вимогам 

переговорів щодо вступу найближчі кілька років? Звичайно, 

немає достатньо навчених і змотивованих службовців та суддів, 

хто зміг би перенести, імплементувати понад 100 тис. сторінок 

права ЄС. Утім, переговори надають значного стимулу 

сформувати необхідну адміністративну спроможність. Під час 

переговорів випрацьовуються плани дій щодо створення 

міністерських департаментів, нових агенцій, навчання 

посадових осіб, створення порядку денного щодо прийняття 

законодавства та політик.  

Коли країна веде переговори з ЄС, Європейська комісія 

посилає багато експертних місій та засновує спільні робочі 

групи для керівництва ключовими реформами. Ця інтенсивна 
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технічна взаємодія з ЄС – залучення планів дій, навчальних 

програм і зовнішнього моніторингу – дає державній 

адміністрації зрозумілий сенс управління, так само, як і 

політичну мотивацію мати конкретний план, створений 

зовнішніми експертами. З часом це може мати значний 

трансформаційний ефект, який продемонстрували 

Центральноєвропейські країни, використовуючи процес вступу, 

щоб відповідати стандартам ЄС. Під час вступу 2004 року 

Європейська Комісія з’ясувала, що нові члени змогли 

відповідати праву ЄС краще, ніж більшість старих країн-членів. 

Отже, для політики Західних Балкан зараз настали складні 

часи. Економічна криза в Греції та інших державах-членах ЄС 

впливає на слабкі економіки регіону та поглиблює невпевнений 

настрій. Тому утримування балканських країн у стані 

невизначеності є зростаючим ризиком. Важко зацікавити лідерів 

ЄС у Балканах. Найреалістичніший шлях уперед – це 

використовувати існуючі інструменти повніше, ефективніше та 

послідовно в напрямі розширення. Це підтримає реформаторів у 

регіоні без накладання додаткових коштів на ЄС. Процес 

розширення не може бути пришвидшений, але може бути 

інтенсифікований. 

Останній досвід з лібералізацією віз показує, що ЄС досі 

має силу мотивувати серйозні реформи в слабких державах, 

якщо пропонує матеріальні стимули. Це вимагає чітких та 

об’єктивних умов, тісного задіяння на технічному рівні 

експертів Європейської Комісії та держав-членів, чіткого 

визначення можливостей і прозорої оцінки, які вмикають 

позитивну конкуренцію між сусідніми країнами. Той механізм, 

який працює для візової лібералізації, може бути використаний, 

щоб змотивувати ширші реформи на Балканах. ЄС слід 

розпочати негайне надсилання анкет Боснії і Герцеговині, 

Косову і Сербії та розпочати екранування всіх шести країн 

наступного, 2011 року. До кінця 2011 року – під першим 
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головуванням Польщі в ЄС – усі країни зможуть завершити 

екранування і досягти статусу кандидата. 

Це не є створення поступок. Швидше, це є чесний і 

суворий процес, який заохочує балканські країни 

ідентифікувати їхні недоліки та розробити плани щодо їхнього 

подолання. Праця в такому напрямі дозволить виконати 

зобов’язання ЄС, які він узяв у Салоніках 2003 року, а також 

зробить політику ЄС на Балканах успішною і допоможе 

уникнути регресу до небезпечного минулого часу. 
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foreign-policy strategy after the last wave of enlargement 2004-

2007.  Basic challenges to EU in this region are examined. The 

nowadays situation of EU enlargement in Balkans and risks of EU, 

which arise up on condition of the slow bringing of the Western-

Balkan countries to the integration process, are clarified. The ways 

of neutralization of these risks are offered. 

Keywords: EU enlargement, Western Balkans, questionnaire, 

screening, reformation, visa liberalization, country-candidate. 

 

Статья посвящена проблеме расширения Европейского 

Союза в Западных Балканах, которое является приоритетным 

направлением в этой внешнеполитической стратегии ЕС после 

последней волны расширения 2004-2007 гг.  Рассматриваются 

основные вызовы, с которыми сталкивается ЕС в данном 

регионе. Выясняется современное состояние расширения ЕС на 

Балканах и риски ЕС, которые возникают при условии 

замедленного привлечения западно-балканских стран к 

интеграционному процессу. Предлагаются пути нейтрализации 

этих рисков. 

Ключевые слова: расширение ЕС, Западные Балканы, 

анкетирование, экранирование, реформирование, либерализация 

визового режима, страна-кандидат. 
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АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
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У статті розглядаються пріоритети антикризової 

політики уряду України в контексті боротьби зі світовою 

кризою країн-членів Європейського Союзу. Зокрема, 

проаналізовано низку заходів українського уряду щодо 

стабілізації ситуації, спричиненої в Україні наслідками світової 

кризи. 
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Мета нашої наукової розвідки – аналіз основних 

мегатрендів світового розвитку і перспектив подолання світової 

фінансової кризи. На разі маємо намір докладніше зупинитися 

на антикризових заходах Європейського Союзу. 

Завдання дослідження: 

– виокремити основні напрямки антикризових заходів 

країн-членів Союзу; 

– визначити пріоритети антикризової політики малих і 

великих країн-членів ЄС;  

– на основі аналізу розробити рекомендації для подолання 

світової фінансової кризи в Україні. 

Методологічною основою дослідження є використання 

міждисциплінарного підходу як методу комплексного аналізу 

політичних та економічних процесів. Для з’ясування причин і 

визначення етапів розвитку світової кризи застосувалися 

загальнонаукові методи пізнання та інвент-аналізу. Аналіз 

інституційних механізмів формування антикризових стратегій 

ЄС і їхньої реалізації відповідно до реалій України 
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здійснювався на основі вивчення як базових, так і галузевих 

законодавчих актів. 

Ступінь розробленості проблеми. Основою для 

осмислення теоретичних аспектів теми стали дослідження, що 

торкаються проблеми світових економічних криз, які можна 

умовно поділити на такі групи: фундаментальні праці авторів 

початку ХХ століття; перекладені українською та російською 

мовами праці сучасних іноземних науковців; праці вчених і 

практиків Росії та інших країн СНД, наукові доробки 

вітчизняних авторів. До першої категорії належать праці таких 

авторів, як Ф. Кене, К. Маркс, М. Туган-Барановський, М. 

Кондратьєв, Є. Слуцький, В. Мітчел, Дж. Хікс, Дж. Кітчін, К. 

Джуглар, Д. Лонг, Р. Фріш, Дж. Кейнс, які приділили увагу 

розкриттю сутності кризових процесів у політиці та економіці 

загалом. У багатьох випадках їхні висновки можна адаптувати 

до реалій сучасної світогосподарської системи. Водночас, 

важливим чинником є те, що характер сучасних міжнародних 

політичних та економічних відносин значно трансформувався, а 

тому існуючі фундаментальні теорії потребують подальшого 

розвитку. Упродовж останніх десятиліть почали з’являтися 

праці, присвячені вивченню й аналізові кризових процесів у 

глобальній економіці. Це, зокрема, наукові дослідження П. 

Кругмана, Д. Корсетті, А. Сбраціа, Д. Періколі, Д. Сороса, М. 

Барклі, А. Бернака, П. Презенті, Н. Рубіні. Ці автори 

здебільшого акцентували увагу на проблемах криз у 

міжнародній торгівлі, міжнародних валютних Відносинах, 

міжнародній міграції робочої сили, а також світових 

геополітичних колізіях. 

Науковці Росії та інших країн СНД – В. Іноземцев, М. 

Делягін, А. Нєкипелов, Л. Кондрашова, І. Шереметьєв, А. 

Лавут, В. Теперман, Л. Новоселова, О. Борох, П. Кулігін, Б. 

Хейфец. Проблему світових кризових процесів розглядають 

переважно крізь призму специфічних економічних і 
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геополітичних інтересів Росії, визначаючи її роль у міжнародній 

господарській та політичній системі [7]. 

Останніми роками з’явилася низка грунтовних праць 

вітчизняних учених, які сучасну світогосподарську систему 

розглядають через призму цивілізаційного розвитку людства, 

світових інтеграційних процесів, сучасних тенденцій 

міжнародних валютно-фінансових відносин. Ідеться, передусім, 

про дослідження Ю. Пахомова, О. Білоруса, Б. Губського, Л. 

Бакаєва, О. Плотнікова, С. Кримського, В. Новицького, Д. 

Лук’яненка, Ю. Павленка. 

2009 рік увійде в історію як рік світової економічної та 

політичної кризи часів глобалізації. Ця криза стала серйозним 

випробуванням для всіх країн без винятку. Тому неупереджений 

аналіз її причин, механізмів і наслідків є надзвичайно важливим 

як у теоретичному (розумінні причин), так і суто практичному 

(мінімізація негативних наслідків та відновлення економічної 

активності) сенсі [4; 15]. 

Для протистояння їй Європейський Союз вжив низку 

заходів, що засвідчить про застосування специфічної 

антикризової політики: 

1. Реформування фінансової системи. Європа повинна мати 

поділений фінансовий ринок, основна функція – надання 

іпотечних кредитів, пенсій і позик. Заходи сприяння 

пристойності, чесності, прозорості та захистові від 

загальносистемних загроз і надмірних ризиків. Передбачає 

створення європейської структури нагляду за роботою 

фінансових компаній. 

2. Підтримка пріоритетних галузей економіки. В основному це 

спільні зусилля щодо надання інвестицій відкритим ринкам 

на довгострокові цілі. ЄС виділив приблизно  400 млрд €, 

3,3% свого валового внутрішнього продукту, щоб 

стимулювати активність і підтримку громадян. 

3. Збереження людей у сфері зайнятості. Надання оновленої 

інформації про безробіття. Проводяться консультації з 
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профспілками, діловими колами про те, як поліпшити 

ситуацію. Основні пріоритети – мобільність (вільно 

пересуватися по країнах-членах ЄС), залучення інвестицій, 

збільшення середнього віку працівників. Заходи щодо 

підвищення споживчого попиту і заохочення великих 

інвестицій в інфраструктуру – 1,8 млрд. €, призначених для 

соціального фонду та підтримки працівників. 

4. Сприяння відновленню глобальної економіки. Необхідність 

державних витрат і стимулювання економіки, і передбачає 

посилення правил і суворіший нагляд за фінансовою 

індустрією. З’їзд G 20, міжнародних фінансових інститутів 

– моніторинг економічних ризиків. Виділено 400 млрд € на 

підтримку економіки в країнах-членах ЄС, цільові 

інвестиції в екологічно чисті технології, для того, щоб 

прискорити перехід до низько вуглецевої економіки. 

Збільшення допомоги країнам, які розвиваються, і тим, що 

найбільше постраждали від глобальної кризи, – 800 блн. € 

[14]. 

У таблиці 1 показано моніторинг пріоритетів антикризової 

політики країн-членів Європейського Союзу.   

 Таблиця 1 

Пріоритети антикризової політики країн-членів 

Європейського Союзу 
Країна-член Європейського 

Союзу 

Пріоритети антикризової політики 

Німеччина Політика стимулювання попиту та 

збільшення інвестицій, передусім в 

освіту та інфраструктуру 

Франція Підтримка пріоритетних галузей – 

автомобільної та будівельної, 

збереження робочих місць 

Великобританія Політика стимулювання споживання 

та економічного зростання 

Італія Підтримка соціальної сфери 

Іспанія Залучення інвестицій і підтримка 

будівельної галузі 
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Швеція Фінансова допомога держави 

фінансовим установам 

Фінляндія Стимулювання споживання та 

зниження податкового навантаження 

Австрія Державне кредитування, прямі 

фінансові вливання в реальний сектор 

Чехія Підтримка пріоритетних галузей – 

сільського та лісового господарства. 

 

Спільне в антикризовій політиці України й Німеччини: 

 кредитування банків та інших фінансових установ; 

 викуп акцій фінансових установ державою; 

 реформування вимог до бухгалтерського обліку; 

 транспортна інфраструктура. Реконструкція шосе, мостів, 

доріг, портів, аеропортів і залізниць; 

 домовленості з найбільшими роботодавцями, компенсації 

роботодавцям, запровадження виплат за часткове 

безробіття; 

 збільшення витрат на підвищення кваліфікації; 

 програми кредитування [5]. 

Відмінні риси: 

 податкові пільги окремим галузям. Україна застосувала лише 

один вид податкових пільг – зниження податкового тиску на 

інвестиції, тоді як загальний рівень податкового тиску 

залишається високим, незважаючи на кризу; 

 державне кредитування, прямі фінансові вливання в реальний 

сектор. Уряд Німеччини планує виділити німецьким 

автобудівельним компаніям 500 млн. євро. В Україні 

планувалося надати державні кредити компаніям ГМК та 

хімічної промисловості. На практиці цей захід досі не 

реалізовано через брак коштів у стабілізаційному фонді, який 

було визначено як джерело фінансування; 

 реалізація галузевих програм. У ЄС практикується викуп 

продукції з метою вилучити з ринку надлишок товарів, 

здійснюється це організаціями виробників, причому 50% 
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ціни сплачує держава (а витрати на викуп товарів для їхнього 

подальшого безоплатного розповсюдження в школах 

компенсується ЄС на 100%). Галузеві програми як 

інструмент державної політики потребують серйозного 

вдосконалення [8]; 

 стимулювання споживання. У Німеччині для стимулювання 

попиту споживачів у другому пакеті стимулювання попиту 

передбачено виплату бонусу в розмірі 2500 євро на купівлю 

нового екологічного автомобіля. В Україні такий інструмент 

було формально застосовано у сфері будівництва, зокрема, 

через декларування викупу в будівельних компаній 

недобудованих об’єктів для формування фондів соціального і 

службового житла, надання пільгових кредитів фізичним і 

юридичним особам на будівництво житла й викуп державою 

ризикових іпотечних кредитів. Передбачалося витратити 

близько 3 млрд. грн. на викуп недобудованого житла з 

високим ступенем готовності (не менше 70%) і викупити на 

суму до 1 млрд. грн іпотечних цінних паперів Державної 

іпотечної установи. Програма насправді не виконується через 

брак фінансування. Станом на жовтень 2009 року викуп 

об’єктів нерухомості на первинному ринку [1; 2]. 

Україна-Франція. Спільні риси:  

 кредитування банків та інших фінансових установ; 

 розширення програм підтримки придбання житла (програми 

передбачають будівництво доступного житла); 

 гарантії за банківськими кредитами/компенсаціями відсотків 

за банківськими кредитами; 

 енергетичні кредити; 

 транспортна інфраструктура. Реконструкція шоссе, мостів, 

доріг, портів, аеропортів і залізниць; 

 програми кредитування. 

Відмінні риси: 
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 рефінансування та гарантування банківських боргів за 

рахунок державних коштів. В Україні така практика не 

використовується; 

 викуп «токсичних» активів (викуп проблемних активів у 

банків, що втратили доступ до кредитних коштів). У нашій 

країні відповідної практики не існує, хоча в Законі України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей здійснення заходів з питань фінансового 

оздоровлення банків» передбачається створення санаційних 

банків, що слугуватимуть банками для токсичних активів 

[3]; 

 створення фінансового інституту регулювання фінансових 

ринків загалом. В Україні не існує поки що якогось 

стратегічно узгодженого на рівні держави бачення 

реформування системи регулювання фінансових ринків, яке 

б передбачало створення спеціального інституту 

регулювання фінансових ринків загалом; 

 вимога для банків кредитувати підприємства та 

домогосподарства. Президент Франції домігся встановлення 

посади «кредитного омбудсмена», який контролює 

використання банками державної допомоги і дотримання 

прозорості процедур доступу підприємств до кредитів. В 

Україні аналогічних вимог до банку немає [6]; 

 податкові пільги окремим галузям. Україна застосувала 

лише один вид податкових пільг – зниження податкового 

тиску на інвестиції, тоді як загальний рівень податкового 

тиску залишається високим, незважаючи на кризу [3]; 

 державне кредитування, прямі фінансові вливання в 

реальний сектор. Урядова підтримка автомобільної 

промисловості (виділення 5 – 6 млрд. євро). В Україні 

планувалося надати державні кредити компаніям ГМК та 

хімічної промисловості. На практиці цей захід досі не 

реалізовано через брак коштів у стабілізаційному фонді, 

який було визначено як джерело фінансування [11]; 
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 реалізація галузевих програм; 

 інтенсифікація запровадження цифрових технологій. Уряди 

країни виділяють кошти на оснащення технічними засобами 

шкіл, університетів, державних установ тощо. Україна таку 

практику не застосовувала; 

 збільшення виплат за безробіття і розширення покриття й 

терміну виплати. Фіскальні обмеження не дали змогу 

Україні застосувати таку практику; 

 зниження квоти іноземної робочої сили. Україна такий захід 

не використовувала. 

Україна-Великобританія. Спільні риси: 

 заходи для надання ліквідності в національній валюті; 

 розширення програм підтримки придбання житла (програми 

передбачають будівництво доступного житла, розширення 

программ гарантування кредитів); 

 викуп акцій фінансових установ державою; 

 обмеження грошової винагороди топ-менеджменту; 

 реформування вимог до бухгалтерського обліку; 

 енергетичні кредити; 

 підтримка проектів державно-приватного партнерства; 

 збільшення витрат на підвищення кваліфікації; 

 консультаційна допомога; 

 програми кредитування; 

 формування спеціального фонду для інвестування в малі й 

середні підприємства. 

Відмінні риси: 

 заходи для збільшення ліквідності в іноземній валюті. 

Українська практика здійснення інтервенцій на валютному 

ринку була менш прозорою. Обмежені можливості 

української економіки та відсутність відповідних ініціатив 

не дають змогу використати валютні свопи як джерело 

ліквідності; 
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 рефінансування та гарантування банківських боргів за 

рахунок державних коштів. В Україні така практика не 

використовується; 

 вимога до банків кредитувати підприємства та 

домогосподарства. Для отримання фінансових ресурсів від 

держави банки повинні укласти з урядом так звану угоду 

позики, що передбачає певні обсяги і види обов’язкового 

кредитування споживачів і бізнесу. В Україні аналогічні 

вимоги до банку відсутні; 

 державне кредитування, прямі фінансові вливання в 

реальний сектор. Урядова підтримка автомобільної 

промисловості (виділення 2,3 млрд. фунтів стерлінгів), 

створення екологічних автомобілів. В Україні планувалося 

надати державні кредити компаніям ГМК та хімічної 

промисловості. На практиці цей захід досі не реалізовано 

через брак коштів у стабілізаційному фонді, який було 

визначено як джерело фінансування; 

 реалізація галузевих программ [1; 2]; 

 інтенсифікація запровадження цифрових технологій. Уряди 

країн виділяють кошти на оснащення технічними засобами 

шкіл, університетів, державних установ тощо. Україна 

такий захід не застосовувала; 

 зниження квоти іноземної робочої сили. Україна такий захід 

не використовувала [9]; 

 розвиток торговельного фінансування. Уряд підтримує 

фірми-експортери через Департамент кредитних гарантій 

для експорту. В Україні немає програм сприяння експорту 

завдяки розвитку торговельного фінансування. Однак у 

деяких урядових програмних документах передбачено 

надання державних гарантій для залучення підприємствами 

коштів з метою виконання експортних контрактів [10]. 

Антикризова політика в Україні, як і в інших країнах світу, 

визначалася як масштабами кризи, так і фінансовими 

можливостями держави. Аналіз задекларованих і здійснених 
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заходів дає змогу сформулювати відповідні висновки. 

Уряд України ухвалив рішення і вдавався до антикризових 

заходів, які загалом відповідали логіці та напрямкам 

антикризових дій в інших країнах, хоча українська політика мала 

свою специфіку. У країні було використано тактику точкового 

реагування на кризові явища, оскільки Україна об’єктивно не має 

ресурсів для того, щоб повністю компенсувати негативні 

економічні наслідки кризи [13]. 

Реалізовані заходи у своїй сукупності тією чи іншою 

мірою допомогли пом’якшити кризові прояви для окремих 

секторів економіки та верств населення. Зокрема, дотепер 

загалом вдалося підтримати соціальну сферу попри всі наявні 

проблеми. Саме соціальна сфера є найзахищенішою законодавчо, 

але, водночас, залишається найменш реформованою і 

найвитратнішою для державного бюджету. Враховуючи питому 

вагу захищених статей, скорочення бюджетних витрат, до якого 

вдались окремі країни, навіть за часів кризи в Україні майже 

неможливо реалізувати. 

Економічні наслідки кризи та побічні ефекти антикризової 

політики в Україні багато в чому повторюють ситуацію в інших 

країнах. Так, загальним явищем посткризового світу стало 

накопичення державних боргів, що вимагатиме відповідальної 

фіскальної політики наступними роками для виходу з кризи 

[12]. 

Економічна політика в Україні в середньостроковій 

перспективі повинна враховувати стан антикризового спадку, 

який протягом тривалого часу визначатиме економічну динаміку 

країни. Відсутність інституційних і структурних реформ 

залишається найбільшою проблемою, що гальмує економічний 

розвиток країни загалом і заважає здійснювати ефективну 

економічну політику, зокрема. Саме цей чинник об’єктивно 

ставить уряд (виконавчу владу) перед вибором між економічною 

логікою й політичною доцільністю. 

Україна потребує ефективної й консолідованої влади, яка 



Антикризова політика Європейського Союзу: уроки для України 

 

 157 

зможе здійснити економічні реформи та забезпечити стабільне 

зростання добробуту [1]. Вселяє оптимізм, що нинішнє 

керівництво усвідомлює необхідність реформування всього 

народногосподарського комплексу. 
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In the article analyses the priorities of anti-crisis policy of the 

government of Ukraine in a context of struggle against world crisis 

of the states-members of the European Union. In particular, to 

analyse anti-crisis actions excepted by the government of Ukraine 

and to work out the main priorities of counteraction, directed on the 

stabilization and renovation of economy, provoked in Ukraine by 

consequences of world crisis. 
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В статье рассматриваются приоритеты антикризисной 

политики правительства Украины в контексте борьбы с 

мировым кризисом государств-членов Европейського Союза. В 

частности, проанализировано ряд мер  украинского 

правительства касательно стабилизации ситуации, 

спровоцированной в Украине последствиями мирового кризиса. 

Ключевые слова: антикрисные меры, Украина, ЕС, 

реформирование, стабилизация, антикризисная политика. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ 
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У статті досліджується історія українсько-російського 

торговельного співробітництва 1991–2010 років. Визначена 

періодизація українсько-російських торговельних відносин. 

Встановлено, що, перебуваючи під впливом внутрішніх і 

зовнішніх процесів, двосторонні торговельно-економічні 

відносини не завжди збігалися з періодами, що характеризували 

відносини політичні. Загалом виявлена позитивна динаміка 

розвитку українсько-російського торговельно-економічного 

співробітництва. 

Ключові слова: українсько-російські економічні відносини, 

прикордонне співробітництво, торговельно-економічні 

відносини, патерналізм, рівноправне партнерство. 

 

Зовнішня торгівля залишається одним з універсальних 

показників рівня розвитку економіки й зовнішньоекономічних 

відносин країн світу. Майже двадцятирічний досвід України в 

організації торговельних зв’язків засвідчує тенденцію до 

посилення ролі міжнародної економічної взаємодії вздовж лінії 

«Захід–Україна–Схід». Саме на західний і східний напрямки 

припадає понад дві третини обсягів сукупного товарообігу 

країни. 

У випадку, характерному для українсько-російських 

торговельних відносин від початку 90-х років, особливу роль 

відігравали історичні передумови. У їхній основі – довготривале 

(близько трьох з половиною століть) перебування двох 
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суспільств у єдиній системі соціально-економічних координат. 

Економічна взаємозалежність двох колишніх радянських 

республік виявилася у 80%-й частці Росії в сукупному 

товарообігу України за 1991 рік [1; с. 40]. Він свідчить про 

відсутність тогочасного економічного суверенітету України. 

Зважаючи на те, що повноцінна дія 

зовнішньоторговельних механізмів обох країн розпочалася з 

виконання основних завдань, необхідно, на наш погляд, 

виділити два макроетапи в розвитку двосторонніх українсько-

російських економічних і торговельних відносин. Перший етап 

охоплює 1991–2002 рр. й характеризується становленням 

ринкового типу двосторонніх торгово-економічних відносин. 

Другий етап бере свій початок від 2003 р., коли Україною 

була ліквідована надмірно небезпечна для національної безпеки 

економічна залежність від Росії й надмірна концентрація на 

російському напрямку торговельних українських потоків. 

Перший етап вирізнявся особливою складністю, а тому 

може бути диференційованим на кілька підетапів. Для 1991–

1996 рр. характерні т.зв. «розщеплення» економік, домінування 

бартерного обміну, становлення фінансових та інших 

інструментів його регулювання. Торговельні українсько-

російські відносини кристалізувалися в умовах цілковитого 

зрощення двох економік і домінування Росії у фінансово-

економічній сфері. 

Створені Україною власні фінансові й економічні 

інституції сприяли виводу двосторонніх відносин з Росією на 

міждержавний рівень. 1997–1999 рр. характеризувалися 

світовою й внутрішньо-російською фінансовою дестабілізацію, 

яка негативно позначилась на українсько-російській торгівлі. 

Стагнаційні процеси в цій сфері тривали й у 2000–2002 роках. 

Слід зазначити, що торговельні українсько-російські 

відносини 1991–2002 рр. відчували на собі й дію інших 

переважно об’єктивних чинників. Глибокий спад виробництва 

та інвестиційної діяльності, переорієнтація ресурсів на 
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внутрішні ринки країн для підтримки власного виробництва та 

забезпечення населення, вихід на ринки третіх країн для 

отримання твердої валюти [11; с. 6] – усе це стримувало 

розвиток двосторонніх торгових відносин. Крім того, на 

торговельну взаємодію впливала не відпрацьованість системи 

розрахункових відносин на всьому пострадянському просторі та 

обмежень національних валют, порушення дисципліни поставок 

відповідно до контрактів і домовленостей [3; с. 5]. 

Загалом торговельно-економічні відносини між Україною 

та РФ ускладнювали незадовільний стан нормативно-правової 

бази, висока й постійно зростаюча собівартість товарів 

традиційного українського експорту до Росії. Насамперед 

продовольчих товарів, продукції металургії та 

машинобудівельних комплексів, хімічної промисловості, 

несприятлива кон’юнктура, пов’язування поточних 

торговельно-економічних проблем з питаннями політичного 

характеру, залежність України від критичного імпорту низки 

сировинних і, передусім, паливно-енергетичних ресурсів. Так, 

залежність від російської нафти на початку 1990-х рр. становила 

88%, а природного газу – 90% [2; с. 66]. 

Треба зазначити при цьому, що значно підвищивши ціну 

на споживаний Україною російський газ, РФ все ж не вдалася 

до одномометного встановлення на нього світової ціни. Ця 

обставина залишила для України можливість конкурувати на 

російському ринку з товарами місцевого виробництва [5; с. 12]. 

Однак Україна й Росія дотримувалися загалом різних 

стратегій у торгово-економічних взаєминах. Україна прагнула 

до поступового цивілізованого виходу з економічної залежності 

від Росії, диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків, але на 

основі збереження за собою російських ринків і кооперативних 

зв’язків з російськими підприємствами. Натомість Росія 

намагалася зберегти економічну залежність України й 

використовувати торговельно-економічні відносини як 
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інструмент регулювання політичної позиції України, передусім 

у галузі інтеграційної політики. 

Перспективи подальшого розвитку (1993 р.) двосторонньої 

зовнішньої торгівлі Росія вбачала у створенні контрольованою 

нею єдиної валютної зони, тобто повернення до рубльової. 

Україна при цьому зайняла тверду позицію зняття проблем у 

міждержавних торговельних розрахунках у межах 

функціонування окремих національних валют. 

Серед чинників, які на початковому етапі стимулювали 

домінуючу торговельну зорієнтованість України на Росію, були 

нерівні стартові можливості цих партнерів. Відомо, наприклад, 

що Російській Федерації дісталось у спадщину від Радянського 

Союзу близько 60% економічного потенціалу і близько 70% 

його зовнішньоекономічних зв’язків. Частка РФ у союзному 

експорті становила – 78%, а в імпорті – 68%. 

Закономірно, що під впливом внутрішніх потреб обсяги 

українсько-російської торгівлі в період 1994–1996 рр. постійно 

зростали. Якщо 1994 року товарообіг становив 10,41 млрд. дол., 

1995 р. – 13,94 млрд. дол., то в 1996 р. – 14,39 млрд. дол., тобто 

збільшився за три роки майже в 1,4 раза. Зазначимо, що 

досягнуті показники були перевищені лише 2004 року. Тобто 

1996 рік став своєрідним апогеєм першого етапу торговельних 

українсько-російських відносин [4; с. 171]. 

Другий період (1997–1999) першого етапу 

характеризувався кризою в двосторонніх торгово-економічних 

відносинах України та Росії. У результаті трьох років 

безперервного падіння обсягів взаємної торгівлі вони знизилися 

з 14,4 до приблизно 8 млрд. дол., тобто в 1,8 раза. Такої кризи 

двосторонні економічні відносини не відчували на собі навіть на 

початку 90-х рр. – у часи болісної перебудови всієї системи 

кооперації між суб’єктами господарювання України й 

Російської Федерації. 

Причини такого явища охоплюють об’єктивні й 

суб’єктивні чинники, економічні процеси й політику. 
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Політичний чинник полягав у тому, що, з точки зору 

російського керівництва, Україна діяла непослідовно. Разом із 

остаточним оформленням двосторонніх відносин з Росією й 

визначенням їхнього статусу на рівні стратегічного партнерства 

(Договір про дружбу, співробітництво і партнерство – 1997 р.) 

офіційний Київ взяв курс на поглиблення співробітництва з 

НАТО [9; с. 6]. 

Крім того, він став ініціатором створення ГУУАМ – 

міжнародної організації, яка об’єднувала пострадянські країни, 

що не сприймали політику російського патерналізму. Отже, 

Україна створила альтернативний Росії центр впливу в 

Центрально-Східній Європі. 

Серед економічних причин скорочення українсько-

російського товарообігу протягом 1997–1999 рр. слід виділити 

загальносвітову кризу, ключовим моментом якої став дефолт 

1998 р. в РФ. Вона обернулася тривалою рецесією, заміщенням 

зовнішньої торгівлі внутрішньою в результаті застосування 

засобів захисту національного товаровиробника в частині 

тарифного, нетарифного та податкового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Завершальна фаза (третій період 2000–2002 рр.) етапу 

становлення ринкової моделі українсько-російських 

торговельних відносин характеризувалася явищами 

стагнаційного характеру. Після 17% зростання у 2000 р. (від 8 

до 9,3 млрд. дол.), 2001 р. (9,5 млрд. дол.) і 2002 р. (9,5 млрд. 

дол.) дали яскраві ознаки цілковитого застою у взаємній 

торгівлі. 

Є всі підстави вважати, що то був час переосмислення 

всієї стратегії Росії в глобальному і регіональному вимірах. 

Нове керівництво РФ, маючи достатні ресурси впливу 

(енергетичні та військово-технічні) на світові процеси, 

здійснювало вибір нового вектора розвитку – замість 

євроінтеграційного обирається євразійський інтеграційний 

вектор. 
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Держави СНД справді стають епіцентром геополітичних 

інтересів Росії, а основним засобом посилення на них впливу 

Росії стає економічний. У його основі – посилення 

взаємозалежності в усіх ключових галузях економіки, зокрема 

через торгові відносини. У цьому зв’язку застійні явища 2000–

2002 рр. можна вважати результатом дії інерції, заданої 

попередніми роками. Росія розглядала Україну як об’єкт 

конкуренції із Заходом. З Україною вона пов’язувала 

перспективи утвердження нових інтеграційних пострадянських 

проектів, серед них ЄврАзЕС і ЄЕП. 

Початок нового курсу Росії у сфері торгово-економічних 

відносин на пострадянському просторі (з 2003 р.) збігався в часі 

з виходом більшості країн СНД на ринкові відносини. Крах 

надії Росії на повну інтеграцію пострадянського простору 

спричинив поворот від інтеграційної ейфорії до прагматизму в 

економічних відносинах і до акценту на двосторонні торгово-

економічні відносини [10; с. 109]. 

Динаміку зростання двостороннього товарообігу 

підтверджує реалізація Росією нових підходів. Так, у 2003 р. 

річний приріст товарообігу України з РФ становив 36,3 % (12,9 

млрд. дол.), у 2004-му – 36,7% (до 17,7 млрд. дол.), у 2005-му – 

15% (до 20,3 млрд. дол.) [8]. Досягнення в 2007 р. – 30 млрд., у 

2008 р. – 40 млрд., а в першому півріччі 2010 р. – понад 15-

мільярдний показник засвідчили, що Росія сприйняла «виклик» 

Євросоюзу й вступила в жорстоку конкурентну боротьбу за 

домінування на українському економічному просторі. 

Вигоди, які отримала від цього Україна, необхідно 

оцінювати комплексно. З одного боку, це потужні позитивні 

сигнали для української виробничої сфери й нові ринки збуту в 

Росії. З другого боку, сигнали, які повинні стимулювати 

український уряд до здійснення додаткових заходів у пошуку 

нових альтернативних напрямків зовнішньої торгівлі, здатних 

зберегти тенденцію диверсифікації торговельно-економічних 

зв’язків. Отже, нова зовнішньополітична й 
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зовнішньоекономічна концепції Росії вимагали від неї 

нарощування торговельних зв’язків з Україною незалежно від її 

зовнішньополітичної стратегії [7; с. 15]. 

Дисбаланс був обумовлений насамперед сировинною 

спрямованістю українського імпорту, залежністю України від 

російських паливно-енергетичних ресурсів. Одним із шляхів 

подолання цієї проблеми була диверсифікація постачання в 

Україну нафти та газу. А це, у свою чергу, вимагало від України 

знайти шляхи доступу до нафтогазових ресурсів Центральної 

Азії (Казахстану, Узбекистану, Туркменії), енерготранзитна 

система якої цілковито контролювалась Російською 

Федерацією. 

Нарощуючи обсяги торгівлі з Україною, Росія не 

відмовлялась від застосування економічних санкцій або 

встановлення нових економічних бар’єрів. Саме структурна 

асиметрія торгових відносин, пов’язана з монопольно високим 

енергоресурсним компонентом у російському експорті в 

Україну, спричинювала більшість конфліктних ситуацій у 

взаємних відносинах. Показовими стали «газові війни» 2005 р., 

які підривали усталені домовленості щодо ціни на 

енергоресурси та їхній транзит. Майже одночасно Росія 

розв’язала так зв. «м’ясо-молочні війни», які завдали суттєвих 

збитків відповідним галузям в Україні й негативно позначились 

на російській соціальній системі. 

Проте і в 2005–2010 рр. перспектива реального створення 

зони вільної торгівлі між двома найпотужнішими країнами 

пострадянського простору залишилась малоймовірною, 

оскільки Росія твердо виступала за більш багатограннішу 

економічну інтеграцію, яка охоплювала б її митний та інші 

сегменти. 

Незважаючи на небажання інтегруватися до структур, 

ініційованих РФ, Україна залишилась її важливим торговельним 

партнером. Питома вага України в російській торгівлі становить 

близько 6% (частка Росії в українській – близько 35%). У межах 
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торгівлі Росії з країнами СНД на Україну припадало понад 30% 

імпорту і близько 38% експорту. За таких обставин ігнорувати 

або навіть недооцінювати східний вектор української 

зовнішньої торгівлі було б рівноцінно політичному 

авантюризму. 

Невід’ємним складником загального комплексу відносин 

між Україною та Росією є торговельні відносини на рівні 

регіонів та прикордонних областей. Прикордонний напрямок 

двосторонніх торговельно-економічних зв’язків здійснювався 

від початку 1990-х рр. на основі двосторонніх договорів між 

державними адміністраціями суміжних областей, а з 2001 р. – на 

засадах, визначених Довгостроковою програмою 

міжрегіонального і прикордонного співробітництва на 2001–

2007 роки. 

Охоплюючи сім областей України (АР Крим, Донецьку, 

Запорізьку, Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську) та 

шість областей Росії (Бєлгородську, Брянську, Воронезьку, 

Курську, Ростовську і Краснодарський край), прикордонна 

співпраця, зокрема, торгівля, здійснювалася насправді вздовж 

усьому периметра українсько-російського кордону. При цьому, 

питома вага зазначених торговельних зв’язків сягала нерідко 

50% загального товарообміну кожної з них. 

Традиційна модель прикордонного співробітництва 

передбачала прикордонну торгівлю та обслуговування 

зовнішньоекономічних зв’язків. Проте на зламі 1990–2000 років 

в українсько-російських двосторонніх відносинах почала 

стверджуватись нова, єврорегіональна модель співробітництва. 

Зокрема, з’явилися єврорегіони «Дніпро» (Чернігівська, 

Брянська та Гомельська області),  «Слобожанщина» (Харківська 

та Бєлгородська області), формуються єврорегіони «Ярославна» 

(Сумська та Курська області) та «Донбас» (Луганська та 

Ростовська області). 

Такі євроінтеграційні союзи областей від початку 

передбачали: створення сучасної інфраструктури (серед них 
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шляхів сполучення та міжнародних аеропортів, які повинні 

перебувати в спільному управлінні, спрощення митного 

режиму, налагодження правоохоронного співробітництва, 

співпрацю в галузях трудової міграції та туризму). Тобто 

йшлося про комплексну, сплановану взаємодію на засадах 

взаємної вигоди. 

У результаті аналізу даних прикордонного 

співробітництва між Україною та РФ з’ясовано, що серед 

найбільших торговельних партнерів російських прикордонних 

областей залишались АР Крим, Донецька, Запорізька, 

Харківська області [6; с. 13]. 

Дані про обсяги зовнішньоторговельного обороту України 

та Росії в розрізі прикордонних областей не можна назвати 

абсолютно точними внаслідок недосконалої методології збору й 

обробки значної частини інформації щодо бартерних операцій. 

Це  зумовлено заниженням у вартості товарів у процесі 

бартерного обміну й високою часткою (до 40%) бартеру в 

торгівлі. Ціни при бартерних операціях не відображали реальну 

вартість товарів. За оцінками російських спеціалістів, у Росії 

при бартерних операціях ціни на імпортовані товари були вдвічі 

– втричі вищі за ринкові. 

Середньостатистичний показник річного експорту 

областей України в прикордонні області Росії становив близько 

410 млн. доларів (45%). При цьому домінуючі в цій сфері 

Донецька та Запорізька області (перевищували 8,5% загального 

експорту в Росію), зазначений показник відповідно в 2,7 і в 1,4 

раза. Важливим також є той факт, що в усіх областях 

спостерігалась у цілому позитивна динаміка росту. Серед 

основних статей експорту: чорні метали й вироби з них 

(Донецька, Запорізька й Луганська області), машини та 

устаткування (Харківська й Сумська області), паперова маса з 

деревини (Чернігівська область), продукція хімічної 

промисловості (Автономна Республіка Крим). 
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Масштабною була й міжрегіональна торгівля, щорічні 

показники якої в середньостатистичному обчислені становили 

близько 20% усього двостороннього товарообігу. Те ж 

стосувалось і двадцяти російських регіонів, які найактивніше 

здійснювали торговельні зв’язки з Україною. Домінуючі серед 

них п’ять регіонів, вийшли на високий рівень товарообігу з 

українськими партнерами: Москва та Тюменська, Бєлгородська, 

Ростовська, Московська області. У сукупності зв’язки цих п’яти 

регіонів становлять приблизно половину всього товарообороту з 

двадцяти російських регіонів з Україною. 

Отже, 1991–2010 рр. засвідчили не тільки кількісні, але і 

якісні зміни всієї системи торговельних українсько-російських 

відносин. Концептуально їхня сутність зводилася до того, що 

від початку 2000-х рр. Росія взяла курс на динамічне посилення 

своїх економічних позицій в Україні, спираючись і на створені 

ринкові механізми торговельних зв’язків. З огляду на 

можливість використання потужної економічної присутності в 

Україні як інструменту політичного впливу Російська Федерація 

остаточно прийняла варіант планомірного нарощення 

двосторонньої торгівлі. 

Такий підхід став можливим і під впливом нарощення 

Україною торгово-економічних контактів з Європейським 

Союзом і встановленням своєрідного балансу в економічних 

відносинах України по лінії «Захід– Схід». Саме диверсифікація 

зовнішньої торгівлі й загострення конкурентної боротьби за 

українські ринки стимулювали Росію до триразового зростання 

обсягів торгівлі з Україною впродовж 2000–2010 років. 

Характерні зміни відбулись і в структурі двосторонньої 

торгівлі. На відміну від Росії, експорт якої в Україну на 60% 

складався із сировинної продукції, і за цим показником майже 

не змінився порівняно з початком 1990-х років, коефіцієнт 

готової продукції України, що експортувалася до РФ, постійно 

зростав і досяг у середині 2010-х рр. близько 65% показника. 
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Суттєвою проблемою для України залишалося високе 

від’ємне сальдо в двосторонній торгівлі з РФ, яке визначалося 

монопольною залежністю країни від російських енергетичних 

ресурсів. 

Кардинальні зміни відбулись у системі організації 

двосторонньої торгівлі. За короткий історичний проміжок 

Україні вдалося здійснити поступ від бартерних відносин з 

Росією в єдиній рубльовій зоні до формування національних 

фінансово-економічних інституцій і запровадження ринкових 

важелів регулювання торгівлі. Проте створенню повноцінної 

зони вільної торгівлі з Росією завадили дії РФ, спрямовані на 

формування єдиного євразійського економічного простору, 

умови функціонування якого суперечили євроінтеграційному 

курсу України. 

Разом з тим, досвід українсько-російських торговельних 

відносин продемонстрував можливість відходу від 

нерівноправної патерналістської системи відносин і 

встановлення рівноправного, взаємовигідного партнерського 

співробітництва. Сферою реалізації цих принципів і нової 

моделі відносин стала прикордонна торгівля. 
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The article is devoted to research of the history of the 

Ukrainian-Russian relations in the period of 1991 – 2010. 

Periodization of the Ukrainian-Russian relations is determined. It 

was also revealed that influenced by inner and external processes, 

bilateral trade and economic cooperation happened to mismatch 

with the periods of political cooperation. General positive dynamics 
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of the Ukrainian-Russian trade and economic cooperation 

development is proved. 

Key words: Ukrainian-Russian relations, boundary 

cooperation, trade and economic relations, paternalism, equal 

partnership. 

 

Статья посвящена исследованию истории украинско-

российского экономического сотрудничества 1991–2010 годов. 

Определена периодизация украинско-российских торговых 

отношений. Установлено, что, пребывая под влиянием 

внутренних и внешних процессов, двусторонние торгово-

экономические отношения не всегда совпадали с периодами, 

которые характеризовали политические. В общем выявлена 

позитивная динамика развития украинско-российского 

торгово-экономического сотрудничества. 

Ключевые слова: украинско-российские экономические 

отношения, приграничное сотрудничество, торгово-

экономические отношения, патернализм, равноправное 

партнерство. 
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В статті аналізується вплив цивілізаційного чинника на 

прогрес країн Східної Азії в другій половині ХХ – на початку ХХІ 
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Глобальний розвиток початку ХХІ ст. характеризується 

поступовим формуванням нового світового порядку на основі 

багатополярності на противагу біполярному світу періоду 

«холодної війни» й однополярному світу після її завершення. 

Ознаками формування нового світового порядку стало значне 

посилення глобальної ролі Китаю; утворення в умовах 

глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. «великої 

двадцятки» за участю авангардних держав, що розвиваються; 

колективні пошуки шляхів реформування глобальних 

інституцій (МВФ, Світовий банк, ООН тощо); проведення 

численних регіональних і глобальних самітів як за участю, так і 

без участі євроатлантичних країн (ШОС, АСЕАН+3 тощо); 

інтенсивні інтеграційні процеси в Східній Азії, які на початку 

ХХІ ст. перетворилася на рушій світового економічного 

розвитку тощо.    

Основним чинником само ідентифікації народів після 

краху біполярного протистояння стали релігійно-культурні, 

тобто цивілізаційні чинники на відміну від ідеологічно-
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політичних, що переважали в роки «холодної війни». В умовах 

одноосібного глобального домінування США, що 

супроводжувалось активними спробами поширення 

неоліберальної економічної моделі, західних політичних і 

культурних цінностей на весь світ, вплив цивілізаційного 

чинника на розвиток окремих народів значно посилився. У 

цьому контексті можна погодитися з поділом С. Хантінгтона 

суспільств з культурного боку на «сильні» й «слабкі», за яким 

культури Східної і Південної Азії (передусім Японії, Китаю, 

Індії) зараховані ним до розряду «сильних», тоді як африканські 

й культури деяких європейських країн – до відносно слабких 

[1].   

Для країн Азії їхня приналежність до певних цивілізацій 

залишалася визначальним фактором упродовж усього їхнього 

розвитку. Проте оцінки його впливу на розвиток Сходу за 

останні десятиліття зазнали значних змін. Якщо в колоніальний 

період вплив східних цивілізацій вважали причиною 

відставання країн Азії від країн Європи й США, нині 

динамічний економічний розвиток країн Східної Азії й Індїі, 

ефективний розвиток ісламської економіки викликають 

протилежні оцінки.   

Відродження східних суспільств є однією з провідних 

тенденцій сучасного світового розвитку. Якщо тривалий час 

модернізація означала вестернізацію, а слова «азіатський», 

«східний» мали негативний відтінок, то нині ми є свідками 

бурхливого відродження азійської свідомості і динамічного 

економічного розвитку багатьох країн Азії на основі власних 

суспільно-економічний моделей зі збереженням цивілізаційного 

підґрунтя цих суспільств. Тож поняття «Азія» втратило свій 

негативний підтекст, а численні дослідники заговорили про 

формування азійської цивілізації, здатної на рівних конкурувати 

із Заходом, або навіть маргіналізацію західної цивілізації на 

основі об’єднання в новому світовому порядку незахідних 

цивілізацій на основі спільних культурних цінностей.  
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Погоджуємося з тим, що країни Азії мають у своєму 

розвитку багато спільного. Якщо історичний розвиток Заходу 

визначався кардинальними, революційними змінами в 

традиційній структурі, формуванням нових моделей на 

принципово новому економічному, соціальному, ідеологічному, 

культурному ґрунті, то для Сходу характерна поступовість, 

поступальність, еволюційність розвитку на основі давніх 

традицій, без кардинальних змін початкової моделі розвитку. 

Якщо зміни й відбувалися, то лише у зв’язку з європейськими 

завоюваннями і були лише тимчасовими. Як тільки східні 

суспільства звільнялися з-під європейської влади, вони 

поверталися до свого коріння. Це чітко ілюструє швидке 

поширення на Сході з VII ст. ісламу, який добре вписався в 

традиційні суспільні цінності, відповідав основам 

життєдіяльності східних суспільств. Особливістю східних 

культур є також їхня адаптивність, еволюційний характер 

трансформації традицій, коли нові елементи лише додаються до 

старої структури, існують з нею паралельно, не руйнуючи її 

повністю. 

Якщо формою організації давнього східного соціуму була 

община з традиційними для неї елементами самоуправління і 

колективними цінностями, вона залишилася такою й дотепер. 

Співвідношення себе з традиційно усталеною структурою 

(сім’я, рід, клан, плем’я, у сучасній інтерпретації – компанія, 

корпорація) залишається основою самоідентифікації східної 

людини.  

Залишається значним і вплив давніх релігій: індуїзму в 

Індії; синтоїзму в Японії; буддизму в Таїланді, М’янмі, 

Камбоджі, Лаосі, Японії, Китаї, В’єтнамі, Сінгапурі, Південній і 

Північній Кореї; ісламу в країнах Західної Азії,  Північної 

Африки, Південно-Східної Азії (Малайзії, Індонезії, Брунею, 

ін.) тощо. При цьому в Індонезії і Малайзії суттєвий вплив на 

іслам мають індуїзм, буддизм і місцеві вірування, що визначає 

більш м’які форми релігійної самосвідомості мусульман 
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регіону. При цьому на першому місці в східному суспільстві 

залишається не релігійна  ідентичність, а співвіднесення себе із 

традиційною усталеною структурою – племенем, общиною, 

родинно-клановим об’єднанням. Значний вплив на окремі 

країни (Китай, Тайвань, Республіка Корея, Японія, Сінгапур, ін.) 

має конфуціанство як етично-філософська система, а 

реалізовані ними моделі соціально-економічного розвитку 

отримали назву «конфуціанського капіталізму».  

Незмінною залишається й провідна роль держави в 

суспільному й економічному житті – визначальний чинник, 

характерний для всіх моделей східного капіталізму. Іншим 

спільним чинником є принцип колективізму. Якщо сучасні 

західні моделі капіталізму акцентують на правах індивідуума і 

являють собою «капіталізм конкуренції», колективістські 

моделі капіталізму Сходу – на обов’язках члена колективу і 

являють капіталізм «співробітництва» під опікою держави. 

Водночас фундаментальна суперечність сучасного західного 

суспільства полягає в конфлікті між колективними і приватними 

інтересами, східні моделі прагнуть інтегрувати їх у єдину 

систему.   

Можна погодитися з тезою про різне бачення сенсу буття 

й уявлень про прогрес на Заході і Сході [2]. Тоді як у 

євроатлантичному середовищі сформувались уявлення про 

поступ прогресу як про раціональну заміну всього менш 

продуктивного і відсталого більш продуктивним, новим, у 

східних суспільствах прогрес не обов’язково означає зміни, 

навпаки, він стабільний, постійний і базується на спадкоємності 

базових орієнтацій. Найхарактерніше це для ісламської 

цивілізації Західної Азії.  

Так само відрізняються погляди східних і західних 

суспільств на демократію. Держави Азії визнають, що 

демократичні цінності не є універсальними, а відповідають 

специфічним особливостям розвитку тих чи інших соціумів. 

Демократія як політична система розглядається в азійських 
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державах передусім з точки зору забезпечення рівності 

можливостей громадян і можливості мирної зміни влади. На 

противагу пріоритету прав над обов’язками на Заході, азійські 

країни ставлять на перше місце соціальну відповідальність і 

дисципліну. Нація, перенесена в площину політичних систем, 

розглядається як більша община, а її глава – як патріарх, який 

приймає рішення за всю націю. На Заході розвиток суспільства 

відбувається внаслідок боротьби протилежних ідей і діє правило 

переважаючої більшості (принцип «50%+1»), на Сході рішення 

ухвалюються завдяки тривалим обговоренням для досягнення 

консенсусу. Високо цінується політична стабільність і 

прогнозованість як основа для національного й економічного 

розвитку, що забезпечується тривалим перебуванням у владі 

однієї сильної партії (Комуністична партія в Китаї, Ліберально-

демократична партія в Японії, Індійский національний конгрес в 

Індії, Національний Фронт у Малайзії) або лідера (Лі Куан Ю в 

Сінгапурі, Махаммад Махітхір у Малайзії,  Ахмед Сукарно і 

Мухаммед Сухарто в Індонезії та інші). 

Вибираючи між демократією і якісним управлінням, східні 

держави віддають пріоритет останньому. Їхній досвід свідчить, 

що чітке управління не залежить від типу режиму; вирішальне 

значення для економічного розвитку мають передусім сильні 

інститути влади, незалежно від того, яким – авторитарним чи 

демократичним – режимом вони підтримуються. Головне, щоб 

реформи, здійснювані владою, відповідали інтересам усього 

суспільства, а не окремих привілейованих груп.  

Якщо для євроатлантичної цивілізації демократія – завжди 

добро, а авторитаризм – завжди зло, для Сходу м’який 

авторитаризм був і залишається джерелом стабільності, порядку 

і процвітання, а західні версії демократії стали причиною 

соціальної розбалансованості. Досвід країн, які розвиваються, 

свідчить, що не завжди наявність демократичних процесів й 

інститутів веде до соціально-економічного прогресу. Головним 

критерієм виступає ефективність влади, її здатність 
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забезпечувати потреби суспільства.  Аналіз свідчить, що 

найкращі успіхи в здоланні бідності мають країнами із 

сильними державними інституціями незалежно від ступеня 

їхньої демократичності (так, авторитарний комуністичний 

Китай демонструє з огляду на це кращі показники, ніж 

демократична парламентська Індія).  

Особливістю азійських варіантів демократії, на нашу 

думку, є вдалий симбіоз авторитарності, що відповідає 

національним традиціям, і демократичності в сенсі рівності 

можливостей громадян. Тобто авторитаризм є невід’ємною 

рисою державного устрою азійських держав, їхніх поглядів на 

демократію. Ідеться лише про підґрунтя авторитаризму – 

високий моральний авторитет лідера чи партії (наприклад, 

Комуністичної партії в Китаї) чи методи насилля.  

Ефективність влади напряму залежить від відповідності 

існуючих режимів національним традиціям.  Тож поєднання 

характерних для Сходу традиційних цінностей, принципів 

соціальної справедливості і відповідальності з ринковою 

системою і політичним плюралізмом (у більшості країн), 

ефективність яких довів Захід, на нашу думку, забезпечує нині 

швидку економічну трансформацію країн Східної Азії.  

Динамічний розвиток країн Східної Азії в 1980-1990-х рр. 

призвів до появи концепції спільних для них «азійських 

цінностей», пропагандистом якої став прем’єр-міністр Малайзії 

Мохамад Махатхір. За його словами, саме система цінностей 

визначає долю і добробут цивілізацій, народів і держав, «коли 

імперії і держави втрачали цінності, що сприяли їхній 

могутності, вони приходили до занепаду і змітались іншими 

утвореннями, що мали системи цінностей, які переважали» [3]. 

Серед «азійських цінностей» сім’я, що вважається оптимальною 

моделлю організації системи влади і відповідальності в межах 

політичної системи; пріоритет колективних, групових інтересів і 

цінностей над індивідуальними, отже, обов’язків людини перед 

суспільством над її індивідуальними правами; органічне 
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розуміння суспільства, у якому держава виступає головним 

гарантом його основних інтересів; соціальна дисципліна й 

відповідальність; велика цінність освіти; консенсусний підхід, 

прагнення до компромісу та гармонії.   

Концепція «азійських цінностей» набула значного 

поширення після Азійської фінансово-економічної кризи 1997–

1998 рр. Криза примусила регіональні країни краще зрозуміти 

свою взаємозалежність, спонукала їх відмовитися від 

беззастережної надії на багатосторонню інтеграцію в межах 

ВТО і АТЕС, шукати найефективніші механізми взаємодії на 

регіональному ґрунті для відновлення вражених кризою 

економік. Унаслідок – відбулося їхнє рішуче зрушення в бік 

вужчого регіоналізму, що призвело до створення форуму 

«АСЕАН+3» (АПТ),  який уперше в історії об’єднав лише 

азійські держави – десять країн АСЕАН (Індонезія, Малайзія, 

Таїланд, Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Лаос, Камбоджа, 

М’янма, Бруней-Даруссалам), Японію, Китай, Республіку 

Корея, без залучення США чи європейських держав. Уперше 

також було об’єднано в єдиній регіональній структурі Південно-

Східну і Північно-Східну Азію. Після кризи регіоналізм у 

Східній Азії з’явився як свідомий політичний процес, керований 

урядами, на противагу регіоналізації на базі японських 

інвестицій без суттєвої урядової підтримки, що мала місце з 

середини 1980-х рр. Аналітики, серед яких один з ідеологів 

зовнішньої політики США З. Бржезінський, визнали зародження 

азійської спільноти після фінансової кризи 1997–1998 рр. одним 

з поворотних пунктів сучасного світового розвитку [4].   

Хоч формат «АСЕАН+3» було створено для фінансового 

співробітництва, він поширився також на сферу економіки і 

нетрадиційної безпеки. У листопаді 2000 р. було оприлюднене 

прагнення східно-азійських країн створити зону вільної торгівлі 

(ЗВТ) у форматі АПТ для посилення конкурентоспроможності 

їхніх економік з НАФТА і Європейським Союзом.  Оскільки 

двосторонні ЗВТ між північно-азійськими країнами є 
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нереалістичними через недовіру та суперництво між ними, було 

винайдено нетрадиційний метод – зміцнення двосторонніх 

відносин АСЕАН окремо з Китаєм, Японією, РК. Визначено 

терміни досягнення угоди про економічне партнерство до 2011 

р., про ліквідацію тарифів – до 2016 р. 

Макрорегіональні процеси послужили чинником 

прискорення субрегіональної інтеграції в Південно-Східній Азії. 

Балійською Декларацією АСЕАН 2003 р. проголошено мету 

створення Спільноти АСЕАН у трьох вимірах – безпековому, 

економічному і соціально-культурному – до 2020 р.; у січні 2007 

р. прийнято рішення про скорочення термінів створення 

Економічної Спільноти (тобто спільного ринку) АСЕАН до 2015 

р., щоб відповідати умовам роботи в зоні вільної торгівлі 

АСЕАН з Китаєм, Японією, Республікою Кореєю до завершення 

відповідних переговорів.   

Формування АПТ як регіональної організації 

супроводжувалося проголошенням спільної східно-азійської 

ідентичності на основі «азійських цінностей» і відкидання 

«західних» економічних, політичних і соціальних принципів.  

Хоч регіональні країни не мають багато спільного в історії 

й культурі, крім того, належать до різних цивілізацій, 

відчувалася спроба регіональних еліт побудувати спільний 

імідж регіону на кшталт того, як це зробили регіональні еліти 

Південно-Східної Азії при конструюванні АСЕАН. Варто 

згадати, що до появи АСЕАН країни ПСА не мали навіть 

спільної самоназви (західні держави почали вживати термін 

Південно-Східна Азія лише в роки Другої світової війни зі 

створенням у субрегіоні спільного союзного командування).  

Після кризи з’явилися численні публікації про створення 

нового світового порядку на регіональній основі, у якому три 

регіональні центри вже визначилися - ЄС, НАФТА і Східна Азія 

[5]. Проте пройшло кілька років і ситуація щодо конструювання 

суто азійської Східної Азії як одного з глобальних центрів 

змінилася. Нові тенденції окреслилися вже в 2005 р. зі 
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створенням за ініціативи Японії нового регіонального форуму – 

Східно-азійського саміту (САС) у форматі «АСЕАН+6» за 

участю, крім держав-учасниць «АСЕАН+3», також Індії, 

Австралії і Нової Зеландії. У цьому форматі також представлено 

проект створення ЗВТ. 

Нові країни-учасниці не є східно-азійськими державами: 

Індія, яку нині називають основним суперником Китаю в 

довгостроковій перспективі, географічно належить до Південної 

Азії і формує окрему індуїстську цивілізацію; дві тихоокеанські 

держави Австралія і Нова Зеландія є частинами європейської 

цивілізації.Отже, принцип конструювання Східної Азії на 

основі спільних «азійських цінностей»  було порушено. Відтоді 

питання про подальший напрямок регіональної інтеграції 

вивчається й обговорюється на численних самітах у форматі 

АСЕАН, «АСЕАН+3» і Східно-азійського саміту; до цього часу 

його не визначено. Нового напрямку і формату регіональній 

інтеграції надають заявки США і Росії про вступ до 

«АСЕАН+6», подані в 2010 р., що, у випадку їхнього прийому, 

вже в 2011 р. приведе до перетворення «АСЕАН+6» на 

«АСЕАН+8».  

У цьому контексті привертають увагу суперечності між 

регіональними державами щодо розширення меж регіональної 

інтеграції за рахунок США і Росії. Деякі з них (Індонезія, 

Філіппіни, Таїланд) вітають залучення США до регіональних 

структур; за словами міністра іноземних справ Індонезії, щоб 

«бачити регіон вільним від домінування однієї держави» (тобто 

Китаю). Китай і держави, що його підтримують, передусім 

Сінгапур і Малайзія, наполягають на тому, що рушійною силою 

інтеграції, у межах якої відбуватиметься економічна, 

торговельна й інвестиційна кооперація, буде залишатися 

«АСЕАН+3», як це було спроектовано спочатку.  

За деякими оцінками, уже сам факт розширення САС несе 

ризик його ефективності через перетворення його на громіздку 

конструкцію типу АТЕС (форум Азійсько-Тихоокеанського 
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економічного співробітництва). Водночас визнається, що 

розширення САС було неминучим, оскільки динаміка регіону 

змінила орієнтацію політики США та інших тихоокеанських 

держав у бік більшого залучення до Східної Азії [6]. Унаслідок 

спостерігається конструювання іншого інтеграційного проекту, 

у межах Азійського Тихоокеанського регіону із залученням 

США, Росії, у перспективі – інших Тихоокеанських держав, а 

також зацікавлених сусідніх держав (Індія не є ні східно-

азійською, ні тихоокеанською державою).   

Нині активізувались і процеси в АТЕС, який був основним 

форматом інтеграції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) 

1993–1998 рр., передусім після того, як у 1994 р. за ініціативи 

США було вирішено встановити в АТР упродовж 10 років зону 

вільної торгівлі (Богорська декларація) [7]. Недостатня увага з 

боку США і керованої ними АТЕС до гострих проблем держав, 

уражених Азійською кризою 1997 –1998 рр., стала вирішальним 

чинником їхнього повороту до суто азійських форумів і 

створення «АСЕАН+3». Після завершення кризи увага США 

також була сконцентрована на інших питаннях, пов’язаних 

передусім з просуванням прийому Китаю до ВТО (відбулося в 

грудні 2001 р.) та зміцненням безпеки і боротьби з тероризмом 

після терористичних атак на США 11 вересня 2001 р.  

Перетворення Східної Азії на центр світового 

економічного розвитку та значне посилення регіонального і 

глобального впливу Китаю внаслідок глобальної фінансово-

економічної кризи 2008–2009 рр. спричинило повернення уваги 

США до регіону, що, очевидно, буде мати наслідком 

просування ними проекту Тихоокеанської інтеграції (на 

противагу східно-азійській). Тож нині зрушення в бік суто 

азійської інтеграції, яка окреслилася після Азійської фінансово-

економічної кризи 1997–1998 рр., не спостерігається. 

Регіональна інтеграція відбувається в кількох форматах, як без 

участі, так і за участю неазійських держав і буде, очевидно, 

розвиватися паралельно в межах різних регіональних структур з 
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численними механізмами перестраховки між країнами регіону з 

метою уникнення залежності від тих чи інших регіональних 

лідерів і здобуття якомога більших економічних дивідендів. 

Основним рушієм регіональної інтеграції є економічні інтереси 

східно-азійських держав, тож учасниками регіонального діалогу 

в різних форматах виступають передусім їхні найбільші 

торговельні партнери.  

Тож виникає питання: Чи можуть східно-азійські держави 

об’єднатися на основі спільних «азійських цінностей»? Чи не є 

концепція «азійських цінностей» політичною конструкцією? 

Слід визнати, що, незважаючи на багато спільних рис, які 

поділяють країни Східної Азії, вони належать до різних 

цивілізацій. На відміну від переважно ісламської Західної Азії, у 

Східній Азії виокремлюється кілька цивілізацій. А. Тойнбі 

схильний до поділу далекосхідного суспільства на китайське і 

японсько-корейське, що конструюють дві окремі цивілізації  [8]. 

С. Хантінгтон виокремив 8–9 цивілізацій, з яких у Східній Азії 

представлені китайська (Китай, В’єтнам, Корея), японська 

(Японія), буддистська (М’янма, Таїланд, Лаос, Камбоджа); 

ісламська (Індонезія, Малайзія, Бруней, частково Філіппіни), 

латиноамериканська (Філіппіни) цивілізації. Тож навіть у суто 

азійському форматі «АСЕАН+3» представлено 5 цивілізацій; у 

Східно-азійському саміті («АСЕАН+6») – ще 2 (індуїстська і 

європейська) [9]. 

Тож, єдиної східно-азійської цивілізації не існує, як і 

спільної для всіх цих цивілізацій системи цінностей. Загалом 

Східна Азія (передусім Південно-Східна Азія) є 

найдиверсифікованішим регіоном світу з географічного, 

етнічного і культурного боку. Тим спільним чинником, що 

об’єднує регіон, на нашу думку, є передусім конфуціанство як 

філософсько-етична система, покладена в основу регіональних 

моделей капіталізму, а також велика китайська діаспора, що 

контролює значну частину приватного бізнесу в Південно-

Східній Азії (ПСА).  
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Досвід японської окупації в роки Другої світової війни і 

належність японців до іншої цивілізації створюють перешкоди 

для лідерства Японії в регіоні, проте японський приклад 

модернізації на основі власних традицій і цінностей; японська 

модель капіталізму, адаптована в країнах Східної Азії до 

місцевих умов; японські інвестиції, що призвели до створення 

регіональної виробничої мережі японських дочірніх компаній і 

об’єднали регіон економічно, мали вирішальний вплив на 

прогрес країн Східної Азії в 1980-1990-х рр.  

Наприкінці 1990-х рр. в умовах рецесії японської 

економіки на роль регіонального лідера висунувся Китай. 

Цивілізаційний чинник надає Китаю більше шансів на 

регіональне лідерство, ніж Японії. Тоді як Японія (країна-

цивілізація) є одинокою в регіоні, Китай є не лише країною-

гігантом, що значно переважає Японію територіально і 

чисельно, відчуття культурної ідентичності полегшує 

економічні зв’язки між етнічно китайськими країнами (Гонконг 

до 1997 р., Тайвань, Сінгапур). Китай має численну або 

економічну впливову діаспору в Малайзії, Таїланді, Індонезії, 

Філіппінах, В’єтнамі, що сформувала добре розвинену 

соціальну мережу, є культурно й економічно орієнтованою на 

країну своїх предків. Навіть некитайські суспільства (Північна й 

Південна Корея, В’єтнам) значною мірою поділяють китайську 

конфуціанську культуру, що полегшує взаєморозуміння між 

ними. 

Такі чинники створюють сприятливе середовище як для 

посилення регіонального впливу Китаю, так і для продовження 

регіональної конкуренції за обмеження такого впливу, оскільки 

країни, які належать до інших цивілізацій, насамперед ті, що 

мають значну або економічно впливову китайську діаспору 

(ПСА) побоюються встановлення китайського домінування в 

регіоні та створення «великого Китаю», тому вітають залучення 

до регіону третьої сили (США) як противаги.  
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Отже, з одного боку, збереження країнами Східної Азії 

міцного цивілізаційного підґрунтя стало однією з вирішальних 

причин їхнього відродження і ефективного розвитку; з другого 

боку, належність регіональних країн до різних цивілізацій 

обмежує можливості їхньої інтеграції, що робить азійсько-

тихоокеанську інтеграцію на основі спільних економічних 

інтересів реалістичнішою і перспективнішою, ніж східно-

азійську інтеграцію на основі спільних «азійських цінностей».  
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На сучасному етапі немає достатніх підстав говорити про 

деградацію могутності американської держави. Однак на тлі 

кризових явищ у світовій економіці, а також 

зовнішньополітичних труднощів США, що мають 

внутрішньополітичні наслідки, намітилися передумови 

обмеженого скорочення американського впливу в окремих 

сферах діяльності і регіонах. Цьому сприяла й певна втома 

суспільства й еліти від тягаря одноосібного глобального 

лідерства, суттєво втіленого в компаніях на Близькому Сході, 

які затягнулися, і погіршенні іміджу Америки у світі.  

У політичній сфері це відобразилося 2008 р. при обранні 

президентом США Б. Обами, програмні зовнішньополітичні 

позиції якого виглядали помірніше, ніж у республіканського 

кандидата. Настрої американського суспільства й еліти, 

безсумнівно, враховувалися при розробці ідей «збалансованої 

стратегії», висловлених міністром оборони США Р. Гейтсом як 

коментарі до прийнятої в 2008 р. нової «Національної стратегії 

оборони». Ці ідеї допускали реформування військової та 
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оборонної політики через їхні раціоналізації та доповнення 

програмами непрямих дій, спрямованих на використання 

невійськових – політичних, економічних, пропагандистських – 

чинників сили, а також активніше сприяння зміцненню позицій 

американських союзників і партнерів.  

Дані тенденції в зовнішній політиці та ідеології США 

будуть, імовірно, продовжені адміністрацією Б. Обами, 

представники якої визначили низку нових пріоритетів з точки 

зору форм і методів досягнення зовнішньополітичних цілей. На 

тлі економічної кризи, яка відчутно зачепила фінансово-

економічну систему США, обмеживши можливості для 

продовження практики односторонніх дій, Вашингтон 

змушений розробити нову стратегію перетворення 

інституційних механізмів колективного впливу на розвиток 

світових економічних процесів. Може бути скоригований 

формат глобального лідерства США (без відмови від нього в 

принципі). До лідерства США будуть прагнути з більшою 

опорою на старих і нових союзників, а також на ті міжнародні 

інститути, роботу яких контролюють американські делегати. 

Ця проблематика та інші суміжні проблеми в політичній 

науці вважаються актуальними і систематично досліджуються 

як західними, так і російськими фахівцями. 

Зокрема, питанню зовнішньополітичної діяльності 

адміністрації Б. Обами присвячені праці З. Бжезінського, 

Г.Кіссенджера, Н.В. Загладіна, М.А. Косолапова, М.Ю. Брагіна, 

А.В. Фененка [1] та ін. Певна частина дослідників акцентувала 

свою увагу й американо-російських і американо-європейських 

відносинах: У. Дроздяк, Ч. Купчан, В.І. Батюк, А.І. Уткін, В.З. 

Дворкін, І.О. Істомін, О.В. Приходько [2] та ін.  

Серед українських дослідників, які працюють в цьому 

напрямі, можна виділити Є. Камінського, Є. Макаренко, С. 

Толстова, І. Погорську [3] та ін. 

Мета даної статті – оцінити успадковані Б. Обамою 

труднощі, виклики і завдання, преважно зовнішні. У цьому 
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ракурсі розглядаються нові орієнтири у формуванні практичної 

стратегії адміністрації Б. Обами. Суть якої полягає в 

підтриманні глобального лідерства США. 

Підйом на міжнародно-політичний Олімп нової 

американської адміністрації поставило питання як саме слід 

ідентифікувати зміни у зовнішній політиці лідера світової 

спільноти. Поміж перших нових термінів зовнішньої політики 

Б. Обами рефреном прозвучав термін «smart power». 

Відповідний концепт, розвинений Дж. Наєм у 90-х роках ХХ ст. 

і сформульований з позицій практики Х. Клінтон, спирається на 

два ключових поняття – розумність і відповідальність. Перше 

передбачає, що розумна потуга реалізує в зовнішньополітичних 

діях поєднання «жорсткої» влади і «м’якої» влади. Де-факто 

йдеться про практичну адаптацію до необхідності пропонувати 

світовій спільності змінену методологію дії щодо вкрай 

важливих для Вашингтона міжнародних досьє (як, зокрема, 

нерозповсюдження ЗМЗ чи тероризм). Друге поняття – 

відповідальність є авторською ініціативою Барака Обами, 

означеною під час виборчих перегонів. За позицією президента 

рольове призначення дії Сполучних Штатів на міжнародній 

арені має полягати не у відмові від зобов’язань першої світової 

потуги, але в поєднанні стратегічного лідерства зі спільною 

дією як з традиційними союзниками Білого дому, так й іншими 

потугами, включаючи стратегічних опонентів. «Місія Штатів 

полягає в тому, щоб здійснювати світове лідерство, основане на 

розумінні того, що світ об’єднує спільна безпека і людяність» 

[6]. 

Даний концептуальний підхід Обами дійсно заслуговує на 

повагу. З другого боку маємо зафіксувати й очевидний черговий 

прояв «ефекту амбіції». За стратегічним задумом нова політика 

виглядає амбіційнішою, за попередніх адміністрацій, бо 

передбачає реалізацію глобального американського проекту 

поза визнання активної силової домінанти в діях. Тим не менш 

вона знов його передбачає. «Зовнішня політика США повинна 
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керуватися перевагою мультилатералізму, а односторонність 

повинна залишатись одним з можливих варіантів дій, коли існує 

абсолютна необхідність захищати нашу безпеку чи запобігати 

трагедії, якої можна уникнути,» [3] – наголошувала Х.Клінтон. 

Тож логічно постає запитання щодо наявності в демократів 

мапи стратегічної дії, де практика має знайти конкретизацію і в 

стратегії, і в тактиці. Концепт дає розуміння згоди 

американського керівництва на визнання права союзників й 

опонентів на потужність, не порушуючи водночас власних 

стратегічних пріоритетів Білого дому. Утім низка стратегічних 

пріоритетів останнього суттєво спрямована на обмеження цієї 

потужності. Чи не ставить, покладене в матрицю стратегічного 

оновлення, суперечність під загрозу здійснення великого 

стратегічного нарису світового призначення Америки? 

Перший вимір стратегічної інновації передбачає зміну 

іміджу Вашингтона в міжнародному середовищі. Формування 

позитивнішого бачення лідерства Америки та способів дії, які 

практикує американське керівництво, є традиційним позитивом 

демократів. Поєднання демократичних сил світу на новому 

витку світової історії передбачається завдяки формуванню 

альянсів і міжнародних інституцій, об’єднаних спільною місією 

фундації суспільства ліберальних цінностей. Тут позиції 

політичних кіл підкріплюють позиції аналітиків. За підтримки 

наукових кіл у межах внутріполітичного дискурсу 

прихильниками прогресивного інтернаціоналізму висунута ідея 

Концерту Демократій. Таке утворення повинне унормувати 

комбінацію таких незахідних гравців, як Японія, Індія, Південна 

Корея, Австралія, і країн простору трансатлантичного 

партнерства в єдиному глобальному альянсі приблизно 60 

ліберальних демократій. Демократичне управління 

конфліктними процесами в міжнародному середовищі може 

здійснюватися спільними інституціями після реформування 

ООН або створення нового інструменту колективної безпеки. 

Коаліція, сформована найзаможнішими державами світу, 
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повинна дотримуватися платформи м’якої потуги. Вона повинна 

координувати стратегії допомоги країнам, що розвиваються, 

включаючи лібералізацію економічної і політичної систем. 

Отже, насправді йдеться про проект спільної зовнішньої 

політики глобального характеру. Серед вірогідних проблемних 

ланок відразу зазначаються позиції Росії та Китаю, які вже за 

попередніми прогнозами, попри привабливість участі в альянсі 

світових лідерів, намагатимуться тримати одноосібний чи 

домінуючий влив на найближчий геополітичний простір. 

Другий вимір спрямований на отримання контролю за 

ефектами, досягнутими за результатами демократичної 

стратегії. Так, зокрема, змінюючи стратегії щодо держав-паріїв і 

адаптуючи глобальні стратегії до з’ясування регіональних 

питань, Вашингтон прогресивно розширює спектр практичного 

доступу до регуляції досьє щодо Ірану та Північної Кореї. 

Пом’якшення жорсткої антиамериканської риторики в промовах 

лідерів цих держав зовні виглядає першим позитивом 

встановлення діалогу.  

Однак слід зазначити: розширення Білим домом практики 

мультилатерального управління без збереження усвідомленої 

рефлексії на статус світового лідера не знижує коріння світових 

ідеологічних протистоянь. Крім того, знов постає питання меж 

нової політики у відносинах із союзниками. Політика 

стратегічної відкритості супроводжується посиленням запиту до 

відповідальності союзників. Утім реакція країн ЄС уже щодо 

посилення участі в Афганській кампанії відображає факт нової 

напруги попри всю дружню риторику та відродження 

трансатлантичної домінанти. Також у випадку провалу 

Вашингтона в переговорах щодо роззброєння на Корейському 

півострові чи відмові Ірану від ядерної програми потужність 

США втримати буде дуже складно. Причинами негативного 

розвитку подій можуть стати як розлагодженість механізмів 

збереження лідерства (наприклад, втрата статусу супердержави 

у світовій фінансовій системі без адекватного підсилення інших 
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елементів), як прикладна складність важливих для Штатів 

міжнародних досьє, так і непередбачений стиль дипломатії 

стратегічних опонентів. За будь-якого майбутнього 

стратегічний старт нової адміністрації відбувся в часи, коли 

американська дипломатія підлягає жорсткому випробуванню в 

очікуванні повороту на новий історичний виток світового 

розвитку. 

За даної ситуації головним позитивом стратегічних 

орієнтацій адміністрації Обами бачиться розуміння, що ера 

дифузії влади в глобальному середовищі потребує нового типу 

стратегічного лідерства. Принциповою перепоною на шляху 

реалізації оновленої моделі є глобальна економічна та фінансова 

криза, за умов негативного розвитку сценарію якої Штати 

ризикують зазнати краху з позицій збереження ролі головного 

розпорядника ресурсами світового розвитку, а відтак і краху з 

позицій глобального системного лідерства. 

Усі великі кризи, у які потрапляла Америка, за своїми 

наслідками змінювали і світовий політичний масштаб. На нашу 

думку, Фарід Закарія надто логічно пов’язує й сучасний третій 

етап глобальних світових змін в історії не стільки з втратами 

Америки, скільки з підйомом інших регіонів світу. Тож Америці 

слід не просто тримати удар, але й пропонувати [7, р. 127]. 

Аналіз поточних даних про дисонанси внутрішньої 

економічної географії і внутрішньої геополітики Штатів 

доводить, що криза, за час якої жоден регіон Сполучених 

Штатів не зможе уникнути спаду, матиме довгострокові 

наслідки. Зростання американських мегарегіонів і збереження 

їхньої здібності до залучення людського капіталу напряму 

залежатиме від збереження соціальних екосистем високої 

якості. Такі регіони, як Силіконова долина чи Лос-Анджелес, 

вочевидь зберігатимуть найбільші шанси на адаптацію до 

світових змін. Серйозними слід вважати можливість втрати 

таких фінансових центрів, як Нью-Йорк, тоді як у 

найкритичнішому стані перебувають промислові осередки на 
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кшталт Детройта. Це не означає абсолютного краху 

американської промисловості, бо падіння великих компаній під 

час рецесії  може посилити позиції конкурентів останніх, разом 

з регіонами, у яких вони розташовані. Проте тих, хто втратив, 

все ж таки буде більше тих, хто отримає. Отже, формування 

нової системи чи моделі заростання, необхідність кластеризації 

економічних центрів, які матимуть перспективу 

конкурентоспроможності, – один з найбільших викликів для 

нової адміністрації. Антикризовий план адміністрації Обами – 

один із найдискусійніших з даних позицій. Насамперед за ціною 

антикризових заходів, що ставить країну в залежність від 

світових фінансових інститутів, збільшує тягар бюджетного 

дефіциту та викликає невдоволення великими податками. 

Більша частина плану – державні інвестиції, що не полегшать 

фінансового стану країни. Нині лідер – провідний інвестор 

світової економіки позичає гроші на глобальних фінансових 

ринках. Питання успіху вкладання останніх набуває сенсу 

стратегічної важливості. 

З другого боку, не можна залишити поза увагою провідне 

завдання державної влади – недопущення соціального шоку. 

Отже, на перший план виходить завдання регуляції процесу. 

Витрати команди демократів набудуть відносного сенсу в 

перспективі лише, якщо системний злам водночас стане 

підвалиною для успішної соціальної інженерії. Потенційно саме 

тут план Обами-Полсона виглядає дуже привабливим. 

Передусім тим, що масштабні інвестиції спрямовані не на 

збереження статус-кво, а на перерозподіл робочих місць і 

соціального капіталу. Якщо такий процес відбудеться 

неодмінно, допомогти природним перспективним точкам 

зростання і зберегти їхній потенціал буде значно легшим 

завданням. Адміністрація намагається віднайти позитиви і в 

негативах – значна частина витрат на безробітних приблизно 

102 млрд., передбачає не просто реалізацію програми 

виживання, але й принаймні часткове заміщення від втрат 
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споживчого попиту, що наприкінці року повертатиметься 

податками. Значний соціальний позитив найближчої 

перспективи є власне американським. Так, вкладення 90 млрд. в 

інфраструктуру, тобто чисту воду, контроль за природними 

катаклізмами, економію енергії та транспортного забруднення 

дорівнює 3,5 млн. робочих місць. Поміж останніх ініціатив і 

програма збереження житлового ринку через зміни умов 

ризикованих іпотечних кредитів (75 млрд.) Тут інший позитив – 

запобігання повного зламу ринку будівництва. Проте 

найважливішими за сенсом для демократів стають такі витратні 

частини, як освіта – 142 млрд., 14 млрд. – ремонт і модернізація 

шкіл; охорона здоров’я – 112 млрд. із них 20 млрд. додатково на 

інформаційні технології з охорони здоров’я та 4 млрд. – на 

профілактику й пошук нових методів. Додаткові витрати на 

дослідження та впровадження програм альтернативної 

енергетики також матимуть практичний зиск - технології й 

установки можна буде не лише використовувати в країні, але й 

успішно продавати іншим. Насамперед не дуже багатим, проте 

сонячним країнам. Крім того, соціальну переорієнтацію на 

екологічний спосіб буття корелюватиме і з відповідними 

глобальними переорієнтаціями з позицій екологічної 

геополітики. 

Отже, Обама повинен зробити все для того, щоб здолати 

синдром ―іржавого поясу‖, зберегти Америку як лідера високих 

технологій, інноваційного соціального продукту. Вкладання в 

себе зі ставкою на стимулювання технологічного прогресу через 

державне інвестування і створення адекватних умов у 

соціальному середовищі – козир у збереженні адаптативної 

здібності американського суспільства, що є традиційною рисою 

американської ментальності.  

Стан справ у вимірі зовнішньої геополітики є не менш 

складним. Кінцеві наслідки кризи лише вимальовуються на 

обрії, але робити перерви у діях є надто великим ризиком для 

Вашингтона. Зволікання уряду демократів створюватиме 
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ситуацію активної дії для зростаючих конкурентів. За складної 

рецесії у Штатах та її впливу на добробут цих країн, першим 

бажанням останніх може стати бажання позбутися залежності 

від лідерства провідної світової демократії. Тож президентська 

команда повинна знайти рішення світового рівня та масштабу 

поки світові потуги на стали в опозицію, захищаючи власні 

інтереси.  

Виклики, які постали перед новою адміністрацією, суттєво 

пов’язані з проблемою зростання антиамериканізму за період 

правління неоконсерваторів. Серед помилок тут передує 

реалізація антитерористичного досьє. Обама знову змушений 

відповідати на ключове питання: чи може війна проти 

тероризму бути виграною взагалі? Пояснюючи, що перемога 

буде лише тоді, коли ідеологія, яка підживлює тероризм, буде 

дискредитована, Х. Клінтон обґрунтовує місію Вашингтона як 

розумне лідерство [3]. За позицією держсекретаря війна проти 

тероризму може бути виграною за спільних зусиль союзників. 

Де-факто йдеться про військові операції в Афганістані, на 

кордоні Афганістану та Пакістану, залучення кращих 

розвідувальних служб, контроль кордонів. Для захисту власне 

американської території – більше інвестування на захист 

потенційних цілей. Серед стратегічних союзників, на кшталт 

геополітичний прожектів часів Дж. Кеннеді, визначені дві 

принципові групи – Європа і Латинська Америка. Однак, на 

нашу думку, така війна може бути виграною через західний 

універсалістський проект. Світова системна динаміка 

віддзеркалює плюральність, яка не виключає потребу 

компромісу та підтримання переговорного процесу з іншими 

потугами. Крім того, егоцентризм національних держав після 

визнання недоліків Іракської кампанії бере гору не лише на 

Сході. Так, зокрема, православні країни Східної Європи не 

менше зацікавлені в російській енергетиці та банках, ніж 

американські мілітарні інвестування. Тож, пропонуючи 

посилення Альянсу на конкурентних за впливом геополітичних 
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осередках, американці будуть змушені демонструвати реальні 

конкурентні переваги.  

Специфіку підходу до регіону Східної Європи 

визначатиме важливість позиціонування стратегічних сил для 

більшої ефективності кризового реагування згідно з 

розробленими на початку 90-х років концептів «авансе» 

присутності та кризової відповіді. Останні передбачають 

наблизити американські війська до арок геополітичної 

нестабільності (Середній Схід, Кавказ, Центральна Азія), 

забезпечити контроль за енергетичними ареалами та шляхами 

енергопостачань у Чорноморському басейні, гарантувати 

транзитну безпеку Босфору. Крім того, зміщення стратегічних 

сил на Схід засвідчує зсув центру активності Альянсу ближче 

до цих геозон і відповідне намагання обмежити свободу дій 

стратегічних конкурентів, що не визнають право американської 

першості в побудові міжнародного порядку. Передусім йдеться 

про стримування Росії в її державних межах. 

Отже, найважливішим виміром активності повинне стати 

практичне відпрацювання стратегічних напрямків, де справи 

дійсно є складними. Тут передують складний вибір щодо Ірану, 

контроль за реалізацією політики Китаю щодо Тібету та 

Тайваню, переваги економічної та фінансових взаємозалежності 

таких потуг, як КНР і Росія, російського інвестування на Заході 

і масове придбання цінних американських паперів китайським 

бізнесом. Принципова складність відпрацювання стратегій 

відбувається в політичному та військово-політичному блоці 

питань – протиракетна оборона, розширення НАТО, вплив у 

таких геостратегічних ареалах, як Середня Азія й Кавказ. Тут 

будь-які підходи потребуватимуть необхідних компромісів з 

іншими потугами. Тож ідеалізм – радше час реалізму [1]. 

Роберт Доул ще в 90-ті роки ХХ ст. визначив п’ять 

глобальних реальностей, що протистоять американським 

інтересам. Перша реальність економічного порядку 

визначається небезпекою зростання нових комерційних потуг на 
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кшталт Китаю. Друга – становлення нового світового 

енергетичного порядку і впливу останнього на питання 

суверенітету держав. Третя – зброя масового знищення та 

ядерні програми держав на кшталт Кореї та Ірану. Четверта – 

поширення релігійного й етнічного екстремізму. П’ята – 

рівновага з Росією. Історичний парадокс полягає в тому, що всі 

вищеозначені факти зовнішньої геополітики продовжують 

визначати глобально-стратегічну дію Сполучених Штатів. 

Повернення нової американської адміністрації до 

стратегічного реалізму полягає у визнанні того, що Штати не 

можуть одноосібно втручатись усюди в момент глобальної 

економічної рецесії і не принесли миру у визначені 

попередньою адміністрацією форпости глобального тероризму. 

Натомність регіональні потуги на кшталт Китаю та Росії все 

менше займають позиції доброзичливого спостерігача. 

Однак історія позбавлена абсолютних повторів. Останній 

епізод суперечностей між Сходом і Заходом – це не 

реінкарнація холодної війни. А ні США, а ні Росія, незважаючи 

на їхні ядерні арсенали, не загрожують відкрито існуванню одне 

одному. І ідеологія більше не слугує розділовим бар’єром. Те, 

що ми спостерігаємо по усій Північній півкулі, – це радше 

націоналістична протекціоністська відповідь на глобалізацію, 

посилення (можливо, тимчасове) централізованої 

бюрократичної національної держави за рахунок світових 

фінансів вільного ринку і, викликаюча тривогу, інтенсифікація 

постдемократичного управлінства й політичного популізму [4, 

р. 75]. 

Збіг у часі найтяжчої для світу економічної кризи з 

обранням нового президента викликало символічну реакцію 

світової спільноти, що віддзеркалила суміш водночас 

невдоволення діями Америки і сподівання на дії Америки. 

Числені коментарі мас-медіа феномену ―Обамаманії‖ 

супроводжуються дискурсами щодо системних політико-

економічних і геостратегічних змін. На нашу думку, не йдеться 
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про докорінний злам на кшталт падіння прокомуністичного 

блоку, але про повернення Штатів обличчям до реальності. 

Тобто про реалізм у реформуючих діях нової адміністрації. 

Обама не є соціалістом, що прискорюватиме падіння 

ліберального капіталізму. Як носій відповідної політичної 

культури і представник однієї з провідних політичних сил 

американського істеблішменту Обама, поза сумнівом, вірить у 

традиційні американські цінності. Вірить і в свободу 

самовиявлення, і в свободу підприємництва. Питання успіху 

його президентства полягає у практиці-реалізації світогляду тим 

чи іншим чином. Ще 2004 року Обама виголосив фразу, яка 

стала його політичним кредо: «Немає, а ні ліберальної Америки, 

а ні консервативної Америки – існують лише Сполучені Штати 

Америки. Немає, а ні чорної Америки, а ні білої Америки, ні 

латинської Америки, ні азійської Америки, є лише Сполучені 

Штати Америки». «Ми – народ, який присягав на вірність 

своєму прапору, і всі ми вірні Сполученим Штатам Америки» 

[2]. Першим стратегічним кроком у згоді із сподіваннями 

американців та очікуваннями стратегічних партнерів й 

опонентів є визнання дійсного стану речей; відхід від 

випереджаючого всі практичні дії ідеологічного тиску і 

встановлення в середині і зовні відносної згоди, насамперед, з 

опорою на складники в економіці та дипломатії; у вимірі 

оборони та реалізації військової стратегії щодо підтримки 

традиційних військових переваг, професійної підготовки й 

засобів реагування. 

Повернення від нового унілатералізму Дж. Буша-мол. до 

системи колективної безпеки насамперед передбачає підтримку 

значення Північно-Атлантичного Альянсу та відновлення 

зв’язків зі старими союзниками. Крім того, залучення до 

кризової регуляції зацікавлених регіональних потуг. Навряд чи 

США можуть досягнути якихось своїх зовнішньополітичних 

цілей, діючи самостійно. Справа не лише в тому, що 

американська сила і ресурси небезмежні, але й у тому, що сама 
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природа сучасних викликів не допускає ніякого іншого способу 

адекватного реагування, окрім колективної відповіді на них [5]. 

Центральним викликом для союзницьких сил лишається 

трансформація Середнього Сходу за геополітичною дугою від 

Північної Африки до Афганістану. Саме тут соціальний вимір 

суттєво відстає від військового. На думку прогресивних 

інтернаціоналістів, не слід залишати розвиток демократичних 

інститутів і прав людини поза головних пріоритетів 

адміністрації – стабільності розвитку. Америка повинна 

гарантувати громадянські свободи на всіх регіональних 

просторах, незважаючи на місце держави в класифікації з 

позицій небезпеки. Крім того, констатується необхідність 

продовження розвитку програм із зменшенням енергетичної 

залежності від нафтової політики держав не лише з позицій 

мінімізації впливу на енергетичну безпеку Штатів, але й 

прискорення модернізації та диверсифікації їхніх економік. 

Демократи наголошують саме на економічній сфері розвитку 

мусульманського світу з урахуванням складної комбінації 

зростання населення в регіоні і загострення соціальних як 

основних причин прихильності радикальним 

фундаменталістським та антиамериканським ідеям. Тому такі 

практичні заходи, як нові торгівельні преференції для держав 

регіону, запропоновані представниками демократичної партії у 

Конгресі, передбачають поглиблення його економічної 

інтеграції і, як наслідок, стабілізації щодо безпеки. 

Разом з тим, у Вашингтоні розуміють – ера дифузії влади в 

глобальному середовищі потребує нового типу стратегічного 

лідерства. Нова стратегія національної безпеки передбачає три 

складові: скорочення ядерної, біологічної та бактеріологічної 

зброї, інформаційна безпека. З операціональних позицій 

визначаємо п’ять стратегічних пріоритетів для дії Білого дому. 

У загальному йдеться про такі загальні виміри: протидія 

тероризму, ядерне нерозповсюдження, зміна клімату і нафтова 

залежність. У регіональному розрізі про Середній Схід (з 
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акцентом на інтегровану регіональну стратегію, дипломатичну 

відбудову Іраку, стримування Ірану, підтримку мирного 

процесу Ізраїль-Палестина), Східну Азію (з акцентом на 

розвиток зростаючих Китаю та Індії, відкритість азійських 

ринків і політичну еволюцію регіону, підтримку союзників). 

Слід зазначити, що в доктринальній кореляції першість зберігає 

доктрина стратегічного лідерства. При цьому є сенс зауважити 

на важливій особливості останньої. А саме – спрямованість на 

пошук ефективної дії навіть більше, ніж на американське 

лідерство як таке. Стратегічні пріоритети супроводжують три 

принципові критерії – доцільність результату, важливість 

останнього для Америки і світу, трансформаційний потенціал 

успішності політики результату. Окремо визначено проблему 

ренуклеаризації глобальної політики. Презентування ідеалу 

світу без ядерної зброї бачиться шансом на відновлення 

морального авторитету Америки. Уряд Б. Обами вже ініціював 

низку специфічних   ініціатив – скорочення ядерних боєголовок, 

скорочення кількості озброєнь, встановлення процесу контролю 

за озброєнням, перегляд основ ядерної доктрини і ракетної 

оброни. Новий курс підтверджено Конгресом  у програмах на 

2009–2010 рр. Завданню встановлення ефективного ядерного 

режиму відповідають і рекомендації фахівців. Поміж 

першочергових пріоритетів визначені договори з Росією та 

Китаєм, безпеки використання ядерного палива, використання 

механізму мораторію. Зокрема, позитивне ставлення до 

ініціативи МАГАТЕ щодо п’ятирічної перерви на побудову 

потужностей збагачення урану. 

Технологічні переваги дозволяють Вашингтону створити 

системи захисту стратегічного порядку глобального рівня. Це 

означатиме – захист власне американської території і території 

союзників, роззброєння противників, проти яких не діють 

традиційні способи стримування. Відповідно до цих принципів 

увага Білого дому звернена на ядерну тріаду – новий рівень 

можливостей наземних, морських і повітряних сил. Володіння 
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способами, які порівняно швидко можуть змінити спосіб дії 

суперника. Тут опора зроблена на дві фундаментальні здібності. 

Передусім на технологічну інноваційність. Тут гнучкість і 

реактивність індустріального інструменту набуває значення 

стратегічного пріоритету. Другою опорою є можливість 

побудови коаліцій країн, які в довгостроковий період повинні 

підтримувати стратегічні здібності США. Зокрема, можуть 

брати участь у військових операціях чи підтримувати 

Вашингтон через дипломатію. Найважливішим виміром 

реалізації національно-стратегічних пріоритетів демократичної 

адміністрації стають переговорні зусилля щодо контролю за 

спектром стратегічних загроз. 

З другого боку, ―миротворчі зусилля‖ демократів також не 

слід ідеалізувати. Свідченням тому є підтримка адміністрацією 

Б. Обами курсу на підтримку традиційних військових переваг 

Сполучених Штатів і посилення сил швидкого реагування, 

збільшення набору до військових сил на 65 тис., а в морську 

піхоту на 27 тис., поліпшення соціального захисту 

військовослужбовців, посилення аналітичних служб і співпраці 

з іноземними службами безпеки. Тож, якщо і є сенс говорити 

про дипломатичне зниження мілітарного складника в стратегії 

національної безпеки Білого дому, але не про послаблення 

останньої. 
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American delegates. 
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В статье анализируются трудности, вызовы и задачи, 

стоящие перед администрацией Б. Обамы. В этом ракурсе 

рассматриваются новые ориентиры в формировании 

практической стратегии администрации Б. Обамы, суть 

которой заключается в поддержании глобального лидерства 

США, с большей опорой на старых и новых союзников, а также 

те международные институты, работу которых 

контролируют американские делегаты. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ, 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИ ТОТОЖНІСТЬ ПОНЯТЬ? 

 

У даній статті досліджуються основні підходи до 

вивчення глобалізації та вестернізації, розкривається стан 

наукової розробленості цих понять. Визначається поняття, 

зміст і сутність феномену глобалізації та вестернізації, 

основні підходи до вивчення цих понять, їхнє місце в сучасній 

науковій думці та значення в сучасному розвитку світу. 

Ключові слова: глобалізація, вестернізація, цивілізація, 

центр-периферія, масова культура, «світове село», 

міжцивілізаційний конфлікт, «глобалізація нерівності», 

ринковий фундаменталізм. 

 

Актуальність. Глобалізаційні процеси стрімко якісно 

змінюються і змінюють світ. Вестернізація часом діаметрально 

протилежно оцінюється представниками різних країн і різних 

наукових шкіл, через що постає природне питання: 

вестернізація – це поняття ідентичне глобалізації, вона є 

наслідком чи інструментом глобальної стратегії? Пошук 

відповідей на це питання дає змогу краще зрозуміти 

особливості сучасного політичного, економічного, 

культурного розвитку світу та окремих країн. Розуміння одних 

явищ є надзвичайно важливим і для України, яка прагне бути 

самодостатнім гравцем у міжнародній системі координат. 

Насамперед, це потрібно для того, щоб побудувати менш 

помилкову й ефективнішу стратегію поведінки в процесі 
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невідворотного входження в систему нового світового 

порядку.  

Мета статті – дослідити основні підходи до вивчення 

глобалізації та вестернізації, зробити порівняльний аналіз обох 

«світових» явищ і з’ясувати взаємозв’язок чи незалежність цих 

процесів.  

Коли йдеться про глобалізацію, насамперед постає 

питання: які з процесів можна назвати глобальними? Почати 

варто з політичної картини світу: минуле ХХ століття 

продемонструвало могутність наднаціональних військово-

політичних блоків (ОВД та НАТО), можливості коаліцій 

правлячих груп («Велика сімка»), континентальних і 

регіональних об’єднань (ЄС, Ліга арабських держав, 

Організація  африканської єдності, Організація Ісламська 

Конференція тощо), всесвітніх міжнародних організацій (ООН, 

ЮНЕСКО, ОБСЄ, МВФ, МБРР, ОПЕК тощо). Наприкінці 

століття визначилася тенденція до формування «всесвітнього 

уряду»: деякі міжнародні організації почали виконувати 

важливі економічні та політичні інтеграційні функції (ЄС – 

Європарламент, Інтерпол, Меркосур тощо) [1]. Глобалізація є 

продуктом історичного розвитку людства не за одне століття. 

Можна сказати, що початок процесу глобалізації збігається із 

зародженням самого процесу виникнення всесвітньої історії. У 

людській історії глобалізація безліч разів використовувалась у 

політичних цілях (зазвичай, це було пов’язане з реалізацією 

планів світового панування) – починаючи від знаменитих 

походів Олександра Македонського та до ідей «світової 

революції» в марксизмі, світового панування політики США. 

Тому немає нічого дивного, що й сучасні процеси глобалізації 

активно використовуються в політичних цілях, свідками чого 

ми, власне, і є.  

Образи глобального світу і теорії глобалізму 

осмислюються вченими різних  наукових напрямків – 

філософами, соціологами, антропологами, політологами, 
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істориками. Проблеми збереження культурного різноманіття, 

заохочення плюралізму та діалогу між культурами і 

цивілізаціями більш цікавіше  представлені соціальними 

антропологами й культурологами. Глобалізаційні процеси без 

сумніву впливають на систему  міжнародних відносин [2].  

Питанням глобалізації, її типологізації, критеріям, 

впливу на розвиток людства та різноманітні аспекти даного 

явища присвячені наукові праці таких дослідників, як А. 

Тойнбі, К. Ясперс, С. Гантінгтон, М. Кастельс, М. Уотерс, Ф. 

Бродель, Е. Гіденс, Д. Гельд, Р. О’Брайн, Ф. Фукуяма, Р. Арон, 

П. Уорслей, Р. Робертсон, С. Амін, Б. Бузан, З. Бжезинський, 

Л. Бетон, А.Л. Страус, У. Ганнерс, Ш. Айзенштадт, В.С. 

Нейпол, В. Іноземцев та інші. 

Термін «глобалізація» виник і набув поширення в 

середині 80-х років, і його застосування, в основному, 

пов’язують з іменем американського соціолога Р. Робертсона, 

який у 1985 р. дав тлумачення цьому поняттю, а згодом в 1992 

р. видав книжку під такою ж назвою. Теорія глобалізації 

наголошує саме на масштабності тих змін, які охопили майже 

весь світ, а з другого боку, начебто засвідчила потенціал 

західної моделі розвитку, яка визначає й уособлює цю 

тенденцію до глобалізації. Загалом, ця тенденція виглядає як 

активна експансія вестернізації. Особливого поширення ідеї 

глобалізації набули в період 1990-х років, коли західний світ 

досяг значного економічного зростання, азійський світ 

уповільнив свій розвиток унаслідок кризи, а посткомуністичні 

країни почали активно впроваджувати ринкову економіку [3]. 

У визначенні терміна «глобалізація» можна виділити 

чотири основні підходи. По-перше, тлумачення глобалізації як 

процесу зміцнення зв’язків між найвіддаленішими куточками 

планети. По-друге, глобалізація визначається як процес 

поширення по всій планеті єдиних, спільних для всього 

людства технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій, 

способу життя, поведінки тощо. По-третє, під глобалізацією 
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передбачається виникнення спільних для світового 

співтовариства проблем, зокрема, економічних, політичних, 

мілітарних, екологічних та ін. Нарешті, глобалізація 

трактується як процес зростання спільних вселюдських 

інтересів у всіх сферах людського буття, породжуваних 

збільшенням взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів. 

Глобалізацію можна поділити на фінансово-економічну, 

технологічну, політичну, культурну, ідеологічну, 

етнополітичну тощо [4].  

Насамперед слід підкреслити, що, по-перше, процес 

глобалізації впливає не лише на окремі країни, 

етнонаціональні спільноти чи їхні культури. Він справляє 

вирішально впливає на цілі континенти й цивілізації. 

Підтвердження тому – послаблення й занепад таких колись 

впливових і могутніх цивілізацій, як індійська, китайська, 

мусульманська та інші, однією з причин чого, поза всякий 

сумнів, була «вестернізація». По-друге, процес глобалізації 

збільшує взаємозв’язок і взаємозалежність усіх країн та 

етнонаціональних спільнот, «спресовує» світ у єдине ціле, 

перетворює всю планету на «світове село» / «global village». 

По-третє, глобалізація, як і будь-який інший історичний 

процес, розвивається асиметрично (тобто з різною швидкістю і 

глибиною в різних регіонах і країнах), має досить складний і 

суперечливий характер і може призводити, передусім в 

етнополітичній сфері, до непередбачених, а часом і 

діаметрально протилежних наслідків.  

Деякі західні вчені (зокрема, С. Гантінгтон) вказують на 

актуалізацію міжцивілізаційних конфліктів у контексті 

розвитку глобалізації. Виявилося, що між ними існує безліч 

особливостей, а звідси утворюється можливість виникнення 

конфліктних ситуацій саме через несумісність ціннісних 

орієнтацій різних цивілізацій. У своїй загальновідомій праці 

«Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку» (1996) 

С. Гантінгтон змальовує картину наростання нового типу 
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напруженості у світовій спільноті. Він відстоює думку, що 

майбутні конфлікти спричинятимуться, в основному, через 

розбіжність між цивілізаціями, культурами, релігіями. Щодо 

цього С. Гантінгтон дає досить розгорнуту панораму 

попередніх конфліктів і війн та причин їх виникнення 

протягом історичного розвитку.  

Також в умовах глобалізації розширила свої параметри  

проблема соціальної нерівності. Окрім суто національного 

аспекту, вона набула ознак загрозливої міждержавної 

стратифікації.  

Глобалізація нагромаджує небезпечні суперечності в 

інституційній сфері. Вони стосуються як внутрішнього, так і 

зовнішнього боку розвитку. З одного боку, глобалізація 

послаблює роль держави, без активної участі якої суспільство 

неспроможне дати відповідь на її виклики. Послаблюються і 

можливості демократії, яка історично утверджувалася на 

Заході в межах державних утворень, спиралася на її інституції 

і, у свою чергу, є основою суспільного прогресу. З другого 

боку, дедалі більше неефективними виявляються й власні 

інституції глобалізаційного процесу. В економіці такими 

інституціями виступають МВФ, Світовий банк, Світова 

організація торгівлі та інші. Усі вони за своїм статусом 

покликані сприяти поглибленню економічної та соціальної 

збалансованості. Насправді виявилося протилежне: політика 

відповідних інституцій, як це переконливо довело останнє 

десятиліття, полягає в іншому. Вона спрямована на 

обслуговування інтересів «лідерів» у країнах периферійної 

зони, зводиться до логіки пристосування виробничого, 

фінансового та інтелектуального потенціалів цих країн до 

потреб цивілізаційного центру. 

Виняткового значення набуває питання культурної 

глобалізації. Під культурною глобалізацією передбачається 

процес виникнення і поширення так званої «світової 

культури». Варто звернути увагу на те, що в поняття «світова 
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культура» часом вкладається різний зміст. Одна група 

західних фахівців вбачає в ній таку культуру, яка вбирає в себе 

й інтегрує найкращі надбання всіх культур світу, котрі колись 

існували й існують сьогодні. Інша група вчених під «світовою 

культурою» має на увазі т.зв. «масову культуру», «культуру 

масового вжитку», «споживацьку культуру» тощо. Крім того, 

на їхню думку, «світова культура» – це винятково західна 

культура, а її поширення – це глобалізація західної культури 

або «вестернізація» (від англ. слова «western» – західний). Тут 

варто зазначити, що деякі західні вчені, зокрема, 

американський політолог Девід Гелд, вважають 

«вестернізацією» не лише культурну, а й усі інші форми 

глобалізації, тобто глобалізацію взагалі. Ця точка зору 

заслуговує на увагу, адже нині світ заполонили ідеї, культура, 

політичні цінності і т. ін. переважно європейського 

походження. Хоча слід зауважити, що до них додалося чимало 

й такого, що є північноамериканського та/чи японського 

походження [4]. 

Багато країн сучасного світу відчувають посилений 

вплив на свою культуру західного способу життя та масової 

культури, що спричиняє невдоволення і критику широких 

верств населення на адресу урядів своїх держав, які належним 

чином не здійснюють против вестернізації. Під вестернізацією 

розуміють процес зростання впливу культури і політики 

західних країн на життя сучасного людства. Зважаючи на 

провідну позицію США в житті західної цивілізації та її 

політику щодо просування й захисту своїх інтересів у будь-

якому куточку світу, вестернізацію, зазвичай, ототожнюють з 

«американізацією», яка руйнує усталені, традиційні форми 

організації життя, активно впливає на зміну ціннісної 

орієнтації молоді. 

У повоєнний період принципи вестернізації почали 

активно реалізуватись у 70–80-ті роки ХХ ст. на основі відомої 

політики здоганяльної модернізації. Ідеться про політику 
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спрямованого розвитку, яка базувалася на визнанні 

універсальності західного суспільства і його інституційних, 

економічних і духовних цінностей, перетворення цих 

цінностей на своєрідний еталон для всіх народів, що виявляли 

бажання прискорити власну еволюцію. Формування 

глобального простору здійснювалося на основі саме цієї 

політики. У своїй основі політика здоганяльної модернізації 

реалізується і на пострадянському просторі, серед них і в 

Україні. Наслідки її очевидні: це не лише економічні 

суперечності, а й глибокий світоглядний вакуум. 

Український філософ Сергій Борисович Кримський 

зазначав,  що глобалізація в нашому слововживанні насправді 

перетворюється (набуває значення) на вестернізацію, але, як 

зазначав науковець, ці два поняття в жодному разі не треба 

змішувати. Вестернізація – це нав’язування західного способу 

життя всім народам на тій підставі, що західна цивілізація 

накопичила досвід науково-технічної революції як досвід 

виживання. Таке тлумачення загальноцивілізаційного процесу 

глобалізації компрометує саме поняття «глобалізація». 

Звісно, глобалізація пов’язана з вестернізацією, однак 

лише в певному перекрученому значенні. Ідеться насамперед 

про «глобалізацію нерівності», про диктат технологічно 

найрозвиненіших країн щодо до економічно слабких, 

нав’язування їм своєї волі. Вестернізація призводить до 

посилення соціальних і національних суперечностей у світі, 

оскільки спирається на ідею ліквідації національних 

перегородок в економіці, неминуче залучаючи національні 

економіки до світового ринку, де перемагає найсильніший 

унаслідок жорсткої конкурентної боротьби [2].  

Крім того, ця обставина отримує ідеологічне вираження 

й обґрунтування, що вносить небезпечні елементи в поняття 

«глобалізація». Ідеться про те, що відомий французький 

соціолог Раймон Арон висунув поширену зараз на Заході 

гіпотезу, згідно з якою «держава-нація» перестає бути 
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суб’єктом світової історії, а замість цього на передній план 

виступають структури (економічні й соціальні), що 

диктуються потребами світового ринку. Вестернізація, коли 

вона ототожнюється з глобалізацією в повному розумінні 

цього слова, перестає бути й чинником модернізації.  

Використання вестернізації як аргументу на користь 

глобалізації не витримує й економічної критики, стверджує 

Кримський. Тому що вестернізація – це не  повна глобалізація; 

про такий результат можна було б говорити лише в тому 

випадку, якби була введена єдина світова валюта, якщо були б 

розширені на основних територіях планети зони вільної 

торгівлі, якби була завершена лібералізація економіки, і, що 

найголовніше, якби були дотримані пропорції між імпортом і 

експортом у розвинених державах (бо досі певні країни на 

світовому ринку менше віддають, аніж отримують). Усе це 

веде до того, що використання вестернізації як аргументу на 

користь глобалізації (або її головної форми) компрометує цей 

найважливіший історичний і цивілізаційний процес. І тому 

вестернізація не може бути в повному обсязі названа 

глобалізацією як такою [2]. 

Представники західної наукової школи С. Амін, Б. Бузан, 

З. Бжезинський, Л. Бентон, А. Гіршман, А.Л. Страус та деякі 

інші розглядають глобалізацію саме з точки зору вестернізації 

світу. Згідно з моделлю Страуса, у центрі світоустрою 

перебувають США, які оточені кільцем країн Європи, і Японія, 

що, у дійсності відіграє роль напівпериферійної уніполярної 

системи, на периферії перебувають інші країни. 

Якщо таку модель взяти за основу світоустрою, то 

експорт західних цінностей – ідей свободи, демократії, прав 

людини, індивідуалізму, рівності, лібералізму тощо – є 

позитивною тенденцією міжнародних відносин. Переконані 

«західники» схильні ототожнювати глобалізацію з 

вестернізацією, підкреслюючи цивілізаційну місію західного 

світу. Але всі країни, які стали сліпо копіювати західну модель 
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модернізації, потерпіли крах, і модернізація вилилась у 

дестабілізацію політичної системи, у соціальні і національні 

конфлікти, у бюрократизацію структур влади, створення 

авторитарних режимів і зруйнування випробуваних часом 

традиційних інститутів функціонування суспільства [1]. 

Однак більшість учених справедливо заперечують 

ототожнення етноцентризму з глобалізмом. Вони вбачають у 

вестернізації «культурний імперіалізм» західного світу, який 

веде не до глобалізації культур, а до «нового варварства» та 

«безкультур’я».   

Якщо поглянути на глобалізацію з точки зору 

вестернізації більше з культорологічного аспекту, то слід 

зазначити, що головною проблемою сучасних культурологів є 

інтерпретація культурного багатоманіття  світу як органічної 

функціональної особливості процесу глобалізації. У цьому 

напрямку йдуть інтенсивні наукові пошуки і заслуговують на 

увагу, на наш погляд, концепції  У. Ганнерса та Ш. 

Айзенштадта. На думку Ганнерса, процес глобалізації може 

розвиватися за чотирма основними напрямками. 

Найоптимальнішим був би сценарій «визрівання», або 

глобалізація без вестернізації (коли відбувається діалог 

культур). У. Ганнерс попереджав, що можливі й інші сценарії 

глобалізації – у дусі уніфікуючої світ вестернізації, але всі 

вони ведуть у безвихідь «культурного імперіалізму» [5].  

Західні політологи натомість, розглядаючи 

вестернізацію, перебільшують значення політичної й 

економічної уніфікації світу та захищають тезу про «єдність 

цивілізації» і «кінець історії». Вони проголошують західне 

суспільство цивілізацією унікальною, що є єдиною та 

неділимою, цивілізацією, яка після детального періоду 

боротьби досягла своєї мети – світового панування. При цьому 

цілком ігнорується культурний плюралізм сучасного світу. 

Етапи й періоди історії інших цивілізацій, якщо вони не 

вписуються в концепцію європоцентризму, видаляються як 
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«напівварварські». Світ Сходу фактично виключається з історії 

цивілізацій. Ісламська, індуїстська, далекосхідна культури 

заперечуються як «туземні» щодо західної.  

Доктор економічних наук Анатолій Гальчинський в 

одній зі своїх статей зазначав, що глобалізація в її нинішній 

інтерпретації – це рух у напрямі світової наддержави з її 

системною ідентифікацією та внутрішньою стратифікацією. 

Зрозуміло, що зазначена ідентифікація може реалізувати себе 

лише через зростаючу адаптацію принципів і механізмів 

лідируючої системи – через систему вестернізаціі, яка не 

обмежується лише економічними стереотипами, а стосується 

насамперед відповідної перебудови сфери духовного життя, 

способу мислення та життєдіяльності людей [5]. «Експансія 

західного суспільства і поширення західної культури призвели 

до того, – наголошував А. Тойнбі, – що всі інші живі 

цивілізації… відійшли до вестернізованої сфери, яка обіймає 

весь світ...».  Як результат «нині, – резюмує він, – всюдисуще 

західне суспільство тримає в своїх руках долю всього 

людства». Намагання Заходу силоміць ідентифікувати себе 

через механізми відповідної політики А. Тойнбі розглядав як 

один із симптомів надлому західної цивілізації, її кризи. У 

ситуації, що утверджується, більшість народів глобального 

світу вимушені зараховувати себе, за словами іменитого 

вченого, до категорії «внутрішнього пролетаріату» [6].   

Інший дослідник – В. Іноземцев доходить висновку про 

утворення в процесі вестернізації «однополюсного» світу. 

Іноземцев схиляється до думки, що «глобалізація» – це лише 

теоретична конструкція, яка призначена відобразити 

формування однополюсного світу, і до того ж як ідеального 

світового порядку [3].  

Ми звикли до вживання понять «релігійний 

фундаменталізм», «ісламський фундаменталізм» та інше і 

водночас забуваємо, що таким самим деструктивним за своєю 

суттю є один із визначальних механізмів політики 
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вестернізації – ринковий фундаменталізм. Надлом сучасного 

глобалізованого світу, ознаки його занепаду, що нині даються 

взнаки, прямо пов’язані насамперед з відповідним процесом. 

Ринковий фундаменталізм є по суті ідеологічною основою 

глобалізації. Базова ознака сучасного світового розвитку – 

криза глобального капіталізму, яка ототожнюється з кризою 

глобалізації. Як писав Дж. Сорос, ринковий фундаменталізм, 

який почав домінувати в політиці Р. Рейгана та М. Тетчер, нині 

«відіграє головну ролі у глобальній капіталістичній системі. 

Він надає ідеологічне забезпечення, що не тільки вмонтовує дії 

багатьох її провідних учасників, але й виступає рушієм 

політики» [7]. Дж. Сорос вказував на «деморалізуючі соціальні 

ефекти» ринкового фундаменталізму – «ринковий 

фундаменталізм намагається не звертати уваги на соціальні 

цінності». Водночас відбувається небезпечне відторгнення 

влади від населення: політичні інструменти влади будь-якої 

країни, втягнутої в процес глобалізації, перетворюються на 

знаряддя насильницької вестернізації не лише економіки та 

духовної сфери, а й способу життя та мислення кожної особи 

[5].  

Як ми бачимо, вестернізація – суперечливий процес. 

Поширення раціонального господарювання, досвіду 

використання високих технологій, розвитку демократичних 

інститутів супроводжується також поширенням психології 

гедонізму і моралі «вседозволеності», масової культури, яка 

ґрунтується на інших цінностях, ніж цінності національних 

культур. Поєднання зазначених чинників з активною 

зовнішньою політикою щодо захисту США своїх економічних 

інтересів різними способами спричиняє против країн 

«третього світу» (країн, що розвиваються), процесам 

модернізації суспільства за західним зразком. 

Отже, основні теоретичні напрямки осмислення 

глобалізації набули найбільшого поширення в країнах Заходу. 

Глобалізація є ключовим поняттям, яке характеризує процеси 
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світового розвитку на сучасному етапі. Її суть – у різкому 

розширенні й ускладненні взаємозв’язків і взаємозалежностей 

як людей, так і держав, що виражається в процесах 

формування планетарного інформаційного простору, світового 

ринку капіталів товарів і робочої сили, в інтернаціоналізації 

проблем техногенного впливу на природне середовище, 

регіональних і міжнародних конфліктів і безпеки. Отже, 

феномен глобалізації виходить за суто економічні межі, у яких 

її схильні трактувати більшість дослідників цієї проблеми, й 

охоплює майже всі основні сфери суспільної діяльності, 

включаючи політику, ідеологію, культуру, спосіб життя, а 

також самі умови існування людства [8]. 

Зважаючи на розглянуту інформацію безпосередньо 

щодо вестернізації, можна дійти висновоку, що це поняття є 

досить суперечливим. Одні дослідники ототожнюють поняття 

глобалізації та вестернізації, інші ж категорично наполягають 

на тому, що дані феномени сучасності не можуть бути 

стовідсотково пов’язані між собою, і вестернізація, скоріш за 

все, є одним з проявів глобальних процесів, чинником 

модернізації. Деякі дослідники називають вестернізацію 

окремим історичним і цивілізаційним процесом, практичною 

імплементацією глобалізаційної теорії. Окрім цього, одні 

науковці, досліджуючи вестернізацію, розглядають її 

насамперед з економічної точки зору, інші ж наполягають на 

тому, що витоками і ключовими аспектами вестернізації є 

культурна експансія Заходу, взаємодія західної культури з 

незахідними суспільствами, її вплив на економічний, 

політичний і, безперечно, культурний розвиток країн, регіонів 

світу та навіть цивілізацій.     
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: 

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=108 

 

This article discusses the main approaches to the study of 

globalization and Westernization, reveales the state of scientific 

exploration of these concepts. In this article the concept, content 

and essence of the phenomenon of globalization and 

Westernization, the main approaches to the study of these concepts, 

their place in modern scientific thought and meaning in the modern 

development of the world are defined. 
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“center-periphery”, mass culture, “global village”, the conflict 
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between civilizations, “globalization of inequality”, market 

fundamentalism. 

 

В данной статье рассматриваются основные подходы к 

изучению глобализации и вестернизации, раскрывается 

состояние научной разработанности этих понятий. 

Определяется понятие, содержание и сущность феномена 

глобализации и вестернизации, основные подходы к изучению 

этих понятий, их место в современной научной мысли и 

значение в современном развитии мира.  

Ключевые слова: глобализация, вестернизация, 

цивилизация, центр-периферия, массовая культура, «мировое 

село», межцивилизационный конфликт, «глобализация 

неравенства», рыночный фундаментализм. 
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ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ В 

МЕЖАХ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У статті проаналізовано проблему відсутності 

державної ідеологічної платформи, її витоки та наслідки для 

України. Також досліджено російську національну ідею щодо 

її придатності для українців. Визначено ментально-ідейні 

характеристики російської ойкумени та західноєвропейської і 

здійснено спробу дослідження останніх у контексті 

близькості до української соціальної та політичної культури. 

Виявлено грунт, на якому може сформуватись українська 

національна ідея. 

Ключові слова: національна ідея, індивідуалізм, 

колективізм, сакральний тип державної влади, Церква, 

православне християнство. 

 

Історичні факти свідчать, що механізми державного 

управління демонструють свою ефективність лише у випадку, 

коли народні маси та інститут держави мають спільний 

знаменник, який політологи називають національною ідеєю. 

Керуючись національною ідеєю, поступово вибудовуються 

основи взаємодій офіційної влади та її громадян. Адже тільки 

в такому випадку всім зрозуміло куди пливе човен, кожен 

відчуває свою громадянську функцію, що зменшує рівень 

деструктивних процесів [8; 7].  

Дослідження феномену відсутності української 

національної ідеї надзвичайно актуально в час, коли Україна 

потерпає від чергової суспільно-політичної кризи та 

соціально-економічних потрясінь. Адже, розробка державної 
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ідеології могла б стати тим фундаментом, на якому б 

«виросла» могутня українська держава.    

У даній статті, звісна річ, ми не ставимо перед собою 

завдання виокремити сутність української національної ідеї. 

Наша мета полягає в історичній оцінці російських і 

західноєвропейських ідейних цінностей, завдяки якій ми 

продемонструємо, яка ідея неорганічна для нашого народу і 

яка ближче нам, що, можливо, полегшить завдання у 

визначенні саме українського варіанта національної ідеї. Над 

чим ми й спробуємо порозмислити. 

Проблематика визначення української національної ідеї 

користується незначним інтересом у колах професійних 

істориків, серед яких ми можемо назвати імена Л. Залізняка та 

С. Сергійчука [2]. Також професійно проблему «ідейності» з 

політичної точки зору порушував В. Чорновіл [10]. Щодо 

дослідження витоків і суті російської національної ідеї та 

ціннісних орієнтирів Західної Європи існує низка праць, серед 

яких ми для прикладу назвемо роботи таких дослідників, як А. 

Гуревич, М. Малерб, Н. Тальберг, К. Армстронг, М. Еліаде, Ж. 

Ле Гофф, Е. Поньйон, М. Бейджент, Р. Лі, Ж. Делюмо, Ж. 

Мінуа, П. Лобьє тощо [1].    

У даній статті ми аксіоматично оперуємо фактом 

відсутності української національної ідеї, адже цей феномен не 

потребує доведення. Так, якби в українців була національна 

ідея, то за 19 років незалежності Україна не стояла б на черзі 

потрапити  до країн третього світу. Передусім познайомимось 

із терміном «національна ідея». У даному випадку 

скористаємося найпоширенішим тлумаченням: «Національна 

ідея – це духовна концепція національної свідомості, 

розуміння народом сенсу свого існування, це концентрований 

вираз стратегічної мети, головних приорітетів нації на осяжне 

майбутнє. Без такої ідеї рух держави стає багатоцільовим, 

більше того – безцільним» [9].  
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В Україні наявна низка гострих питань, що стосуються як 

історичних подій, так і сьогодення, щодо яких існує різка 

поляризація думок. Поляризація громадської думки 

відбувається за такими осями: ставлення до доцільності 

введення інших державних або офіційних мов; ставлення до 

доцільності прискорення вступу до НАТО; ставлення  до 

прискореної економічної та політичної інтеграції в західному і 

східному напрямках; ставлення до помаранчевої революції 

тощо. Це, звісно, не весь перелік спірних питань. Їх значно 

більше. Причини такої поляризації приховані в сутнісних 

особливостях української влади й економіки. 

Так, влада – це засіб збагачення, брак сильних політиків і 

чиновників, бізнес на «гачку влади», корупція, територіальна 

роз’єднаність, непрацююча судова система, ЗМІ не є сильними 

та незалежними, невизначеність у зовнішній політиці. Україну 

не сприймають ні на Заході, ні на Сході як повноцінного 

самодостатнього  суб’єкта співпраці [11]. 

Економіка – це 45% економіки в тіні, низький загальний 

рівень конкурентоспроможності країни (індекс 

конкурентоспроможності – 84-й у світі зі 117), власність не 

захищена, процеси приватизації не завершені, багато громадян 

сприймають бізнес як ворога, «загнана» інфраструктура, 

висока  енергоємність, нерівномірне податкове навантаження, 

низький рівень внутрішніх інвестицій, низький рівень 

зовнішніх інвестицій, бідних до 70 %, середній клас – 8% [11]. 

Щодо передумов такої ситуації зазначимо таке. 

Історично склалося так, що український народ  через 

зовнішньополітичні обставини, змушений був працювати на 

будь-кого, тільки не на себе - на російського царя, польського 

короля, австрійського цісаря, на соціалізм, номенклатуру. 

Народ адаптовувався і врешті-решт так адаптувався, що, 

отримавши незалежність (наголосимо, за яку ми не боролись), 

теж не захотів на себе працювати - ми працюємо на олігархію. 

Остання маніпулює народом, продукує всілякі гасла, вигадує 
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проблеми  заради того, щоб зберегти свій статус [12]. Для 

цього використовують маніпулювання ідеями заради розколу 

громади. Останній «кидають» на торг  штучностворені 

проблеми, зазначені від самого початку статті, «роздмухують» 

їх, відволікаючи увагу від головного – відповідальності за 

майбутнє. Нинішній владі вигідний брак української 

національної ідеї, адже це запорука направляти рух 

державного корабля на користь власного гаманця. Метання від 

Європи до Росії – яскраве свідчення відсутності ідеологічного 

стержня, так характерного могутнім державам світу. США, 

Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Росія – тільки 

пройшовши шлях самоідентифікації вступили на етап 

інтеграційних процесів, інакше злиття з іншою культурою 

загрожує стертям національної ідентичності. Пропонуємо 

з’ясувати: що ближче українській нації – російська 

національна ідея чи європейські цінності? 

Про те, що таке «русская», «російська» ідея – написано 

досить багато: і про любов до батьківщини, Росія й Захід, Росія 

й Схід, Росія-Євразія, і російська душа, як специфіка 

національного характеру «русского народу», і багато чого 

іншого. От вислів патріарха Московської церкви Кирила: 

«Коли ми говоримо «Свята Русь», ми маємо на увазі ідею 

домінанти духовного над матеріальним, ідею домінанти 

високоморального ідеалу. І якщо  перейти до географії, то, 

звичайно, ядром, цієї цивілізації є Росія, Україна та Білорусь, 

якщо говорити в сучасних геополітичних категоріях» [3].  

Так, для багатьох зовсім незрозумілим є таке 

формулювання російської національної ідеї. Насправді, в 

основі останньої лежить далеко не ідея домінанти 

високоморального ідеалу, а механізм, що маніпулює масовими 

очікуваннями та сподіваннями. На чому ми й зупинимось 

детальніше.  

Основи російської державності сучасного типу були 

закладені в добу пізнього середньовіччя, а саме протягом XV – 

http://www.risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/35147/
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XVII ст. Саме в цей період виникає і пускає свої корені 

великоімперська концепція «Москва – третій Рим», але дуже 

рідко нині звертають увагу на те, як сформувалася ця ідея [4].   

Доба середньовіччя просякнута духом очікування кінця 

світу. На теренах Московського князівства в думках перших 

осіб, як і в пересічних прихожан, витав дух апокаліпсису. 

Особливих обертів він набув напередодні 1492 року – головної 

дати, яка фігурувала в церковних пророцтвах кінця світу. Як 

не дивно, кінець світу не відбувся, що змусило тогочасну еліту 

і народні маси жити сьогоднішнім днем і поставило питання 

боротьби за владу поміж світськими феодалами, Церквою й 

інститутом князівської влади. Як і сьогодні, так і в минулому 

для боротьби за владу використовували дієве гасло. Нині це 

бренд «демократії», а в добу пізнього середньовіччя то був 

бренд «страшного суду» та кінця світу. Серед представників 

церковного домену відбувся розкол ще напередодні 1492 року. 

Частина (так звані стяжателі) керувалась ідеєю розростання 

церковного землеволодіння, інша ж частина (нестяжателі) 

були противниками останнього, чим завоювали прихильність 

московського князя. З метою закріплення своїх позицій 

нестяжателі в обличчі Зосими розробили цілу державну 

концепцію [3]. 

Через те, що з приходом 1492 року кінець світу не 

відбувся, виникла потреба обґрунтувати причини продовження 

існування грішного світу і грішників. Так виникла теорія про 

існування трьох благословенних царств, центральним із яких 

було третє й останнє царство, тобто Московське. Згідно з 

теорією, доки існуватиме третє царство (Москва – третій Рим), 

доти існуватиме світ. Відтоді, а саме від початку XVI ст. 

релігійно-апокаліптична ідея набувала державно-ідеологічного 

значення. Уперше «новим градом Костянтина» назвав Москву 

митрополит Зосима при новому розрахунку пасхалій у 1492 р. 

на найближчі двадцять років, а Івана III – «новим 

Костянтином», тим самим ратифікуючи перехід «другого 
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Риму» (Константинополя – всесвітньої столиці православ’я, 

що пала в 1453 р.) в Москву [2]. 

Практичну реалізацію ця ідея набула вже 1498 р., в акті 

урочистого вінчання на царство онука Івана III Дмитра та у 

використанні на російському гербі двоголового візантійського 

орла. А на початку ХVI ст. з’явилися твори, у яких виводився 

родовід російських царів від засновника Римської імперії, за 

часів якого народився Ісус Христос. Одночасно Йосип 

Волоцький (лідер стяжателів) і його прибічники вели боротьбу 

проти нестяжателей. Хоча позиція нестяжателей у питанні про 

церковне майно та позиціювання держави імпонувала 

великому князю, у його очах вони заплямували себе 

підтримкою опальних бояр. Цією обставиною блискуче 

скористався Йосип Волоцький [5]. 

До йосифлян належав псковський чернець Філофей, 

популяризатор концепції московського митрополита Зосими 

«Москва – Третій Рим», на якій будувалась офіційна ідеологія 

російських царів. Філофей уточнив сакральну місію Москви і 

московського царя. Звертаючись до великого князя 

московського, Філофей писав: «Два Рима падоша, а третій 

стоїть, а четвертому не бути» [4]. Третій Рим – Москва і 

православний цар наділені Філофеєм есхатологічною 

функцією зібрати під свій рятівний покров усі народи світу 

перед кінцем світу. «Усі християнські царства снідоша, 

прідоша в кінець і снідошася в єдине царство нашого 

государя», – писав Філофей [4]. Отже, московський цар – 

останній і єдиний, а тому всесвітній Цар. Третій Рим замінює, 

а не продовжує Другий. Адже завдання не в тому, щоб 

зберегти і продовжити візантійські традиції, а в тому, щоб 

замінити Візантію, побудувати новий Рим замість колишнього, 

гріховного і занепалого [3]. 

Російська імперія, СРСР, РФ продовжують активно 

виконувати апокаліптичну місію, змінюючи лише при цьому 

свої гасла. Усі експансіоністські заходи згаданих державних 
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утворень беруть свої генетичні витоки від есхатологічної 

концепції «Москва – третій Рим», під крилом якої має 

об’єднатися весь богосвідомий народ. Звісна річ, що сам 

Государ, (сьогодні Президент) у богосвідомість грається, коли 

розповідає про мотиви завойовницьких акцій, але головне в 

іншому – заагітована юрба вірила Государю п’ять століть тому 

і вірить своєму Президентові сьогодні. Тому не дивно, що Ф. 

Тютчев писав: «Умом Россию не понять, аршином общим не 

измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только 

верить».  

Якщо ще раз прочитати вислів патріарха Кирила, то стає 

зрозумілим звідки в останнього в промовах з’являється слово 

«геополітика» і чому в 2004 році піддані Московського 

патріархату здійснювали прогулянки центром столиці України 

з портретами сучасного українського Президента. 

Так, ми з’ясували головний аспект російської 

національної ідеї, що полягає в, по-перше, насаджуванні в 

колективне підсвідоме культу безмовної покори першій особі 

держави, який наділений особливими сакральними функціями 

та при якому інститут Церкви діє як ідеологічний апарат, по-

друге, маніпулюванні масовим колективним підсвідомим у 

масовому порядку. 

Вплив російської національної ідеї на українську 

державність – очевидний. Проілюструвати останній можна, 

уже починаючи від 1654 року. Але то був вплив радше не на 

українську державність, а на антидержавність, адже Государ 

може бути лише однин, а російський колективний дух не 

передбачає незалежних партнерських відносин, адже в основі 

російської національної ідеї закладено об’єднання під егідою 

Государя, тобто централізацію влади.  

Не складно було помітити, що український народ, 

незважаючи на інтенсивність пропагування тісних відносин із 

«братом старшим», все ж таки опирався і не підпадав під 

вплив гіпнотичного російського колективного підсвідомого. 
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Хоча для цього українські землі заселяли росіянами, витоки 

колективно-підсвідомих паттернів і сучасних політичних 

уподобань, котрі на Сході України цілком очевидні. Чому ж 

Росії так складно скласти до купи ядро великодуховної 

цивілізації, частиною якого є Україна (згідно із патріархои 

Кирилом)? Вважається, що у східноправославній традиції 

фігурує домінанта загального над індивідуальним, перевага 

колективного над особистісним. Завдяки чому і стала 

можливою реалізація російської національної ідеї.  

Щодо українського ідейного варіанта. Когорта вчених 

сперечається: хто ми – Європа Західна чи Європа Східна. Ще 

більше з цього приводу сперечаються політики. Але це і є 

відповіддю на питання – в українців яскраво виражена 

індивідуальність, а отже, домінанта індивідуального над 

колективним, що тяжіє до цінностей Західної Європи, тому під 

впливом російської національної ідеї українець ніколи не 

перетвориться на росіянина, українець завжди лишатиметься 

українцем. А російська національна ідея та її інтенсивна 

пропаганда лише наштовхує українців на пошук власного 

шляху, формування власної національної ідеї.  

Кожна нація хоче достатньо чітко сформулювати свою 

національну ідею. Юрій Сидоренко стверджує, що для нас, 

українців, ця ідеологема асоціюється з такими поняттями, як 

воля, свобода. Адже дуже довго наш народ був під окупацією 

чужих держав, імперій. Розірвана на колонії, наша нація 

постійно шукала шляхів для здобуття власної держави, щоб 

бути вільними й рівними серед інших націй, держав. Тобто, 

про «українську ідею», як таку, Юрій Сидоренко, 

підсумовуючи низку журналістських досліджень, говорить так: 

«Переважна більшість українських громадян хочуть жити в 

цивілізованій країні, у цивілізованому колі держав, бути 

самодостатніми у своєму політичному, і не тільки, житті» [6]. 

Проте подібне формування тенденції національної ідеї тяжіє 

до реалізації елементарних споживацьких потреб, а із ситим 
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шлунком не заволодієш серцями і думками своїх громадян, 

потрібно враховувати глибинні національні особливості. Адже 

безцільний споживацький стиль існування держави призводить 

до її руйнації. 

На жаль, крім споживацьких ідеологій, сучасний 

політикум не пропонує чогось ціннісного. І не випадково, тому 

що появу української національної ідеї гальмує, крім влади, ще 

один чинник. Так, вулицями міст, у кабінетах вищої ієрархії, у 

державних і приватних структурах перебуває особливий 

соціопсихологічний тип – «Homo sovyeticus». У такому 

випадку демократизація і вестернізація абсолютно безсилі і 

внаслідок ми «маємо те, що маємо». «Homo sovyeticus» 

характерний не тільки радянському поколінню, його стилем 

життя живе також українська молодь.  

Порівняємо радянські тоталітарні й українські 

демократичні реалії. У Радянському Союзі існувала одна єдина 

правляча партія – комуністична. В Україні існує понад 100 

партій, понад 40 тис. громадських організацій. У 

комуністичної партії була ідеологія, а ідеологія визначала 

місце для кожного громадянина і роль у побудові світлого 

соціалістичного майбутнього. В українських партій, зазвичай, 

ідеології немає, це псевдопартії і псевдоідеологіі. Українська 

ідеологія – це капітал. Через те про плюралізм говорити не 

доводиться і про істотну різницю між українською й 

радянською категоріями теж. У Радянському Союзі був один 

лідер, в Україні - кілька десятків. У Радянському Союзі диктат 

і «порядок», в Україні рейдерство і кланова охлократія. Між 

іншим, радянська Конституція була найгуманнішої і навіть 

демократичною, існувала як піар для країн по той бік завіси, 

українська теж – для країн ЄС. Радянський варіант преси і 

суду, коли все вирішується за інструкцією партії, український 

варіант – за інструкцією тих, у кого є гроші, впливовість, 

зв’язки. 
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Радянська номенклатура мала все, рядовий «Homo 

sovyeticus» – ідею і бідність. Українська верхівка, золота 

молодь теж має все, український же «homo sovyeticus» – навіть 

без ідеї тільки з бідністю. 

Так, тільки переродження радянських людей у сучасних 

українців із власною шкалою цінностей дасть змогу створити 

могутню ідеологічну платформу для державного розвитку. 

Але, нині в політиці чітко простежується тенденція 

повернення до відверто радянських методів управління і 

побудови України із російським обличчям. Проте, незважаючи 

на українську політичну незрілість, згаданий  проект 

малореалістичний. Україна не стала Росією протягом п’яти 

попередніх століть, що є свідченням неприйнятності 

стрижневих державно-політичних і морально-духовних 

цінностей сусіда.  

Підсумовуючи, зазначимо, що для кожного українця 

спільним суспільним і громадським інтересом незалежно від 

місця проживання, мови спілкування і політичних симпатій є 

індивідуалізм, інтравертність, приватний інтерес, національна 

гордість, що перегукується із західноєвропейськими 

цінностями. Незважаючи на кризу еліт, русифікацію і 

повернення до радянських методів управління, українська 

ментальність, психологія поведінки та моральний кодекс 

українця, як і інших громадян, не піддаються асиміляції. 

Українцям через індивідуалізацію духу близьке поняття 

європейської інтеграції, де на засадах рівноправного 

партнерства є можливість проявити власний індивідуальний 

підхід, точку зору. Російський же варіант інтеграції передбачає 

поглинання й авторитаризм, що суперечить соціальній і 

політичній культурі та психологічному кодексу українця. 
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The article analyzes the problem of the lack of state 

ideologigal platform, its origins and consequences for Ukraine. 

Also, the Russian national idea in terms of its suitability for the 

Ukrainian people is investigated. Mentally-determited ideological 

characteristigs of Russian and Western European ecumene, and 

made an attempt to study the past in the context of proximity to the 

Ukrainian social and political culture. Revealed the soil to be 

formed which the Ukrainian national idea.  

Keywords: national idea, individualism, collectivism, sacred 

type of government, church, orthodox Christianity 

 

В статье анализируется проблема отсутствия 

государственной идеологической платформы, ее истоки и 

последствия для Украины. Также исследована русская 

национальная идея и ее пригодность для украинцев. 

Определено ментально-идейные характеристики русской 

ойкумены и западноевропейской и сделана попытка 

исследования последних в контексте близости к украинской 

социальной и политической культуры. Обнаружено почву, на 

какой может возникнуть украинская национальная идея. 

Ключевые слова: национальная идея, индивидуализм, 

коллективизм, сакральный тип государственной власти, 

Церковь, православное христианство.   
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ГОЛОДОМОР ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ЧИ ІСТЕРІЯ? 

 

У статті розглядається історія політизації Голодомору в 

Україні 1932 – 1933 рр., а також процес його перетворення в 

один із провідних напрямів української зовнішньої політики при 

президентові Ющенку. Детальний аналіз специфіки і 

закономірностей історичного розвитку даного питання, рівно 

як і розгляд практики визнання геноцидів у світі, дозволяють 

автору дійти висновку про неможливість досягнення в 

найближчій перспективі головної мети кампанії з 

міжнародного визнання Голодомору актом геноциду 

українського народу. 

Ключові слова: Голодомор, геноцид, соціоцид, політичні 

спекуляції, міжнародне визнання, політизація, компенсація. 

 

Голод 1932–1933 років, безсумнівно, належить до 

найтрагічніших сторінок в історії як України, так і СРСР у 

цілому. Відсутність однозначної трактовки подій, жорстка 

суспільна полеміка і наведення істориками різних (підчас 

суперечливих) даних вказують як на неминущу актуальність 

цієї теми, так і на відповідну поляризацію суспільно-політичних 

сил. Через очевидні причини майже всі її аспекти 

характеризуються особливою невизначеністю. З упевненістю 

можна стверджувати одне: на початку 30-х рр. ХХ ст. в СРСР 

склалася певна ситуація, яка змусила владу вжити жорстких 

заходів щодо частини радянських громадян у сільській 

місцевості двох політико-адміністративних регіонів з 

переважанням етнічних українців (УСРР та Кубанський округ 

Північно-Кавказького краю). Наслідком цих подій стала смерть 

від голоду великої кількості людей – від 2,2 (дані Національного 
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інституту демографічних досліджень INED, Франція) до 10 млн. 

осіб (сучасна версія офіційної української влади). Не ставлячи 

за мету розібратись у справжніх причинах і кількості жертв цієї 

трагедії і приймаючи скоєне як факт, мета даної статті – 

простежити історію політизації питання Голодомору, а також 

хід його перетворення на один із чільних чинників зовнішньої 

політики України за часів президентства В.А. Ющенка. Крім 

того, доречно буде висвітлити ставлення міжнародної спільноти 

до вкрай наполегливих дій української влади із забезпечення 

визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом, а також стисло 

охарактеризувати міжнародно-правову практику визнання 

геноцидів у світі. 

Незважаючи на гостроту і надзвичайний суспільний 

резонанс даної проблеми, спеціальних досліджень у такій 

постановці питання в Україні поки що немає. Свою роль тут 

відіграє певна наукова неможливість відокремлення 

політичного боку питання від історичного, між тим як реальна 

практика вказує на абсолютно протилежне. Так, події останніх 

років красномовно свідчать про те, що трагедія Голодомору 

вдало використовується представниками різних політичних сил 

для створення різного роду спекуляцій, влаштування 

юридичних фарсів і, відповідно, нарощування свого 

політичного капіталу. 

Політичний аспект цієї проблеми в тому чи іншому 

вигляді порушується в низці праць відомих дослідників питання 

Голодомору – Г. Єфіменка [10], Р. Конквеста [6], С. 

Кульчицького [8, 9], Сигізмунда Мироніна [14] (справжнє 

прізвище приховується), М. Таугера [12] та ін. Слід, однак, 

відразу зауважити, що більшість цікавих ідей і характерних 

висловлювань міститься не в книжках і монографіях цих людей, 

а, радше, у їхніх виступах і публікаціях у ЗМІ. Через це 

джерельну базу нашого дослідження становлять переважно 

ресурси мережі Інтернет: архіви газетних статей, відеоінтерв’ю 

аналітичним медіа-порталам, дискусії в блогах, на форумах 
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тощо. Окрім того, саме матеріали ЗМІ виступають першорядним 

джерелом фактологічного боку нашого питання. З одного боку, 

це створює певні сумніви щодо об’єктивності тих чи інших 

матеріалів, з другого – дозволяє максимально актуалізувати й 

осучаснити дослідження. 

За типом основоположної ідеї, яка обґрунтовується в 

джерелах, їх можна умовно поділити на три групи.  

До першої зараховуються роботи і публікації ліберально-

демократичного ґатунку, які різними способами (аж до свідомих 

фальсифікацій і замовчувань) прагнуть довести геноцидний 

характер подій 1932–1933 рр. і завищити кількість жертв 

(етнічних українців) до необґрунтованих масштабів. Явна або 

імпліцитна мета цих праць – доведення беззаперечної вини 

сталінського керівництва і покладення відповідальності за цей 

злочин на Росію як правонаступницю СРСР. Як санкція 

пропонується щонайменше виплата компенсації, в 

обґрунтування чого наводиться міжнародно-правовий 

прецедент з виплатою ФРН компенсації Ізраїлю за Голокост. Не 

менш важливим аспектом таких публікацій є використання теми 

Голодомору як міцного консолідуючого фактора, який завдяки 

формуванню очевидного образу ворога і культивуванню 

віктимізованої психології, покликаний стати міцним 

фундаментом української державності. Сюди можна зарахувати 

праці «Жнива скорботи»  (1986 р.) Р. Конквеста, «Комунізм і 

дилеми національного визволення: націонал-комунізм у 

Радянській Україні 1918–1933» (1983 р.) Дж. Мейса та багато 

інших.  

Потрібно також зазначити, що дослідження саме цієї 

групи стали головним фактологічним матеріалом адміністрації 

Ющенка у справі форсованого зовнішньополітичного курсу на 

визнання Голодомору геноцидом, а також грандіозної 

внутрішньополітичної кампанії з фальсифікації історії та 

маніпуляції свідомістю мас. 
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До другої групи джерел слід зарахувати кардинально 

протилежні за своєю спрямованістю роботи і публікації вчених 

та інтелектуалів неосталіністських поглядів. Головними їхніми 

завданнями є заперечення свідомого умислу в подіях 1932–1933 

рр. і доведення натомість природного характеру голоду 

(неврожай, посуха, псування зерна хворобами тощо); 

виправдання силових дій НКВС щодо українських селян їхнім 

спротивом та саботуванням колективізації; засудження низки 

зовнішньо- і внутрішньополітичних кроків української 

адміністрації. Характерним прикладом даної групи джерел є 

книжка Сигізмунда Мироніна «‖Голодомор‖ на Русі» (2008 р.), 

а також низка інтернет-публікацій та виступів у ЗМІ О. Дугіна 

[16], А. Вассермана [2] та ін. На хвилі певної реабілітації 

сталінізму в Росії ці праці часто використовуються в риториці 

багатьох політичних діячів і журналістів як контр-пропаганда й 

осуд дій української сторони. 

До третьої групи джерел зараховуються більш-менш 

об’єктивні й виважені за своїм змістом дослідження, у яких 

наводяться обґрунтовані дані щодо кількості жертв Голодомору, 

а також заперечується сам факт його етнонаціонального 

характеру. Він почасти подається як соціоцид, тобто злочин, 

спрямований проти певної соціальної групи, у даному випадку – 

класу селянства. Усі спекуляції українських можновладців на 

тему винятково української спрямованості голоду 

кваліфікуються як цинічна наруга над пам’яттю загиблих в 

інших регіонах СРСР: Білорусі, Поволжі, Північному Кавказі, 

Казахстані, Південному Уралі, Західному Сибіру, де причини 

голоду були такими ж. Не відкидаючи вини сталінського 

керівництва за очевидні зловживання, допущені під час 

проведення колективізації й індустріалізації країни, дослідники 

водночас наводять і переконливі свідоцтва спрямування 

продовольчої допомоги в постраждалі від голоду райони. До 

джерел цієї групи належать праці відомого українського 

історика С. Кульчицького, а також низка статей американського 



М.О. Масльонко 

 

 236 

дослідника М. Таугера, українських вчених та журналістів С. 

Лозунька [11], В. Корнілова [7], М. Бердник [1] та багатьох 

інших. 

Отже, визначившись певною мірою з джерелознавчою 

базою, можна перейти до безпосереднього аналізу 

досліджуваної проблеми. На чинник зовнішньої політики 

України та курс активних дій, спрямованих на визнання 

геноциду міжнародною спільнотою й отримання її підтримки у 

вимогах виплати компенсації постраждалій стороні, проблема 

Голодомору почала перетворюватися на початку ХХІ століття. 

Відправним пунктом цього процесу можна вважати 20 березня 

2002 р., коли був підписаний Указ Президента «Про заходи у 

зв’язку з 70-ми роковинами Голодомору в Україні». Утім, 

політизація цього питання розпочалася ще раніше, навіть 

задовго до отримання Україною незалежності. 

Перші факти використання Великого Голоду в 

ідеологічній боротьбі з СРСР належать уже до літа 1933 р. У 

цей час у гітлерівській Німеччині розгорнулась активна 

кампанія «проти організованого приречення німців на голодну 

смерть в СРСР». Незабаром до неї підключилася низка 

українських емігрантських організацій, а також ОУН, яка 

співпрацювала з німецькою розвідкою. Саме ці організації в 

подальшому відігравали провідну роль у справі політизації та 

ідеологізації даної теми, причому піки її активізації припадали 

на важкі або переламні в історії СРСР роки. Умовно таких 

періодів можна виділити три: початок Великої Вітчизняної 

війни, хрущовська «Відлига» та горбачовська «Перебудова». 

Якісно новий етап в історії даного питання настає з 

приходом до влади Р. Рейгана в США. Кінець періоду розрядки, 

«хрестовий похід проти комунізму» і розгортання споживчої 

кризи в самому СРСР сприяють активізації інтересу Заходу до 

«білих плям» радянської історії. До 50-ї річниці Голоду 

виходять десятки статей у різноманітних виданнях, 

організуються симпозіуми, проходять демонстрації під гаслами, 
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які звинувачують Кремль у геноциді. Ця тема стає як головною 

об’єднувальною ідеєю для української діаспори, так і засобом 

подолання широкого американського уявлення про українців як 

«колабораціоністів», а також спробою виправдати діяння своїх 

батьків чкрез застосування віктимізованої риторики. Крім того, 

важливо підкреслити, що діаспора у своїх публікаціях почала 

активно використовувати терміни, що були характерні для 

історії переслідування євреїв: «українські гетто», «резервації», 

або навіть «Голокост українців». 

1988–1989 рр. проходять засідання Міжнародної комісії з 

розслідування голоду в Україні, ініційованої й фактично 

фінансованої Світовим конгресом вільних українців (СКВУ) – 

організації, створеної в 1967 р. для об’єднання сил ОУН(б), 

ОУН(м) та інших конфліктуючих між собою націоналістичних 

утворень для формування «єдиного антибільшовицького 

фронту», при підтримці спецслужб західних країн. Незважаючи 

на зусилля позивача (СКВУ), комісії не вдалося «виявити й 

підтвердити існування плану щодо організації голоду в Україні» 

[18, c. 240]. 

Окрім того, у п. 17 офіційного висновку комісії відверто 

зазначалося: «американський уряд мав достатню і своєчасну 

інформацію про Голодомор, але не зробив жодних кроків для 

полегшення ситуації. Навіть більше: адміністрація США надала 

дипломатичне визнання СРСР у листопаді 1933 р.» [18, c. 233]. 

Як бачимо, таке визнання власної вини в 1988 р. не мало в 

подальшому жодних наслідків для США, які визнали 

Голодомор геноцидом саме при Рейгані. 

Наприкінці 1980-х рр. національна інтерпретація Голоду 

потрапляє в УРСР і стає ефективним засобом для підриву 

радянської системи і створення історичних міфологем на 

східній Україні, чим активно користуються націонал-

демократичні рухи. Водночас входить до офіційного 

політичного лексикону характерний мем емігрантсько-
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націоналістичного новоязу – «Голодоморд» («вбивство 

голодом»). 

Шістдесята річниця Голодомору проходить на тлі 

загальноукраїнської економічної кризи і створює досить 

незначний суспільний резонанс – як усередині, так і за межами 

країни. Аналогічно і з тих же причин проходить 65-та річниця 

Голоду. 

Активізація уваги до цієї теми відбувається вже в новому 

тисячолітті і проходить на тлі очевидної реконфігурації сил на 

владному Олімпі.  

20 березня 2002 р. виходить указ Президента «Про заходи 

у зв’язку з 70-ми роковинами Голодомору в Україні», а 28 

листопада цього ж року Верховна Рада ухвалює постанову «Про 

проведення парламентських слухань щодо вшанування пам’яті 

жертв Голодомору 1932–1933 рр.». Від березня 2003 р. МЗС 

України зосереджується на виконанні дорученого йому 

президентом Л. Кучмою завдання – прийняття 58-ю сесією ГА 

ООН українського проекту резолюції про визнання Голодомору 

геноцидом. 

Однак у жовтні 2003 р., за місяць до розгляду пункту 117 

порядку денного сесії Генасамблеї ООН, стає відомо, що 

очікуваного українським урядом прийняття резолюції не 

відбудеться. Із проекту вилучили саме слово «геноцид» – за 

вимогою США, Росії та Великобританії. Крім того, українська 

дипломатія під тиском відмовилася від формату резолюції, 

погодившись на значно нижчий за статусом документ – спільну 

заяву. Посол України в Італії Борис Гудима розповів, що країни-

противники визнання побоювалися, що прийняття такої 

резолюції створить прецедент в ООН і викличе «ефект доміно», 

коли прийняття подібних документів щодо власної історії 

зажадають чорношкіра громада в США, або Індія чи Ірландія 

висунуть свої претензії проти Великобританії. 

Унаслідок Л. Кучма, який приїхав на сесію ГА ООН, у 

своєму виступі навіть не вжив слова «геноцид», а як 



Голодомор як чинник  

зовнішньої політики України: історія чи істерія? 

 

 239 

підсумковий документ Генасамблеї була прийнята заява 29 

країн (серед них США і Росія) про «Великий голод в Україні 

1932–1933 рр. (Голодомор)», який у тексті було названо 

«національною трагедією українського народу, що забрала 

життя від 7 до 10 мільйонів осіб». [17, c. 3] Водночас у 

документі віддавалася пошана мільйонам представників інших 

національностей СРСР, що загинули внаслідок громадянської 

війни та примусової колективізації. 

Того ж 2003 р. парламенти чотирьох країн (Австралії, 

Аргентини, Канади й Угорщини) ухвалили відповідні резолюції, 

які визнавали голод 1932–1933 рр. геноцидом українського 

народу. 

Новий президент В. Ющенко після своєї інавгурації 

поставив питання про визнання Голодомору одним із 

найпріоритетніших завдань зовнішньої  і внутрішньої політики. 

Майже в усіх своїх тріумфальних виступах 2005 р. на 

міжнародному рівні (Конгрес США, Європарламент) він 

обов’язково згадував про голод 1932–1933 рр. Окрім того, він 

неодноразово заявляв про готовність введення кримінальної 

відповідальності за публічне заперечення Голодомору-

геноциду. Утім, прийнятий 28 листопада 2006 р. компромісний 

варіант Закону «Про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні», не 

містив будь-яких вказівок щодо санкцій стосовно осіб, які 

заперечують цей факт [4]. Через це Президент ініціював зміни 

до карного кодексу у вигляді нової статті, яка б передбачала 

кримінальну відповідальність за заперечення версії, викладеної 

в законі. 2008 р. висновком Головного науково-експертного 

управління ВРУ була встановлена невідповідність цього 

законопроекту низці норм Конституції, а сам підхід був 

схарактеризований як аналогічний найодіознішим нормам 

законів Середньовіччя, за якими переслідувались ті, хто 

висловлював відмінні від «офіційної» точки зору з наукової та 

релігійної тематики [3].  
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В МЗС було створено постійно діючу робочу групу, яка 

розробляла «позиційні документи» і координувала зусилля 

посольств, спрямовані на поширення інформації про 

Голодомор. Ця група і керівники зарубіжних представництв 

України тісно співпрацювали з діаспорними організаціями та 

створеними ними спеціалізованими органами. Головним із них 

став Міжнародний комітет голоду (МКГ), утворений силами 

згадуваного вище СКВУ. МКГ нав’язав Секретаріату 

Президента майже щоденну ділову співпрацю з ним. Так, 

Робочий план МКГ, Секретаріату та Українського інституту 

національної пам’яті (УІНП) на 2007–2008 рр. передбачав такі 

завдання: зведення Меморіалу жертв Голодомору в Києві до 

листопада 2008 р., інвентаризацію архівів і виявлення фактів 

знищення документів, а головне – проведення масованої PR-

кампанії та лобіювання поставлених завдань серед «знакових» 

політиків світу з метою забезпечення «резолюції визнання» в 

ООН у 2008 р. 

Для досягнення своєї мети українське зовнішньополітичне 

відомство не цуралося жодних кроків, навіть заздалегідь 

безглуздих. Так, на засіданні Ради Глав МЗС СНД 21 квітня 

2006 р. Б. Тарасюк запропонував включити до порядку денного 

питання про визнання Голодомору геноцидом. Природно 

зустрівши стрімку відсіч з боку міністрів країн-учасниць 

(українську ініціативу підтримали лише Грузія, Азербайджан і 

Молдова), Б. Тарасюк заявив про «неефективність» і 

«безперспективність» СНД. Цілком логічно допустити, що цим 

він не ставив ніякої іншої мети, окрім як зірвати засідання. 

Широкомасштабна кампанія, розгорнута президентом під 

гаслом «Україна пам’ятає, світ визнає», досягла свого апогею в 

2008 р. Серія масових акцій («Запали свічку», «Незгасима 

свічка» і т.п.), проведення траурних мітингів, організація 

конкурсів образотворчих і літературних робіт, збір відомостей 

про постраждалих від голоду, нарешті – виділення значних 

коштів на публікацію «наукових» досліджень з даної тематики, 
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викликали украй негативну реакцію російського керівництва. У 

своєму посланні до Президента України від 14 листопада 2008 

р. Д.А. Медведєв, засудивши будь-які спроби надання голоду 

етнічного характеру та применшення трагедії інших 

національностей СРСР, зазначив, що «подальше обговорення 

цієї теми в міжнародних організаціях не принесе ніякої користі і 

не дасть ніякого результату» [15]. Водночас він запропонував 

розпочати роботу з формування спільних підходів щодо цих 

подій, залучивши до цього експертів з Казахстану, Білорусі та 

інших зацікавлених країн СНД. 

Незважаючи на титанічні зусилля української влади, 

восени 2008 р. «резолюцію визнання» в ООН так і не було 

прийнято. Натомість 23 жовтня Європарламент прийняв 

резолюцію необов’язкового характеру (non-binding resolution), у 

якій голод 1932–1933 рр. оголошувався «жахливим злочином 

проти українського народу і проти людяності» [19], однак слова 

«геноцид» у тексті резолюції вжито не було. Незважаючи на це, 

6 квітня 2009 р. Президент України В. Ющенко вручив 

Президенту Європейського Парламенту Гансу-Герту Поттерінгу 

орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня «За значний особистий 

внесок у донесення до світової спільноти правди про геноцид 

українського народу під час Голодомору 1932–1933 рр.». 

Певну крапку в цьому питанні поставив новий президент 

України В.Ф. Янукович, порушивши при цьому статтю 2 

одіозного Закону «Про Голодомор». 27 квітня 2010 р. він 

заявив, що масовий голод 1930-х років не можна вважати 

геноцидом українців, оскільки це спільна трагедія всіх народів, 

що входили до Радянського Союзу. Наступного дня 

Парламентська Асамблея Ради Європи також відмовилася 

визнати Великий Голод актом геноциду українського народу. 

Протягом 2005–2008 рр. парламенти ще дев’ятьох країн (у 

хронологічному порядку: Литва, Грузія, Іспанія, Перу, Франція, 

Еквадор, Мексика, Парагвай, Латвія) ухвалили відповідні 

резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського 
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народу. Станом на вересень 2010 р. геноцидом Голодомор 

визнали парламенти або уряди 26 країн.  

Як бачимо, історична політика незалежної України 

загалом розгорталась у річищі стандартних практик і тенденцій, 

характерних для посткомуністичних суспільств. В Україні, так 

само як і в низці інших постсоціалістичних країн, формування 

суспільної самосвідомості будується на принципах культурної 

і/або етнічної винятковості титульної нації, унікальності її 

звершень і, особливо, страждань. При цьому міжнародно-

правова база взятого Україною курсу на визнання Голодомору 

геноцидом і отримання компенсації є доволі невизначеною і 

надзвичайно суперечливою. Так, Конвенція ООН «Про 

попередження і покарання злочину геноциду» містить лише 

чітке визначення цього злочину, не маючи при цьому 

ретроактивного застосування. Разом з тим, бракує правового 

механізму міжнародного визнання конкретної історичної події 

як акту геноциду. 

Прецедент з виплатою ФРН компенсації Ізраїлю за 

Голокост у 1952–1966 рр. є, безумовно, привабливим, однак при 

детальнішому розгляді даного факту стають очевидними як 

його специфічна природа, так і порівняно скромний розмір 

компенсацій. Виплати Ізраїлю як державі здійснювались у 

межах німецько-ізраїльської Угоди про репарації, підписаної 

1952 р. Згідно з нею уряд ФРН зобов’язувався виплатити в 

товарній формі Ізраїлю 3 млрд. марок протягом 14 років. У 

доларовому еквіваленті ця сума становила всього 800 млн. дол. 

(для порівняння – це шоста частина суми, вирученої Україною 

за «Криворіжсталь», яку рядові громадяни так на собі й не 

відчули). І все це – при безумовній несумірності трагедій 

Голокосту і Голодомору. Низка інших, значніших, компенсацій, 

які виплачувались євреям (а не Ізраїлю) за Голокост, належать 

уже до сфери міжнародного приватного права, а отже, не 

можуть бути враховані при висуненні відповідних претензій до 

Росії.  Так, більшу частину з них склала компенсація  в розмірі 
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1,25 млрд. дол., виплачена 1998 р. швейцарськими банками за 

приховування «сплячих» рахунків спадкоємців жертв 

Голокосту. І то цього могло не відбутися, якби не активні 

зусилля потужного єврейського лобі в США.  

Зрозуміло, що Росія як правонаступниця СРСР ніколи не 

піде на визнання за собою будь-якої відповідальності за «гріхи 

минулого», оскільки це викличе шквал претензій низки країн за 

«радянську окупацію». Подібні заяви вже неодноразово лунали 

від керівництва Литви, Латвії, Естонії та Молдови. Тому 

показовим залишається вже сам факт дипломатичної риторики 

Москви: компенсації за «так званий Голодомор». З другого 

боку, активним противником визнання Голодомору залишається 

Ізраїль, причому не тільки через унікальність трагедії 

Голокосту, а й через небажання псувати відносини з Росією. 

Насамкінець доречно буде стисло розглянути світову 

практику визнання геноцидів. Прикладів вдалого для позивача 

кінця справи є дуже мало. Так, майже п’ять десятиліть 

знадобились Лівії (від 1951 до 1998 року) для отримання 

офіційних вибачень і компенсацій за окупацію цієї країни 

Італією в 1911 р.  

Цікавою є нинішня політика Азербайджану щодо визнання 

геноцидом різанини в м. Ходжали в лютому 1992 р. 

Прокуратура республіки юридично обґрунтовує геноцид, 

посилаючись на прецедент визнання геноцидом різанини 

боснійців сербами в Сребрениці 1995 р.  

Понад 90 років триває боротьба вірменської громади за 

визнання свого геноциду в Османській імперії. За заперечення 

цього факту в низці європейських країн (у т.ч. у Франції та 

Швейцарії) вже введено кримінальну відповідальність, однак це 

не заважає офіційній Анкарі наполягати на своєму. Крім того, 

незважаючи на міцне вірменське лобі в США, президент цієї 

країни традиційно блокує всі спроби в конгресі прийняти 

резолюцію про визнання вірменського геноциду, аргументуючи 

це небажанням зіпсувати відносини з Туреччиною. Протистоїть 
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цьому і єврейське лобі, оскільки Туреччина має тісні зв’язки з 

Ізраїлем. 

Отже, в сучасній realpolitik визнання геноцидів залежить 

передусім від того, наскільки це відповідає геополітичним 

інтересам ключових гравців. Міжнародно-правові аспекти 

даних питань або відходять на другий план, або держави 

знаходять юридичні колізії, які ставлять під сумнів 

правомірність застосування тієї чи іншої норми. Ситуація з 

українським Голодомором є однією з таких. Однак, на думку 

автора, навіть якби цю проблему і можна було розв’язати 

винятково в правовому полі, то тільки після того, як міжнародне 

співтовариство визначилося з однозначною правовою оцінкою 

подій 1975–1979 рр. у Камбоджі, які найбільше підпадають під 

Конвенцію ООН 1948 р.: як фактичним, так і часовим аспектом 

справи. Допоки цього не відбудеться, усі розмови про 

«унікальний» характер Голодомору не будуть мати ніякого 

сенсу. 
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Detailed analysis of research subject history specifics and 

regularities as well as scrutiny of genocide recognition cases in the 

world lead the author to a conclusion that the nearest future is 

unlikely to bring the overall international recognition of the Ukraine 

Holodomor as genocide. 

 Key words: Holodomor, genocide, sociocide, political 

speculations, international recognition, politicization, compensation. 

 

В статье рассматривается история политизации 

Голодомора в Украине 1932–1933 гг., а также процесс его 

превращения в один из ведущих направлений украинской 

внешней политики при президенте Ющенко. Детальный анализ 

специфики и закономерностей исторического развития данной 

проблемы, равно как и рассмотрение мировой практики 

признания геноцидов, позволяют автору сделать вывод о 

невозможности достижения в ближайшей перспективе 

главной цели кампании по международному признанию 

Голодомора актом геноцида украинского народа. 

 Ключевые слова: Голодомор, геноцид, социоцид, 

политические спекуляции, международное признание, 

политизация, компенсация. 
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проблеми геополітичної ідентичності України. Розглядаються 
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орієнтирів європейської ітеграрції України. 
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геополітичні інтереси, духовність. 

 

Останніми роками все більшої актуальності набуває 

питання глобалізаційних та інтеграційних процесів, що 

відбуваються на пострадянському просторі, зокрема, щодо 

України.  Протягом тривалого часу Україна як незалежна 

держава була відсутня на політичній карті світу, відповідно її 

ігнорували в класичній політичній науці. Україну науковці-

міжнародники розглядали в контексті зовнішньої політики тих 

держав, у складі яких вона перебувала. 

З проголошенням незалежності державою 24 серпня 1991 

року починається нове геополітичне буття України як 

самостійного гравця, із власною зовнішньополітичною 

стратегією та самостійним геополітичним позиціонуванням на 

міжнародній арені. 

Актуальність теми зумовлена тим, що європейська 

інтеграція була визначена пріоритетним напрямом зовнішньої 

політики України. Це стратегічне завдання держави. Відповідно 

метою цієї інтеграції є вступ до Європейського Союзу. У цьому 
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ключі важливо усвідомлювати, що ЄС – це складний механізм, 

нестандартна форма міждержавного об’єднання, де кожна 

держава-член Європейського Союзу, делегуючи до його 

керівних наддержавних органів частину свого суверенітету, у ж 

залишається самодостатньою. Однак можна спрогнозувати, що 

наявність спільної валюти, а також спільної політики може  

спричинити до суттєвих змін в ідеології унікальної спільноти, 

що зветься ЄС. 

Розширення Європейського Союзу на Схід призвело до 

того, що ЄС та Україна мають спільний кордон і як 

безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну й 

економічну співпрацю, будуть сприяти утвердженню 

стабільності, добробуту й безпеки. Такий підхід до співпраці 

заснований на спільних європейських традиціях і цінностях. 

Метою даної статті є з’ясування місця України в 

глобалізаційних і євроінтеграційних процесах; автором 

проаналізувати економічні, політичні та інші проблеми, що 

стоять на шляху європейської інтеграції України;розкрити 

сутність і принципи глобалізаційних процесів в Україні. 

Про актуальність проблеми глобалізації та інтеграції і на 

сам перед місця України в цих процесах свідчать численні 

публікації, що з’явилась останнім часом, а також немала 

кількість обговорень громадськістю в наукових колах за 

круглими столами,на  наукових конференціях різних рівнів. 

Серед дослідників на сторінках наукових праць,у яких 

висвітлюються питання економічного, політичного та 

культурного розвитку України в глобалізаційних та 

інтеграційних процесах, варто виділити Е. Вілсона, Е. Мак-Грю, 

Д. Гелда, Х. Малера, А. Уткіна, Н. Хомського, В. Мунтіяна, Е. 

Наймана, С. Василенка, О. Ждановську, Ж. Панченка, Я. 

Жаліло, В. Манжолу, Н. Амельченка, І.Бураковського, А. 

Гуцала, С. Денисенка, А. Єрмолаєва, О.Литвиненка, В. Лупація, 

О. Микала, О. Мирошниченка, О.Сушка, В. Фесенка, О. Чалого, 

В. Чалого, А. Чубика, О.Шморгуна та ін. 
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Орієнтир європейської інтеграції, обраний Україною та 

офіційно утверджений низкою документів найвищого рівня, є 

адекватною відповіддю на розгортання глобалізаційних 

процесів у світі та на європейському континенті, зокрема [ 3, с. 

239]. 

На початку XXI ст. глобалізація є головним чинником 

впливу на світову політику. Вона, наче яскрава обгортка 

цукерки, манить економічним та інформаційним прогресом й 

одночасно позбавляє держави самостійного прийняття рішень. 

Окрім того, глобалізація призводить до зростання конфліктного 

потенціалу широких сфер світової політики. 

У науковий обіг термін ―глобалізація‖ запроваджено в 70-

ті роки XX ст. Пов’язується він з новим етапом цивілізаційного 

розвитку, зі специфічними особливостями утвердження 

постіндустріального виробництва та формуванням абсолютно 

нового міжнародного поділу праці. 

З кожним днем зростає інтерес дослідників до вивчення 

суперечливої сутності глобалізації та її наслідків. Декілька 

останніх років ми можемо спостерігати, як у глобалізаційних 

процесах з’являються нові цікаві моменти. 

Слід чітко розрізняти глобалізацію як об’єктивне явище, 

обумовлене насамперед технологічною революцією у сфері 

інформатики і телекомунікацій, і політику неоліберального 

глобалізму, яка дозволяє США та іншим державам фінансової 

―сімки‖ направляти цей процес передусім у власних інтересах 

[2, с. 32]. 

Тут надзвичайно важливо усвідомити, що сутність 

ідеології і політики неоліберального глобалізму полягає у 

нав’язуванні решті світу ринкової лібералізації і дерегулювання 

заради так званих ―рівних‖ умов вільного руху капіталів, 

товарів та послуг по всьому світу, а також усунення всіляких 

національних бар’єрів. Але про яку ―рівність‖ може йтися якщо 

при цьому ігноруються величезні відмінності і нерівність в 
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становищі різних країн і виключається вільний рух робочої 

сили? 

Слабкі позиції більшості країн, що розвиваються, у 

силовому полі світової економіки і політики (що включає: гірші 

стартові умови модернізації, нерівні умови торгівлі, доступу до 

ринків капіталів, до нових технологій та ін.) прирікають їх на 

подальше відставання від лідерів технологічного прогресу. У 

сформованій глобальній структурі політичної й економічної 

влади всі держави є взаємозалежними, але в неоднаковій мірі. З 

економічного й політичного боку існуюча модель міжнародної 

системи є асиметричною. 

Нині на світових ринках панують транснаціональні 

корпорації, здебільшого американські. Завдяки своєму 

домінуючому становищу у світі, найбагатші держави здатні 

спрямувати ринкові сили таким чином, щоб притягувати до себе 

у значних масштабах іноземні активи й кадри 

висококваліфікованих фахівців. Підконтрольні їм механізми 

фінансової, біржової, торгової політики діють як потужний 

насос, що перекачує фінансові та інтелектуальні ресурси з 

інших країн, зокрема і тих, що розвиваються, і відсталих 

(яскравий приклад України). Відповідно закріплюється поділ 

світу на домінуючий центр і залежну периферію [2, с. 32]. 

Ідеологи й адепти неолібералізму з інтузіазмом підхопили 

поняття глобалізації, яке виявилося зручним, з їхньої точки 

зору, оскільки являє глобалізаційний процес як природний, 

невідворотний і безальтернативний. Але все це не  завадило 

розв’язати гострі дискусії навколо оцінки глобалізації та її 

наслідків. Площина думок сягає від беззастережного схвалення і 

піднесення  долучених нею благ до її різкої критики як нової 

форми колоніалізму. Одні бачать у ній нездоланну рухому силу 

всезагального прогресу і добробуту, інші – загрозу своїм 

життєвим інтересам і стабільності у світі. 

Незадоволення політикою неоліберальної глобалізації 

виражається в найрізноманітніших формах – від масових акцій 
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протесту проти тих її наслідків, котрі відчутно зачіпають великі 

групи людей, а також вимог, спрямованих на пом’якшення або 

нейтралізацію цих наслідків, до категоричного несприйняття 

глобалізації як такої та закликів до ―деглобалізації‖. 

На думку Михайла Горбачова, глобалізація – об’єктивна 

дійсність, глобалізація ―по-американськи‖ – це недалекоглядна 

і, зрештою, хибна політика, яка бумерангом б’є по самій 

Америці та небезпечна для всього світу. Банкрутства, 

корпоративні скандали в США, а особливо економічна криза, 

що почалась у 2008 році – яскраве цьому підтвердження. Також 

неоліберальна глобалізація деформує міжнародні економічні 

відносини: одні наживаються на спекулятивних угодах і 

дозволяють собі протизаконні махінації, інші несуть колосальні 

втрати на фондових біржах, знецінення національних валют і 

витоку капіталу. Прикро констатувати, але Україна яскравий 

цьому приклад [2, с. 17]. 

Ще однією характерною рисою неоліберального 

глобалізму є оголення та загострення нерівності умов життя на 

планеті. Масштаби глобальної нерівності, у свою чергу, не 

можуть не викликати серйозного занепокоєння. Сучасний світ 

став як ніколи тісним і ―прозорим‖. Завдяки ЗМІ майже кожен 

житель світу може реально оцінити й порівняти умови життя в 

різних країнах. А це робить глобальну нерівність украй 

нетерпимою та вибухонебезпечною. Також пришвидшення 

процесів лібералізації і дерегулювання призводить до 

руйнування складених історично традиційних укладів життя 

багатьох народів. І звичайно, глобалізація з усіма її наслідками 

не сприяє стабільності в міжнародних відносинах, а навпаки 

вона є каталізатором соціальної та політичної напруги у світі. 

Виразна поляризація багатства і бідності, боротьба за ринки, за 

доступ до енергетичних і природних ресурсів, інформаційна і 

культурна експансія Заходу сприймається іншими народами як 

загроза їхній  культурній і цивілізаційній ідентичності. 
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Виклики глобалізації вкрай болісно відобразились на 

Україні, як і на всіх колишніх республіках СРСР. У 90-ті роки 

ХХ століття наша держава була втягнута бездарними 

реформаторами в глибоку системну кризу. Потужна в 

перспективі держава опинилась об’єктом та жертвою 

глобалізації, а непідготовлена економіка до таких серйозних 

викликів випробувала на собі наслідки форсованого включення 

у світовий ринок і не змогла захистити свої національні 

інтереси. Нав’язана Україні хаотична лібералізація призвела до 

тяжких наслідків, влада не змогла стримати цей процес, а тим 

більше нейтралізувати ці наслідки. Тодішня система замість 

того, щоб намагатися знизити ризики глобалізації,  насамперед 

про те, як узяти з неї можливу максимальну вигоду. Влада 

повинна потурбуватися про те, щоб глобалізація стала соціально 

орієнтованою, аби кожен громадянин міг користуватися 

плодами науково-технічного й  інтелектуального прогресу [2, с. 

32]. 

На думку знаного дослідника з Королівського інституту 

міжнародних відносин Ендрю Вілсона: «Україна перебуває в 

сутінковому світі (twilight world). Це стосується не лише 

хронічних конституційних, соціальних, економічних проблем, 

що стають на заваді входженню країни до інших «світів». Сама 

ідея можливого членства України в ЄС є нереалістичною з 

багатьох причин. Як наслідок – країна опинилася в такому 

сірому, туманному світі» [1, с. 20]. Після президентських 

виборів 2010 року нова влада розпочала процес 

перезавантаження відносин з Російською Федерацією і 

зміцнювати управлінську систему. На думку британського 

дослідника, лише за кілька місяців в Україні встановився 

політичний режим, який можна визначити, якщо не як 

напівавторитарний, то такий, що прагне бути дуже сильним і 

спиратися на адміністративну вертикаль російського зразка. 

Така влада має у своїх руках усе, щоб здійснювати реформи. 

Але за півроку не було здійснено серйозних змін. У Європі всі 
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дуже розчаровані хаосом попередніх п’яти років. Звідси таке 

бажання побачити нарешті порядок, передусім в економіці. 

Заради його досягнення Європа готова пробачити багато чого. 

Це дуже ризиковано, на думку Е. Вілсона. Такої помилки Захід 

уже припустився з Росією, коли до влади там прийшов 

Володимир Путін [1, с. 21]. 

У книжці Е. Вілсона «Українці: неочікувана нація» (2000 

р.) автор дуже критично оцінює внесок української політичної 

еліти у виконання своєї місії у справі націєтворення. Нова влада 

повторює помилки своїх попередників. Правляча еліта 

намагається швидкими темпами повернутися до 

російськоцентричної версії української історії без жодних 

спроб, вибудувати таку версію, яка могла б охопити всі регіони 

й групи України й фактично заохочувала б плюралізм думок та 

інтерпретацій. Слід добре пам’ятати, що історія і культура 

завжди поруч. Усі культурні феномени й культурна політика 

змінюються повільно. Розвиток культури завжди пов’язаний з 

питанням національної ідентичності. Нині для України це все й 

далі залишається дуже оптимальним. Найважливішим є питання 

відродження історичної пам’яті. Нині на рівні масової культури 

потрібно акцентувати увагу на подіях, які чітко унаочнюють 

історичну, культурну, мовну, релігійну самодостатність 

українського народу. (Наприклад, для України є великий сенс 

відтворювати, заново відкривати для себе свою культуру, події  

XVII ст., коли українці ще не входили до Російської імперії. Але 

зараз можна говорити про те, що української культурної 

політики немає. Молодій незалежній державі конче потрібна 

культурна політика. Для європейських політиків, науковців та 

інтелектуалів є очевидним те, що Україна потребує свого 

кінопослання світу на кшталт польської «Катині» чи 

російського «Адмірала». Українцям потрібно витворювати свою 

культурну мапу, де можна буде віднайти все більшу кількість 

об’єктів. Культуру творять тисячі індивідів, а не держава. 
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Народу необхідно працювати наполегливо, пропагувати свої 

здобутки. 

Більшість західних учених переконані, що Україна – це 

дуже плюралістичне суспільство. Країна складається з регіонів 

із різними історичними традиціями й пам’яттю. За таких умов, 

на думку Е. Вілсона, потрібно розвивати й утверджувати 

громадянську націю. Це дуже важливо, надто сьогодні, коли 

після Помаранчевої революції було змарновано реальну нагоду 

ухвалити більш європеїзовану Конституцію, взагалі розвинути 

конституціоналізм, у європейському розумінні цього слова, 

утверджувати верховенство права. Реальність малих країн і 

великих неоднорідних є зовсім різною. Політична нація великої 

країни потребує конституційного пакту, консенсусу. Це якраз 

те, чого було досягнуто в сучасній Німеччині. Це був шлях, на 

який Україна мала ступити 2004 року [1, с. 21]. Ситуація, що 

склалась останніми роками яскраво показує, що Україна 

рухається у зворотному напрямку: почалася деградація 

політичних інститутів, активізувалися спроби переписати  

Конституцію, простежує наступ на демократичні права та 

свободи громадян і т.п. Жодного прогресу – лише регрес. 

Але незважаючи на певну зовнішньополітичну 

невизначеність і труднощі, які нині переживає Україна, 

європейські політики уважно стежать за кроками українських 

політиків. Зокрема, британські лідери і сьогодні виступають за 

ідею широкої Європи, обстоюють глибшу Європу, тобто якісне 

поглиблення євроінтеграції. Вони переконані, що сучасний 

образ об’єднаної Європи є незакінченим, а їхній погляд 

сфокусований на позаєвросоюзну Східну Європу. Британські 

політики хочуть бачити прогрес у переговорах України та ЄС, 

зокрема, щодо зони вільної торгівлі, візового режиму та ін. 

Україна повинна дати сигнал для ЄС. Слід запропонувати 

конкретні аргументи: ми зробили те і те. Чим більше Україна 

зробить, то більшу підтримку матиме з боку європейських 

політиків. Нині є дуже хороші можливості для тісніших 
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британсько-українських двосторонніх відносин [6, с. 13]. Це 

дозволить пришвидшити процес вступу України до ЄС. 

Для ЄС є дуже цікавим Чорноморський регіон, хоча він 

надто складний, зокрема, з точки зору його безпеки, у ньому є 

чимало безпекових ризиків, там багато гравців мають свої 

особливі інтереси. Усе це треба обов’язково враховувати. Чого 

лише варті події серпня 2008 року в Грузії? У цьому регіоні діє 

особливе партнерство між Росією та Туреччиною, на основі 

якого утворився кондомініум держав. Також тут діє Румунія, що 

активно підтримує поширення у регіоні впливу США. Україна, 

очолювана Віктором Януковичем, швидше долучатиметься до 

російсько-турецького кондомініуму, ніж підіграватиме 

проамериканській Румунії чи розбудовуватиме союз із Грузією 

та Азербайджаном у межах ГУАМ. Використання 

Чорноморського флоту в Криму як контраргументу 

американським ПРО в Румунії є потенційним на думку 

західного дослідника Ендрю Вілсона [1, с. 21]. Виходить, що 

класична теорія «балансу сил» діє в регіоні й далі. 

Нині співробітництво України з Європейським Союзом 

залишається пріоритетним напрямом зовнішньої політики 

держави. Інтеграція в європейський політичний, економічний та 

соціальний простір створить додаткові можливості для 

модернізаційного та інноваційного розвитку держави й 

суспільства. Переведення політики європейської інтеграції 

України в якісну практичну площину передбачає реалізацію 

нашою державою трьох основних завдань: 

1) гармонізація національного законодавства із 

законодавством ЄС; 

2) створення поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС; 

3) запровадження безвізового режиму з країнами 

Євросоюзу [6, с. 13]. 

При цьому слід зазначити, що ці три ключові завдання не 

мають юридично зобов’язувального характеру для України. 
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Партнерство сторін у межах УПС є добровільним, відповідно 

також не передбачаються санкції за невиконання тих чи інших 

положень Угоди. Зовсім інший формат співробітництва 

передбачатиме Угода про асоціацію між Україною та ЄС, згідно 

з якою Україна буде зобов’язана виконувати поставлені нею 

завдання відповідно до чітко встановлених часових меж. 

Успішність просування за вищезазначеними напрямами 

залежить від ефективності здійснення подальших структурних 

реформ усередині держави. Перешкодою на цьому шляху все 

ще залишається політична нестабільність, повільний процес 

упровадження головних реформ, не вистачає системної 

державної євро-інтеграційної політики, активність у межах якої  

простежується в основному у зовнішньополітичній діяльності 

державних органів. 

Подолання цих недоліків дозволить значною мірою 

використати наявні механізми та інструменти співробітництва з 

ЄС і співпрацювати з європейськими партнерами в їхньому 

практичному наповненні [6, с. 13]. 

Сьогодні дуже важливо, щоб із зміною політичної еліти 

держави не допускати перегляду стратегічних цілей. Теперішній 

вектор ЄС для України привабливий тим,що в ньому є чітко 

виокремлені сегменти і ділянки для реалізації пріоритетів 

розвитку держави. Ми можемо по-різному говорити про Угоду 

про асоціацію, ми можемо по-різному оцінювати ту модель ЗВТ, 

яка зараз пропонується, візовий діалог та інші компоненти. Але 

водночас це є абсолютно конкретні компоненти, де за умови 

певної політичної волі і професійного підходу можна досягнути 

успіхів, крок за кроком, не витрачаючи час на безплідні дискусії 

щодо дати вступу [6, с. 62]. 

Підсумовуючи вплив глобалізаційних та інтеграційних 

процесів на Україну, можна дійти декількох висновків. 

Європейську інтеграцію не можна зводити до членства в ЄС. 

Європейська інтеграція – це ключова модернізаційна чи 

трансформаційна ідея українського суспільства. 
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Європейський вибір був, є і залишається для України. 

Європа – це не ЄС. Це ключова ідея. Насамперед нині, коли 

пішли нові процеси, і на десятиліття вперед формується 

ідеологія великої Європи, де Європейський Союз лише одна 

частина, дуже впливова, можливо навіть головна, але тільки 

одна частина. І в дійсності Європейський Союз зараз перебуває 

в глибокій стратегічній соціально-економічній кризі. 
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In this article the impact of geopolitical and integral processes 

in Ukraine is analyzed. The author examines key issues of 

geopolitical identity of Ukraine. The key problems of practical 

realization of strategic goals of European integration of Ukriane 

have been studied. 

Key words: globalization, European Union, national identity, 

integration, geopolicity, geopolitical interests, spirituality. 

 

В этой статье анализируется влияние интеграционных и 

глобализационных процессов на Украину. Автор рассматривает 

ключевые проблемы геополитической идентичности. 

Рассматриваются ключевые проблемы практической 

реализации стратегических ориентиров европейской 

интеграции Украины. 

Ключевые слова: глобализация, Европейский Союз, 

идентификация, геополитика, геополитический интерес, 

духовность. 
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ВПЛИВ ЕТНОРЕЛІГІЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

У статті розглядається вплив етнорелігійних конфліктів 

на розвиток міжнародного туризму. Досліджуються причини 

виникнення етнічних і релігійних конфліктів у різних країнах та 

регіонах світу. Вивчається регіональна структура конфліктів і 

значення міжнародного туризму в поліпшенні конфліктної 

ситуації в країнах і регіонах світу. 

Ключові слова: етнорелігійні конфлікти, міжнародний 

туризм, міжнародна безпека, тероризм, зіткнення цивілізацій. 

 

Сучасне людство являє собою складну етнорелігійну 

структуру. Ця структура відрізняється в різних країнах як за 

чисельністю, так і за рівнем розвитку. Така строкатість 

етнорелігійної структури породжує різного виду проблеми, 

суперечності, напруженість, конфлікти у відносинах між 

народами. Навіть для найрозвинутіших держав такі конфлікти 

становлять життєву загрозу. У різних країнах світу, де мають 

місце такі конфлікти, збереглись історично-культурні пам’ятки 

християнства, ісламу, іудаїзму та інших релігій і етносів. Вони є 

притягальними, надто привабливими культурними і 

сакральними осередками різних етноконфесійних спільнот. 

Водночас, конфлікти негативно впливають на розвиток 

міжнародного туризму на цих територіях. Отже, дана тематика 

надзвичайно актуальна як загальноцивілізаційна проблема. 

Теоретичні основи концепції цивілізаційного розвитку 

було досліджено в працях таких науковців, як С. Гантінгтон, О. 

Шпенглер, А. Тойнбі. Аспекти міжкультурного діалогу були 

досліджені в працях О. Травіної, природу етнічних конфліктів 

було досліджено в працях таких українських учених, як А.І. 
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Кіссе, В.Б. Євтух, Г.М. Перепелиця, ринок туристичних послуг 

та розвиток туризму в Україні було досліджено в працях І.І. 

Винниченка, О.О. Бейдика, А.Ю. Олександрової, О.О. 

Любіцевої [1–4] . 

Метою статті є вивчення природи етнорелігійного 

конфлікту та його впливу на розвиток міжнародного туризму. 

Незважаючи на зростаючу єдність і цілісність, людство 

продовжує існувати у формі етносів (етнічностей). Кожний 

етнос є індивідуальним, унікальним, самоцінним феноменом. 

Етноси є не лише формою існування людства, а й втіленням 

його різноманітності й мозаїчності, адже вони відрізняються 

один від одного, і за своїм змістом, сутністю і характером. 

Нині у світі саме культурна ідентифікація набуває все 

більшого значення. У багатьох країнах світу релігія 

повертається у велику політику і це передусім пов’язано з 

національною ідентичністю. Держави Азії й Африки, що 

приєдналися до процесу модернізації, затверджують свою 

ідентичність за допомогою релігії. Культура має такі форми 

ідентичностей: ідентичність за територіальною ознакою, 

мовною, релігійною. Донедавна велике значення мала 

ідеологічна ознака (соціалізм і капіталізм). 

Невпевненість людей у прийдашному дні, підсилює 

історичні суперечності між конфесіями та в їхніх межах. Це 

суперечності між християнством та ісламом, католицизмом і 

православ’ям, сунітами і шиїтами. Коли в часи криз 

порушується внутрішня стабільність суспільства, релігійний 

поворот назад трактується як стабілізуючий фактор. Нові 

релігійні рухи слугують для корегування сучасності, вони 

роблять свій внесок для того, щоб повернути суспільству ті 

елементи, які в процесі модернізації почали втрачати свою 

ідентичність. 

Територiальнi, iсторичнi й етнічні особливості територій 

зумовлюють формування стійких культурних вiдмiнностей, 

певної специфічної ментальності їхнього населення. Для 
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західної цивілізації характерні  культура розуму, права людини, 

революції, протестанська етика індивідуалізму та ін. У східних 

цивілізаціях – мусульманський інтегризм, звернення до 

конфуціанства, суспільна солідарність, пріоритет держави над 

людиною. Простежується принципова різниця в ставленні до 

людини, природи й техніки. 

Зрозуміло, що в такій ситуації – протистояння між різними 

культурами та цивілізаціями – світ не обійдеться без затяжних 

конфліктів на цьому ґрунті. Це означає,  що в міжнародних 

відносинах переважатимуть конфлікти не ідеологічного чи 

економічного характеру, а вони будуть, насамперед, спричинені 

культурними відмінностями. Конфлікт між цивілізаціями буде 

останньою стадією в еволюції конфлікту в сучасному світі. 

Більшість міжрелігійних і міжетнічних конфліктів  у часі 

історії виявляли стійку тенденцію до переплетення етнічної й 

релігійної складників і стали етнорелігійними 

(етноконфесійними) конфліктами. Світова історія містить 

чимало прикладів національно-етнічних протистоянь на 

релігійному ґрунті, які нерідко набирали вигляду затяжних і 

кривавих релігійних воєн. І нині з різною мірою гостроти 

перебігають конфлікти, які мають виразний етноконфесійний 

характер (Індонезія, Північна Ірландія, Кіпр, Кашмір, Судан, 

Руанда). 

Відмінною рисою більшості етнорелігійних конфліктів є 

те, що, спалахуючи одного разу, вони рідко знаходять своє 

розв’язуються остаточно, хіба що зі зникненням відповідної 

етнічної спільноти. Як свідчить сучасність, етноконфесійні 

протистояння зберігаються і генеруються навіть в економічно 

розвинених країнах і регіонах. 

Нині етнорелігійні конфлікти зараховуються до кола 

найгостріших і найхворобливіших проблем світової спільноти. 

Вони стають усе менше залежними від внутрішніх причин. 

Глобальна міграція та «перемішування» етнорелігійних 

спільнот стають потенційними чинниками ескалації 
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етнорелігійних конфліктів. Вплив ісламу чи інших релігій на 

автохтонне населення, яке сповідує іншу релігію, може 

призвести до етнорелігійних протистоянь у межах держави. І 

якщо відразу не врегулювати його, то це протистояння може 

перерости у збройний етнорелігійний конфлікт.  

Такі етнорелігійні конфлікти виникають у регіонах, які є 

привабливими для міжнародного туризму саме своєю 

культурноцивілізаційною строкатістю. У таких регіонах 

відбувається переплетення Заходу і Сходу. Простежується 

принципова різниця в ставленні до людини, природи й життя в 

цілому [6, с. 236].  

Водночас, такі конфлікти не просто впливають на 

розвиток туризму в регіоні, а безпосередньо торкаються 

туристів, їхньої безпеки і життя. Дуже часто дії військових, 

атаки терористів направлені саме на туриста. У зонах 

конфліктів іноземні туристи стають привабливим видом 

заручників.  

Туризм – складний соціокультурний та історичний 

феномен, який з форми проведення дозвілля та способу заняття 

вільного часу поступово перетворився у чинник світового 

значення нового тисячоліття, у чинник багатоплановий: 

економічний, соціокультурний, політичний, кроскультурний, 

комунікативний, міжнародний. Туризм є пріоритетною галуззю, 

а розвиток туризму є завданням загальнонаціонального 

значення [9]. Друга половина XX століття характеризувалася 

бурхливим розвитком міжнародного туризму. За даними ВТО, 

останніми роками  минулого століття щорічний приріст 

чисельності міжнародних поїздок у середньому був на рівні 3%, 

а в окремих регіонах, зокрема на Близькому Сході становив 

17%, 10% – у Південній Америці та 9%  – у Африці. Тому разом 

із розвитком міжнародного туризму треба розвивати і 

внутрішній, що теж може позитивно вплинути на розв’язання 

конфліктів у країні/регіоні, а саме діалог місцевого населення 



О.О. Разумова 

 

 264 

одного регіону країни з місцевими мешканцями іншого регіону 

країни.  
На території, що охоплена конфліктом, усе частіше 

страждає природна й культурна спадщина країн/регіонів. 

Країнам, які мають на своїй території об’єкти показу, треба 

приділяти максимальну уваги для їхнього збереження, з метою 

використання цих об’єктів у туристичній індустрії країн. Треба 

зазначити, що незіпсоване природне довкілля є основною 

умовою розвитку туризму, а раціональне управління туризмом 

може зробити внесок у захист і збереження навколишнього 

середовища, культурної й природної спадщини та зростання 

рівня життя в самій країні [4, с. 189].. 
Тому безпека, мирне неконфліктне співіснування і туризм 

у країні повинні розглядатися як єдине ціле. Без своїх визначних 

місць та пам’яток, розвиненої туристичної інфраструктури (які 

можуть бути зруйновані етнорелігійними конфліктами) країна 

стане не цікавою для туристів, від чого туризм втратить 

величезні доходи. А так як нині робиться ставка на привертання 

туристичних потоків, основна маса яких орієнтована на 

пізнавальний туризм, тому історична спадщина країни і туризм 

повинні бути в повній гармонії один з одним. Пізнавальний 

туризм,  який зараз набирає швидкі темпи розвитку є туризмом 

майбутнього, а політична і економічна стабільність і безпека в 

країні, є основною ланкою розвитку цього напряму. 

Як фактор і прояв глобалізації міжнародний туризм зазнає 

впливу нових чинників світового характеру. Передусім ідеться 

про міжнародну й особисту безпеку в контексті туристичних 

обмінів. Відчуття й усвідомлення людьми безпеки в себе вдома, 

у країні та за кордоном, усюди, де вони перебувають, відіграють 

важливу роль у суспільному житті, впливають на громадську 

думку і загальний стан самовідчуття спільнот, груп, окремих 

особистостей. Саме вони стимулюють або ж, навпаки, 

обмежують туристичний вітчизняний і міжнародний обмін. 

Зниження рівня безпеки нижче оптимального веде до різкого 
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обмеження міжнародних контактів, спаду і втрат у 

міжнародному туризмі, які компенсувати вкрай складно. Так, 

унаслідок терористичних нападів на Нью-Йорк і  Вашингтон 11 

вересня 2001 року терористичний бізнес у Нью-Йорку зазнав 

збитків на 25 мільярдів, у Лас-Вегасі – на 36 мільярдів 

американських доларів. За даними ВТО, «довоєнний» (2000 р.) 

рівень туризму в США було досягнуто  2004 р. Якщо врахувати 

той факт, що внески від міжнародного туризму становлять 

помітну частку в бюджети окремих країн (Іспанія, Франція, 

Монако), а з туризмом пов’язано кожне 15-те робоче місце у 

світі, то виходить, що з рівнем безпеки пов’язується світовий 

економічний розвиток.  

У регіонах, у яких мають місце такі конфлікти можуть 

виникати проблеми з частковим занепадом і руйнуванням 

туристичної інфраструктура, а відтак виснажується державний 

бюджет і як наслідок знижується життєвий рівень населення [1, 

с. 16–19]. Криваві зіткнення відбуваються між християнами і 

мусульманами в низці країн Азії й Африки (Філіппінах, 

Індонезії, Замбії, Судані, Сомалі та інших державах), між 

православними і мусульманами (в Боснії, Герцеговині, Косові, 

Македонії). Релігійний екстремізм спричиняє напруження і 

людські жертви в Індії та Пакистані (індуїстсько-ісламські 

зіткнення). Події в Середній і Центральній Азії (Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизія, Афганістан) і на Кавказі дедалі більше 

асоціюються з релігійним екстремізмом, базою якого є 

ісламський фундаменталізм, який уже вписав криваві сторінки в 

новітню історію таких країн, як Алжир, Єгипет, Ліван і постійно 

підживлює палестино-ізраїльський конфлікт.  

Події ХХІ століття свідчать про великий негативний вплив 

етнорелігійних конфліктів і тероризму на розвиток 

міжнародного туризму. Дійшло до того, що туристи стають 

цілеспрямованим об’єктом для терористів. Восени 2002 року 

іспанська ультрареволюційна організація басків ЕТА заявила, 

що проводити відпустки в Іспанії іноземним туристам 
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небезпечно. Хоча терористичні акти здебільшого спрямовані на 

воєнні об’єкти, дипломатичні установи, економічні й 

торговельні представництва, нерідко терористи обирають 

доступніші цілі – громадський транспорт, стадіони, готелі, місця 

скупчення людей навколо культурних та історичних пам’яток. 

Такі шокуючі події мали місце в Нью-Йорку 26 лютого 1996 

року, де було поранено понад тисячу осіб;  руйнування 7 серпня 

1998 р. посольств США в Найробі (Кенія) і Дар-ас-Саламі 

(Танзанія), унаслідок чого загинуло 250 осіб, понад 5,5 тисячі 

поранено. Щорічно ці країни заробляли на туристах близько 

$500 млн., після терактів збитки становили $1 млн. на добу; 

убивство майже 200 міжнародних туристів на острові Балі в 

Індонезії влітку 2002 року, унаслідок чого країна до цих пір 

відчуває труднощі із залученням іноземних туристів до країни. 

Нещодавні події в Індійському місті Мумбаї забрали життя не 

тільки місцевого населення, а й туристів, які відвідували цю 

країну 2008 р. (Мотиви організованого радикальними 

ісламістами нападу на місто – релігійні. Організатори теракту 

заявили, що це є знак протесту проти пригноблення мусульман 

в Індії.) 

Ціна таких конфліктів досить висока. Він впливає на те, 

куди і в який спосіб люди подорожують, які місця ми відвідуємо 

та що робимо під час подорожі. У концентрованому вигляді 

небезпека, яка походить від етнорелігійних  конфліктів, полягає 

в тому, що владні структури не здатні ефективно контролювати 

громадянський порядок і дотримання основних прав людини, 

забезпечити правопорядок усередині країни та на її кордонах. У 

зонах конфліктів іноземні туристи стають привабливим видом 

заручників, тим більше, що мусульманська доктрина ведення 

джихаду дозволяє захоплення й утримання заручників. 

Найголовніші негативні чинники впливу етнорелігійних 

конфліктів на розвиток туризму в країні наведені на рис. 1. 

У Гаазькій декларації 1989 року зазначено, що «всім 

урядам слід намагатися закріплювати мир і безпеку на 
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національному, регіональному і міжнародному рівнях, що є 

важливою передумовою розвитку внутрішнього і міжнародного 

туризму» [8]. На Всесвітній нараді з туризму в Акапулько 

(Мексика) в серпні 1982 р. справедливо зазначалось, що сучасна 

конфліктогенна світова обстановка та зростаюча кількість 

конфліктів ставлять перешкоди розвитку туризму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток 

туризму в країні 

 

Слід зазначити, що найважливіші документи з туризму, 

прийняті ВТО або за її участю, орієнтують туристів на такі 

контакти, які б сприяли справжньому спілкуванню, заснованому 

на взаєморозумінні і взаємодовірі. Це стосується Манільської 

декларації зі світового туризму (1980 р.), Хартії туризму і 

Кодексу туриста (1985 р.), Монреальської декларації (1996), 

Глобального етичного кодексу з туризму (1999 р.) та Гаазької 

декларації з питань туризму ін. 

У цих документах підкреслюється необхідність 

толерантних форм спілкування з населенням країн перебування 

і населення з прибулими туристами. Важливим завданням 

туризму вважається досягнення вищого рівня поваги і довіри 

між усіма народами, зокрема, туризм повинен сприяти духу 

справедливості, гармонії і поваги між народами і пізнанню 

світу.  

етно-

релігійний 
конфлікт 

 
туризм 

відтік туристів з країни 

руйнування туристичної  

інфраструктури 

удар по іміджу країни у сфері 
надання тур.послуг 

агресивне ставлення місцеого населення до туристів 
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У Хартії туризму державам рекомендується сприяти 

зростанню туристської свідомості і контактам відвідувачів з 

місцевим населенням для поліпшення взаєморозуміння і 

взаємного збагачення, сприяти інформуванню туристів з метою 

створення умов для розуміння звичаїв місцевого населення в 

місцях туризму і тимчасового перебування. Разом з тим, як 

говориться в документі, приймаючи туристів, країни і їхнє 

населення вправі чекати від туристів розуміння і поваги до їхніх 

звичаїв, релігій та інших боків їхньої культури. 

У Кодексі туриста підкреслюється, що турист повинен 

бути сприйнятливим до культури місцевого населення, 

утримуватись від підкреслювання економічних, соціальних і 

культурних відмінностей, існуючих між туристами і місцевим 

населенням. 

Загальними принципами, якими керується міжнародний 

туризм є наступні: визнання рівних прав народів у визначенні 

своєї долі, визначення самобутності культур і повага моральних 

цінностей народів, право людини на повагу її гідності та 

індивідуальності.  

Указані принципи і вимоги, які утверджуються в практиці 

міжнародного туризму, просякнуті духом справжнього 

гуманізму і демократизму. Вони є основою для налагодження 

«діалогу» культур під час безпосереднього спілкування туристів 

з населенням. У взаємодії, взаємовпливі і взаємозбагаченні 

культур істотну роль відіграють міжнародні туристичні 

організації, які сприяють безпосереднім контактам 

представників культури різних країн світу. 

Розвиток туристичної галузі надзвичайно актуальний для 

України. Останнім часом держава починає фінансувати проекти, 

спрямовані на розвиток інфраструктури туристичного бізнесу, 

на підтримку працюючих закладів, належну увагу починають 

приділяти проблемі підготовці кадрів. 

У різних регіонах України збереглись історично-культурні 

пам’ятки християнства, ісламу, іудаїзму та інших релігій і 
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етносів. Вони є притягальними культурними і сакральними 

символами для українців, євреїв, кримських татар, караїмів, 

кримчаків, інших вихідців з України та їхніх нащадків, які 

проживають нині за її межами. Останніми роками ці люди 

здійснюють приватні і неорганізовані паломницькі поїздки до 

місць, пов’язаних з пам’ятними датами, подіями, визначними 

особистостями їхнього етноконфесійного минулого [2, с. 422–

427]. 

Для розвитку міжнародного туризму в Україні 

надзвичайно важливо досягти встановлення та збереження 

мирного співжиття, спокою, злагоди між усіма етносами і 

культурами, конфесіями та віруваннями багатонаціональної 

України. Міжнаціональний і міжконфесійний мир – підґрунтя й 

запорука успішного розвитку міжнародного туризму у світі. А 

це вимагає від міжнародних туристичних організацій, 

спеціалістів туристичної індустрії та туристичної культури 

разом з іншими філософськими й гуманістичними засадами 

туризмології засвоїти, сповідувати та пропагувати й 

релігієзнавчі засади [5, с. 13–14] 

На базі парадигми «зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона 

[5, с. 155–161] потрібне нове мислення в царині міжнародного 

туризму і міжнародної безпеки. Небезпечними стають країни, 

які уособлюють яскраво виражений тип «західної», «східної», 

«християнської» чи «мусульманської» цивілізацій. У всіх 

вищевказаних документах, які стали підсумками нарад з питань 

міжнародного туризму, вказується на необхідність вжити 

ефективних заходів щодо «безпеки і захисту» туристів, 

формувати «ефективну політику, спрямовану на гарантування 

безпеки і захисту туристів та туристичних об’єктів». Однак ці 

тези виглядають моральними закликами до урядів та владних 

структур. З міжнародно-правового погляду ці заходи не можна 

вважати кроками вперед, бо не порушується проблема 

визначення статусу «міжнародного туриста», як це зроблено, 

наприклад, у міжнародному гуманітарному праві стосовно 
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журналістів, медичних робітників, осіб духовного звання тощо. 

Не запропоновано створення механізму захисту туристам своїх 

прав і свобод за кордоном. Нарешті слід вказати на потребу для 

України розробки хоча б загальних основ туристичного 

законодавства, яке б передбачало захист (безпеку) туристів [10]. 

Але в якій би ситуації не опинилася людина в туристичній 

подорожі, вона має змогу розраховувати на міжнародно-

правовий захист своїх прав і свобод, статус міжнародного гостя. 

У Гаазькій декларації 1989 року (Принцип сьомий) наголошено, 

що країнам необхідно виконувати юридичні положення з 

урахуванням процедур, специфічних для законодавства кожної з 

країн, у галузі захисту туристів. 

За останні роки туризм став визначальним чинником 

соціальної і культурної інтеграції. Як прояв та інструмент 

зростаючої культурної взаємодії, туризм сприяє зміцненню 

єдності суспільства, допомагає включити  до нього тих, хто в 

іншому випадку міг би залишитися на самоті. Оскільки туризм 

передбачає зустрічі та діалог між «гостями» й «господарями» 

[3], він поглиблює знання людей і народів одне про одного, їхнє 

взаєморозуміння. 

Туризм є впливовим каналом народної дипломатії, завдяки 

тим гуманним функціям, які він здійснює. Кожен міжнародний 

турист, що здійснює міжособистісну комунікацію, виступає 

представником конкретного народу, конкретної культури. Він 

дає змогу поєднати відпочинок із пізнанням побуту, історії, 

культури, традиції, звичаїв свого та іншого народів. Залучення 

до туристичної активності різних прошарків населення планети 

значно збільшить кількість каналів культурної комунікації, що, 

безперечно, сприятиме взаєморозумінню народів, перетворенню 

ще «закритих» суспільств на відкритіші, такі, що поступово і 

добровільно залучатимуться до світового товариства, що 

сприятиме інтеграції людства на засадах толерантності та 

гуманізму. 
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Однією з центральних ланок, здатних інтегрувати 

людство, долати тенденції сепаратизму, розколу, ворожнечі і 

взаємопідозри, є туризм. Власними винятково багатогранними 

можливостями туризм здатний розв’язувати цілу низку 

взаємопов’язаних проблем, найгострішими з яких можуть бути 

конфлікти на етнічному чи релігійному ґрунті. Але трагічний 

парадокс сьогодення полягає в тому, що, попри усвідомлення 

людством усієї небезпеки і потенційної глобальної загрози 

подібних конфліктів, жорсткість останніх продовжує наростати. 
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У статті розглядаються особливості розвитку 

Корейської Народно-Демократичної Республіки від моменту її 

створення донині, а також аналізується соціально-економічна, 

військова та політична ситуація всередині країни і поза її 

межами. Досліджується вплив цих чинників на міжнародні 

відносини. 

Ключові слова: Корейський півострів, «Чучхе», ядерна 

зброя, Чхолліма, конфлікт, вождь, нація.  

 

26 березня 2010 року у водах Жовтого моря стався 

інцидент, який змусив міжнародну спільноту знову звернути 

свою увагу на Корейський півострів: під час військових навчань 

було атаковано крейсер ВМС Республіки Корея «Чхонан». 

Унаслідок атаки загинуло 46 моряків, 58 врятувалося. Після 

розслідування інциденту за участю західних спеціалістів влада 

Південної Кореї дійшла висновку, що корвет був знищений 

торпедою, випущеною з північно-корейського підводного 

човна. У відповідь на дану заяву КНДР пригрозила розпочати 

«смертельну війну» у тоді, коли Рада Безпеки ООН ухвалить 

будь-яке рішення, яке засуджуватиме КНДР за загибель 

південно-корейського корвету [ 5 ].  

Отже, конфлікт на Корейському півострові було знову 

повернуто до стадії ескалації. 

Метою даної статті є спроба розглянути причини й 

передумови початку півстолітнього конфлікту на Корейському 
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півострові, що тримає в напрузі весь світ і може безпосередньо 

зачепити кожного з нас. 

Після російсько-японської війни 1904–1905 років 

Японська імперія встановила протекторат над Кореєю, а в 1910 

році анексувала її. У період від 1910 до 1945 року Корея була 

колонією Японії. Японія проводила політику придушення 

антияпонських рухів, економічної та культурної модернізації 

країни, а також асиміляції корейців. Поразка та розгром Японії 

у Другій світовій війні поклали кінець японському домінуванню 

в Кореї, а з країни були виселені всі японці. Варто зауважити, 

що японський колоніальний режим був одним з найстрашніших 

за всю історію минулого століття, і хоча більшість розповідей 

про цей режим є пропагандою, але все ж японці скоїли чимало 

реальних злочинів. Крім того, вони не приховували свого 

зневажливого ставлення до корейців, яких вважали людьми 

третього сорту. 

Після закінчення Другої світової війни територія Кореї 

північніше 38-ї паралелі перейшла під контроль Радянського 

Союзу, південніше – Сполучених Штатів Америки. СРСР і 

США не змогли домовитися про об’єднання країни, що 

призвело до формування 1948 року двох різних урядів – 

північного (прорадянського) та південного 

(проамериканського), кожен з яких претендував на контроль за 

всім півостровом. 

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) 

була створена 9 вересня 1948 року як відповідь на створення на 

Півдні Корейського півострова Республіки Корея. Незважаючи 

на те, що в країни позиції місцевих комуністів були дуже 

сильними, керівники Радянського Союзу вирішили поставити на 

чолі країни людину, що роки війни провела в СРСР. Тому в 

лютому 1946 року корейський комуніст Кім Ір Сен став 

головою Північно-корейського Тимчасового Народного 

Комітету, пізніше – прем’єр-міністром, а 1972 року – 

президентом. Зміцнення режиму особистої влади Кім Ір Сен 
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супроводжував інтенсивною кампанією самовихваляння. 

Починаючи від 1960-х років, культ особистості його влади 

отримав небувалий розмах, а особливого розмаху ці процеси 

набули 1972 року, коли він відзначив свій шістдесятирічний 

ювілей. Кім Ір Сен мав велику кількість пишних титулів – 

Великий Вождь, Сонце Нації, Маршал Могутньої Республіки 

тощо. Усі корейці, що досягли повноліття, повинні були носити 

значки з його портретом. Ці портрети розміщувались у всіх 

службових і приватних приміщеннях, у вагонах метро та 

потягів. По всій країні ставилися пам’ятники лише Кім Ір Сену 

та його рідним. Вивчення біографії Кім Ір Сена починалось у 

дитячому садку і продовжувалося у школах і ВУЗах, його твори 

корейці вивчали напам’ять. Усі місця, де побував Великий 

Вождь, відмічені спеціальними меморіальними дошками й 

оголошені національною реліквією.  

Біографія Кім Ір Сена є настільки загадковою й 

легендарною, що відрізнити правду від легенд дуже важко, 

проте відповідно до офіційних даних Кім Ір Сен (справжнє ім’я 

– Кім Сон Чжу) народився 15 квітня 1912 року неподалік 

Пхеньяну вродині сільського вчителя. Північно-корейська 

історіографія стверджує, що батьки Кім Ір Сена були серед 

керівників національно-визвольного руху країни. У квітні 1932 

року Кім Ір Сен приєднався до антияпонського китайського 

партизанського руху. Приблизно тоді ж він прийняв і псевдонім, 

під яким увійшов в історію – Кім Ір Сен ( у перекладі – Сонце, 

що сходить). Наприкінці 1940 року японським військам вдалося 

розгромити партизанський рух у Манчьжурії і партизанська 

група (13 осіб) змушена була відступити на територію СРСР, де 

в командира народився син Юрій, відоміший під ім’ям Кім Чен 

Ір. Свого сина Кім Ір Сен назвав російським ім’ям, через те, що 

повернення на Батьківщину того часу для нього та його 

дружини Кім Чен Сук видавалося, щонайменше, 

проблематичним. Пізніше Кім Ір Сен став слухачем 

Хабаровського піхотного училища, а 1942 року отримав звання 
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капітана Радянської армії і був призначений командиром 

першого батальйону 88-ї окремої стрілецької бригади [14].       

Політична влада у КНДР була відразу ж монополізована 

Трудовою партією Кореї (ТПК). У господарстві була введена 

планова економіка й оголошено націоналізацію, унаслідок якої 

70% виробництва перейшло під контроль держави. До 1949 

року цей показник становив уже 90%. Відтоді вся 

промисловість, зовнішня і внутрішня торгівля КНДР була під 

контролем держави. Як і у всіх після воєнних комуністичних 

державах, у КНДР уряд почав активно вкладати кошти у важку 

промисловість, державну інфраструктуру та ВПК, наносячи 

збиток виробництву товарів народного вжитку та сільському 

господарству. Проте внаслідок індустріалізації КНДР досить 

швидко оговталася від наслідків війни і рівень життя тут 

зростав швидше, аніж у Південній Кореї. 

Але все ж Кім Ір Сен не міг змиритись із розподілом Кореї 

на дві держави, а консолідація навколо уряду Лі Син Мана на 

Півдні і придушення там у 1948 році повстання поклали кінець 

сподіванням північно-корейських лідерів на об’єднання 

Корейського півострова. Від 1949 року Кім Ір Сен почав шукати 

підтримки СРСР та Китаю в організації військової кампанії 

проти Південної Кореї. 

Тому на світанку 25 червня 1950 року війська КНДР 

атакували Республіку Корея. Використавши момент раптовості, 

війська КНДР досить швидко захопили Сеул. Проте під 

натиском сил ООН, очолюваних американцями, північно-

корейській армії довелося доволі швидко відступити. Коли 

розгром північно-корейської армії здавався неминучим, 

втрутилась армія КНР, яка змогла відкинути війська союзників 

назад на Південь, відвоювати Пхеньян і знову захопити Сеул. 

Але в березні 1951 року сили ООН відвоювали Сеул і відкинули 

війська північно-корейської армії на Північ, у район сучасної 

демілітаризованої зони в місті Пханмунджом. Після цих подій 

лінія фронту стабілізувалась і в 1953 році стала лінією 
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розподілу двох держав. 27 липня 1953 року військові дії були 

припинені, хоча офіційного оголошення про припинення війни 

зроблено не було і його не існує донині. Унаслідок військових 

дій було зруйновано понад 80% промислової і транспортної 

інфраструктури обох держав, три чверті урядових споруд, 

близько половини всього житлового фонду, американські 

війська залишились у Південній Кореї як миротворчий 

контингент і сотні протитанкових мін і бомб уздовж всієї 

демілітаризованої зони [6, c. 209]. 

Програш у війні повернув КНДР на довоєнний рівень 

виробництва. Сільське господарство продовжувало бути в стані 

перманентної стагнації, збільшувався розрив між містом і 

селом. У 1970-ті зростання економіки КНДР призупинилося і 

почався регрес, що було пов’язано з такими чинниками: 

підняття цін на нафту після нафтової кризи 1974 року, а своїх 

запасів нафти КНДР не мала, а по-друге, орієнтування 

економіки КНДР на розвиток важкої промисловості та 

фінансування армії. Зменшити видатки на розвиток армії в 

КНДР не могли, а після слів Кім Ір Сена про неодмінне 

возз’єднання обох Корей ще за його життя [2, c. 505], видатки 

на армію лише збільшилися. Нині КНДР є найбільш 

мілітаризованою країною світу. Чисельність армії становить 1 

млн. 115 тис. осіб, при чисельності населення всього 23 млн. 

осіб. Ще 7,7 млн. осіб перебуває в резерві [4]. Отже, армія 

КНДР є четвертою у світі за чисельністю після армій США, 

Китаю та Індії. 

Погіршилося становище КНДР і в політичній сфері, 

передусім через погіршення в середині 1950-х років відносин з 

СРСР, що стало причиною створення Кім Ір Сеном ідеології 

«чучхе», яка стала державною. 

Ідеологія «чучхе» була проголошена Кім Ір Сеном у 1955 

році. У перекладі з корейської означає таку ситуацію, коли 

людина є господарем і самого себе, і всього навколишнього 

світу. Після розпаду Радянського Союзу з «чучхе»  було 
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вилучено низку елементів марксизму, а після смерті Кім Ір Сена 

ці ідеї були перетворені ще й на філософське вчення. До 

основних положень ідей «чучхе» можна зарахувати такі: 

суб’єктом громадського руху є народні маси; нація, що володіє 

високим почуттям національної гордості та революційної 

гідності, є непереможною; на відміну від капіталістичної 

економіки, що передбачає прибуток, головною метою 

соціалістичної самостійної економіки є задоволення потреб 

країни та населення тощо [11]. Як символ прогресу й руху нації 

вперед у країні було засновано рух Чхолліма, названого так на 

честь корейського міфічного крилатого коня. 

8 червня 1994 року в результаті серцевого нападу Кім Ір 

Сен помер. До влади прийшов його син Кім Чен Ір, який був 

проголошений спадкоємцем свого батька на VI з’їзді ТПК 1980 

року. 

Кім Чен Ір (справжнє ім’я – Юрій Ірсенович Кім)  

народився 16 лютого 1941 року (згідно з офіційною біографією 

– 16 лютого 1942 року). Офіційна біографія стверджує, що Кім 

Чен Ір народився в партизанському таборі на найвищій і 

священній горі Північної Кореї – Пектусан, де, за легендами, 

також народився засновник корейської держави Тангун, син 

гірського духу та ведмедиці [3]. У момент народження Кім Чен 

Іра, за легендою, на небі з’явилася подвійна веселка та яскрава 

зірка. На справді ж, Кім Чен Ір народився в селі Вятскоє 

Хабаровського краю, де тоді служив його батько. 

Слід зазначити, що спадок Кім Чен Іру дістався нелегкий. 

Ще в 1950-ті роки все населення було розділено на три категорії 

– «друзів влади», «тих, хто не визначився» та «ворогів». Їм 

достатньо було лише варто не досить низько вклонитися 

портрету Великого Вождя чи декілька разів спізнитися на 

роботу, щоб опинитися  в одному з «таборів перевиховання», де 

й дотепер утримуються сотні тисяч ув’язнених. Серйозніші 

«злочини», наприклад, критика влади, караються публічною 
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стратою, за якою змушують спостерігати родину особи, котру 

страчують, і її колег. 

Мешканці кожного села чи міського будинку змушені 

стежити один за одним. Життя чітко уніфіковане: донедавна 

корейцям заборонялося носити одяг яскравих кольорів та одяг із 

написами іноземною мовою, міським жителям заборонено 

закривати вікна шторами та вимикати радіо, яке цілодобово 

передає патріотичні пісні [3].  

Під час правління Кім Чен Іра економіка країни 

залишалася в стані стагнації. У  період від 1995 до 1999 року 

країна пережила важкий голод, від якого загинуло від 1,5 до 3 

млн. осіб. Економіка країни продовжує бути ізольованою, а на 

потреби армії витрачаються суми, які дорівнюють чверті ВВП 

країни (1900 дол. США на душу населення, що робить КНДР 

однією з найбідніших країн світу). Майже все працездатне 

чоловіче населення у віці від 18 до 30 років служить в армії, тоді 

як промисловість знаходиться в занепаді [4]. 

У липні 2002 року було оголошено про початок реформ. 

Валюту було девальвовано, а ціни на сільськогосподарську 

продукцію були відпущені у сподіванні простимулювати 

аграрний ринок країни. Колективне господарство було 

реформовано в господарства, сформовані за сімейним типом. 

Місцевим владам була дана відносна свобода, зокрема, і в 

економіці. Усе це, на думку відомого кореєзнавця А. Ланькова, 

призвело до «тихої смерті північно-корейського сталінізму» [8]. 

Після розпаду Радянського Союзу КНДР перестала 

отримувати ту допомогу, яка десятиліттями допомогала його 

командній економіці триматися на плаву. Заводи зупинились і з 

1995 року в більшості районів країни зупинилася видача 

продуктів за картками. Результатом став катастрофічний голод 

1996–1999 років, який забрав, за різними підрахунками, від 250 

тисяч до 2 мільйонів життів. Голод зруйнував сталінську 

економіку. Населення зайнялося дрібною торгівлею та 

ремеслом, тому що офіційної зарплати вистачало для 
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отоварення карток, але аж ніяк не для покупок на ринку. Селяни 

почали обзаводитися присадибними ділянками, міські жителі 

зайнялись обміном речей на продукти, а робітники й чиновники 

приступили до інтенсивного розтягування заводів. 

Почався насправді безконтрольний рух людей і товарів 

через кордон з Китаєм. На відміну від «демілітаризованої зони» 

на кордоні двох Корей, що добре охороняється, кордон з 

«братським Китаєм» ніколи не був нормально облаштований з 

інженерного боку. З Китаю у великих кількостях почали 

завозити бувші у використанні відеомагнітофони, які там можна 

купити за 10–20 доларів. Через це останніми роками 

відеомагнітофони стали доступними навіть для 

північнокорейських родин із середнім достатком. Їх 

використовують переважно для перегляду південнокорейських 

серіалів. Молодь прагнула копіювати останню 

південнокорейську моду і навіть почала фарбувати волосся у 

непритаманні корейцям кольори – так, як це зараз роблять у 

Сеулі. 

Визначальну роль у виживанні КНДР зараз відіграє 

економічна допомога, яка надходить різними каналами, і 

насамперед – від країн, які формально вважаються 

противниками Північної Кореї: США, Південної Кореї та 

Японії. Однак першим за значенням донором для Пхеньяна вже 

близько 20 років є Південна Корея. Майже 28 % усієї іноземної 

допомоги, що надходить до КНДР, прийшло з цієї країни, яка 

формально все ще перебуває в стані війни з КНДР. 

На нашу думку, головною причиною такої щедрості є 

страх офіційного Сеула перед крахом Північної Кореї, що може 

призвести до об’єднання двох Корей за німецьким зразком. У 

Сеулі розуміють, що таке об’єднання буде болісним і дуже 

дорого коштуватиме, тому й намагаються максимально 

відтягнути цей момент. Схожими думками керуються і два інші 

донори – США та Японія. І Вашингтон, і Токіо бояться, що 
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загнаний у безвихідь Пхеньян може стати джерелом величезних 

проблем, тому намагаються його підтримувати. 

Варто зазначити, що зміни стосуються не лише економіки 

– вільнішою стала і політична сфера. Так, наприклад, багато 

вчинків, які років 15 тому каралися смертю або навіть 

в’язницею, зараз залишаються без покарання або сприймаються 

як дрібні правопорушення.   

У 2007 році, після візиту президента Республіки Корея до 

Пхеньяна, Південна і Північна Корея спільно звернулися до 

ООН з проханням про сприяння об’єднанню Кореї. У зв’язку з 

цим відбулися радикальні зміни у свідомості північних корейців 

– економічна потужність і домінування Південної Кореї вже 

мало ким ставиться під сумнів (хоча ще донедавна говорилося 

про безпросвітну бідність Півдня), але все ще поширена думка 

про безумовне духовне та військове домінування Північної 

Кореї. 

Проте на початку 2009 року відбулося чергове загострення 

міжкорейських відносин. 30 січня 2009 року влада Північної 

Кореї оголосила про розрив усіх раніше укладених 

домовленостей із Південною Кореєю. В офіційних заявах було 

сказано про те, що Південна Корея винна в безперервній 

ескалації ворожих дій [5]. У травні 2009 року Північна Корея 

проводила випробовування ядерної зброї та оголосила про вихід 

із Договору про припинення вогню з Південною Кореєю, який 

було укладено 1953 року. Це означає введення військового 

стану із Південною Кореєю.  

25 травня 2010 року після інциденту, що стався в Жовтому 

морі, офіційний Пхеньян оголосив про розрив усіх відносин із 

Південною Кореєю, а Кім Чен Ір наказав привести війська 

КНДР у повну бойову готовність.  

На нашу думку, причиною таких проявів у зовнішній 

політиці КНДР можуть слугувати такі чинники: 1) КНДР 

загострює ситуацію для того, щоб прикрити провал своєї 

економічної політики, країна перебуває в ізоляції, тому 
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балансування на межі війни потрібне їй для того, аби мати голос 

на переговорах і, можливо, для того, щоб отримати якусь вигоду 

для себе; 2) у країні набирає потужних обертів боротьба за 

владу. Політичні лідери, що наближені до керівництва країни, 

або безслідно зникають, або гинуть в автокатастрофах. Кім Чен 

Ір покладає великі надії на свого сина Кім Чон Уна, якого 

бачить своїм спадкоємцем (інформація про те, що Кім Чон Уна 

було офіційно проголошено спадкоємцем Кім Чен Іра у березні 

2010 року з’явилася на одному з веб-сайтів) [8]. Батько розуміє, 

що сину, для того, щоб утримати голодну та бідну державу від 

розвалу, необхідне лояльне політбюро. Якщо режим у Північній 

Кореї впаде, то очевидно, що США, Росія, Китай і Японія 

змушені будуть задіяти величезні ресурси для того, щоб 

зберегти стабільність у регіоні, де всі ці країни, безумовно, 

мають свої економічні та військові інтереси. 

 Сподіваємось, що Кім Чен Ір скоро зникне зі світової 

політичної сцени і вже через покоління північно-корейці, або 

принаймні більшість з них, зможуть наїстися до схочу, куплять 

собі телевізори і будуть згадувати епоху правління Любого 

Керівника та Сонця Нації як чарівну, але страшну казку. 
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given. Influence of these factors on international relations is 

analyzed. 

Key words: The Korean peninsula, “Juche”, nuclear weapon, 

Cheollima, a conflict, a leader, a nation. 

 

В этой статье рассматриваются особенности развития 

Корейской Народно-Демократической Республики с момента еѐ 

создания до сегодняшнего дня, а также проводится анализ 

социально-экономической, военной и политической ситуации 

внутри страны и за еѐ пределами. Анализируется влияние этих 

факторов на международные отношения. 

Ключевые слова: Корейский полуостров, «Чучхе», ядерное 

оружие, «Чхоллима», конфликт, вождь, нация. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ 

 

У даній статті розглядаються деякі напрямки 

використання інформаційних технологій у сучасній історичній 

науці та безпосередньо питання використання новітніх 

інформаційних технологій в історіографічних і 

бібліографічних дослідженнях в Україні.  

Розглядаються практичні здобутки використання 

інформаційних технологій в історії, а також перспективи 

розвитку шляхів подальшого використання інформаційних 

технологій в історичних дослідженнях.  

Ключові слова: інформаційні технології, цифрова 

спадщина, історичні дослідження, історіографічні 

дослідження. 

 

На сучасному етапі розвитку людства проблема 

використання сучасних інформаційних технологій є 

надзвичайно важливою для нашої країни, зокрема, і в такій 

делікатній сфері, як історія.  

Невідворотна та нестримна глобалізація світу вимагає 

руху в ногу з часом, і в цьому сенсі необхідно чітко розуміти 

головні завдання, що постають перед нами в царині історичних 

досліджень, особливо тих, що безпосередньо пов’язані з 

новітніми інформаційними технологіями [4]. Саме в цьому є 

актуальність зазначених нами питань. 

Проте існує ціла низка проблемних питань, що доводять 

недостатність знань учених-істориків у використанні 

інформаційних технологій у царині історичних досліджень. 
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Відповідно до цього ми можемо визначити мету написання 

цієї статті, як окреслення головних напрямків використання 

інформаційних технологій у сучасній історичній науці та 

безпосередньо в історіографічних і бібліографічних 

дослідженнях в Україні, а також визначенні перспектив 

розвитку шляхів подальшого використання інформаційних 

технологій в історичних дослідженнях загалом. 

Предметом даного дослідження виступає сфера 

використання новітніх інформаційних технологій в історичній 

науці загалом і їхній безпосередній інструментарій, а 

безпосередніми суб’єктами визначаються історики-дослідники 

й організації. 

Європейські дослідники, здійснюючи свою діяльність, 

мають змогу спиратись на чинну шосту рамкову програму – 

Frame Programme 6, що була створена для формування 

Єдиного європейського наукового простору, розвитку науки, 

підвищення її конкурентоздатності, інноваційної активності, 

здійснення інтеграції європейської науки на всіх рівнях – 

локальному, регіональному, національному та міжнародному.  

Одним з її пріоритетних напрямків є програма „Розвиток 

інформаційних технологій в інтересах суспільства‖ (IST). 

Цифрована культурна спадщина — один із напрямків 

дослідження в межах IST, яка передбачає доручення 

інформаційних і телекомунікаційних технологій у всі аспекти 

життя громадян Європи і є частиною великої програми 

Електронної Європи (eEurope).  

Ресурси культурної спадщини, які зберігають бібліотеки, 

музеї й архіви, мають виняткове значення, фундаментальну 

цінність для сьогодення і майбутнього Європи як унікальна 

база знань і основа для досліджень. Серед завдань eEurope є й 

досягнення найбільшої ефективності інформаційних сервісів, 

багато уваги приділяється проектам розвитку електронних 

бібліотек Європи, новими моделями доступу до цифрових 

ресурсів (від рукописів до відеофільмів), за допомогою яких 
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широкі кола користувачів можуть працювати в режимі 

швидкого доступу до ресурсів (проекти COINE, DIGICULT, 

INFOBANK та інші). 

 При вивченні цього напрямку особливого значення 

надається взаємодії дослідника (користувача) і закладу, який 

надає послуги, тобто інтерактивності. Серед інновацій:  

 використання WAP-технологій, GPS, GPRS бібліотеками, 

музеями, архівами для надання мобільних інформаційних 

послуг;  

 розробка нових засобів відображення і збереження 

сучасного та історичного культурного надбання завдяки 

використанню передових технологій (віртуальна 

реальність, тривимірна візуалізація);  

 програми віртуальної реконструкції.  

Говорячи про нашу країну, потрібно зазначити, що 

питання інформатизації та широкого використання 

інформаційних технологій неодноразово порушувалося на 

найвищому рівні, як державному, так і науковому [5]. 

Ще в 1997 році Президія Національної академії наук 

України прийняла постанову «Про інформатизацію 

соціогуманітарних досліджень» [11]. У ній ішлося про те, що 

розвиток соціогуманітарних досліджень, які є основою 

теоретичного обґрунтування процесів державотворення та 

формування громадянського суспільства, утвердження 

політичної і правової культури, духовного відродження 

суспільства, піднесення рівня народної освіти, розвитку 

міжнародного співробітництва України, вимагає їхнього 

сучасного інформаційного забезпечення, органічного 

включення вітчизняних наукових центрів до світової науково-

інформаційної мережі, упровадження в практику новітніх 

інформаційних технологій.  

Також зазначалось, що всі  установи відділень економіки; 

історії, філософії та права; літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України нагромадили значний досвід 
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як використання традиційних форм надання наукової 

інформації (універсальна та галузева бібліографія, реферативні 

збірники, укладання словників, енциклопедій і тематичних 

довідників, історіографічних праць та інших видань), так і 

інформатизації із застосуванням електронних носіїв 

(комп’ютерні бази даних, лексикографічні системи, поширення 

інформації через мережу Інтернет тощо), а також відзначалися 

певні недоліки, які, на жаль, не усунуті й донині [11]. 

Наприклад, на відміну від провідних країн світу, які 

витрачають величезні кошти на створення безкоштовних 

електронних ресурсів (як приклад, проект Європейського 

Союзу Europeana), Національна бібліотека України ім. В. 

Вернадського може похвалитися наявністю на офіційному 

сайті лише каталогу фондів і реферативної бази даних. Доступ 

до повноцінних цифрових текстів є лише теорією, адже 

цифрування бібліотечних фондів коштує в межах 10 млн. €, що 

в сучасних українських реаліях є значною сумою для 

бюджетної організації. 

Ще одним важливим документом є рішення комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про 

забезпечення розвитку вітчизняної науки», де йшлося про 

важливі заходи щодо забезпечення розвитку наукової, науково-

технічної та інноваційної сфер, передбачені Постановою 

Верховної Ради України «Про дотримання законодавства щодо 

розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної 

діяльності» від 16.06.04 за № 1786–IV (1786–15) та Указом 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-

технологічної сфери та заходи щодо забезпечення 

інноваційного розвитку України» від 11.07.06 за № 606/2006 

(606/2006). 

Але, незважаючи на існування цієї низки документів, на 

жаль, ми повинні зазначити, що шлях практичного 



Деякі аспекти використання сучасних інформаційних  

технологій в історіографічних дослідженнях в Україні 

 

 289 

застосування і впровадження сучасних інформаційних 

технологій у дослідженнях має багато перешкод [2].  

З огляду на те, що сама історична інформатика є 

науковою дисципліною, що вивчає історичну інформацію та 

різні шляхи її створення, зберігання, обробітку, вивчення, 

передавання тощо за допомогою інформаційних 

(комп’ютерних) технологій, слід зазначити, що й коло 

інтересів історичної інформатики є надзвичайно широким.  

Якщо редукувати все це розмаїття, то можні визначити 

такі основні напрямки історичної інформатики: 

комп’ютеризований статистичний аналіз історичних джерел; 

математичне моделювання історичних процесів; 

комп’ютеризований аналіз текстів і зображень; створення й 

використання електронних ресурсів, історичні бази даних; 

електронна археографія й архівознавство; історична гео-

інформатика, що базується на гео-інформаційних системах і 

технологіях, моделювання даних історичних джерел за 

допомогою технології XML та багато іншого. 

Відповідно, чи не найголовнішою перешкодою та 

проблемою у системній роботі, хоча б з однією із зазначених 

вище галузей історичної інформатики, постає недостатній  

рівень теоретичної та практичної підготовки українських 

фахівців щодо роботи із сучасними інформаційними 

технологіями в історичних дослідженнях. Це зумовлюється 

тим, що інформатика порівняно недавно була включена в 

навчальну програму з підготовки фахівців, тому дослідникам 

старшого покоління трохи складніше опановувати сучасні 

інформаційні технології через те, що вони можуть 

розраховувати лише на самопідготовку, на відміну від їхніх 

молодших колег, у програмі підготовки яких були передбачені 

відповідні курси. [14] 

Загалом, потрібно виділити три основні компоненти 

вивчення основ інформатики, оволодіння персональним 
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комп’ютером і використання сучасних інформаційних 

технологій у науково-дослідній діяльності [5]. 

Перший з них пов’язаний з розумінням самого предмета 

інформатики, що дає змогу ознайомитися з основними етапами 

історії електронно-обчислювальної техніки, базовими 

поняттями теорії інформації, апаратним і програмним 

забезпеченням електронних комунікацій, технологією 

створення бази даних, методами створення, збереження й 

обробки текстової та графічної інформації на комп’ютері. Під 

час практичної роботи дослідники оволодівають практичними 

навиками роботи з персональним комп’ютером, правилами і 

нормами безпеки праці, користування інформацією Internet.  

Другий компонент охоплює оволодіння теоретичними і 

практичними знаннями з інформатики в контексті 

загальноісторичної і професійної підготовки істориків. 

Опанування цих знань дозволяє усвідомити значення новітніх 

інформаційних технологій для описування і каталогізації 

фондів, створення комп’ютеризованих систем науково-

довідкового апарату, стандартизованої термінології.  

Особливу увагу слід приділяти аналізу структури 

інформації, її рівнів, принципів побудови та функціонування 

різних систем інформації. [14] 

Враховуючи, що чільне місце в підготовці сучасного 

фахівця посідає блок джерелознавчих дисциплін, через те 

важливого значення набувають проблеми джерелознавчої 

інформації про історичні джерела, їхні різновиди та зміст, роль 

і значення для дослідження української і зарубіжної історії. 

Сучасна комп’ютерна техніка дозволяє ввести до пам’яті 

машини не тільки текстову інформацію джерела, але й 

ілюстративно-зображальний матеріал [6]. 

Найчастіше історики-дослідники використовують новітні 

інформаційні технології зі створення й використання 

електронних ресурсів і відповідних історичних баз даних. 

Проблеми створення й використання комплексних баз і банків 
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даних наразі є одним з найпоширеніших завдань для вчених. 

Найчастіше історики використовують для своїх потреб досить 

поширені СУБД MS Access та інші стандартні програми. Ще 

одним варіантом є створення оригінальних СУБД: проблемно- 

чи джерело-орієнтовних. Сфера їхнього застосування є 

надзвичайно широкою. 

Також у розрізі створення електронних історичних баз 

даних, актуальним є питання електронної археографії та 

архівознавства.  

Часто у формі СУБД виконуються важливі археографічні 

проекти та історіографічні дослідження. Проте, незважаючи на 

значні просування у справі інформатизації архівів й архівного 

зберігання електронних документів, за винятком кількох 

десятків інформаційно-передових країн, можна говорити лише 

про «островки» інформатизації архівної справи [10]. 

У цілому ж, опанування інформаційного комплексу 

джерел сприяє розумінню еволюції історичного процесу 

загалом. Сам же комплекс можна умовно систематизувати за 

класифікаційними ознаками: 

а) писемні джерела (актові документи, історіографічні та 

бібліографічні, епістолярні й мемуарні; періодика тощо);  

б) речові джерела (знаряддя праці, речі побуту, зброя, 

монети, нагороди, архітектурні пам’ятки);  

в) зображальні матеріали (карти, схеми, таблиці, 

малюнки, алфавіти);  

г) кінофотофонодокументи (традиційні та відеозйомка). 

Третій компонент забезпечується в процесі практичної 

роботи в архівах, де найплідніше й найактивніше 

опрацьовуються документи із застосуванням електронної 

техніки, що дає змогу ознайомлюватись із типологією 

археографічних видань, методами передачі тексту залежно від 

періоду їх написання, мови, жанру тощо. 

Щодо конкретних історичних проблем, розв’язаних за 

допомогою інформаційних технологій (там, де ці технології 
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були покладені в основу дослідження, або стали його суттєвим 

компонентом), то їхній спектр надзвичайно широкий і в 

хронологічному і в просторовому вимірах. Інформаційні 

технології використовуються однаково для виконання 

конкретних завдань у всіх сферах історичної науки та різних 

аспектів історичної реальності: економічних, соціальних, 

політичних, культурних та інших [3]. 

Традиційно найважливіші досягнення, здійснюються за 

допомогою інформаційних досліджень у історичній 

демографії, соціально-економічній історії, історичній 

географії, тощо. 

Чимало вже зроблено для електронної публікації джерел: 

наративних, статистичних, графічних і відео -зображень. Крім 

того, треба зважати на те, що певна кількість проектів з 

електронної публікації історичних джерел є довгостроковими, 

розрахованими на кілька років, а той на десятиліття. Тому 

реальний внесок від цих зусиль істориків-інформатиків ми 

зможемо побачити лише з часом. Ще одним позитивним 

моментом упровадження інформаційних технологій в 

історичну науку є можливість необмежено експериментувати з 

даними, перевіряти стільки гіпотез, скільки досліднику 

потрібно для виконання завдання і він не обмежений 

технічними моментами. Очевидно, що завдяки інформаційним 

технологіям, історики нині можуть ставити такі завдання, які 

раніше були просто неможливі внаслідок значної 

трудомісткості й необхідності переробляти гігантські обсяги 

інформації. Сканер, принтер, копіювальна техніка та інші 

пристрої допомагають звести рутинну, нетворчу, технічну 

роботу до мінімуму.  

Нарешті, змінилися самі умови праці історика: усе 

частіше в читальних залах бібліотеки чи архіву можна 

побачити науковців «озброєних» ноутбуком чи КПК, 

цифровим фотоапаратом. Усе більше істориків використовує 

комп’ютерні технології в освітньому процесі. У дійсності 
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історична інформатика стає для історика складовою загальної 

професійної освіти. Час ставить певні вимоги. Історик, що не 

володіє хоча б основами комп’ютерних технологій, значно 

збіднює свій інструментарій. Звичайно, комп’ютер сам по собі 

не допомагає краще писати історію, але аналіз історичних 

проблем з використанням інформаційних технологій може 

бути проведений на досконалішому, раціоналізаторському, 

поглибленому рівні.  

Але все ж таки слід розрізняти істориків, для яких 

інформаційні технології – це просто зручні технічні прилади 

для публікації, копіювання, поширення вже готових знань і 

тих, хто отримує нові історичні знання за допомогою 

інформаційних технологій. І тут слід констатувати, що 

кількість інших, порівняно з першими, є зовсім незначною. 

Підсумовуючи усе, ми можемо дійти висновку, що 

процеси інформатизації суспільства відбиваються також 

безпосередньо в комунікаційних відносинах, серед них – 

наукових дослідженнях.  

Комунікація в сучасному глобалізованому світі постає як 

одна з найважливіших його характеристик, як специфічна 

форма взаємодії людей у процесах їхньої пізнавально-трудової 

діяльності.  

Наукові комунікації розкривають механізми 

самоорганізації наукового співтовариства. Ці механізми 

виробляються спонтанно, незалежно від усвідомлюваних  

цілей, намірів і мотивів того чи іншого дослідника. 

Разом з тим, незважаючи на позитивну динаміку розвитку 

співтовариства істориків, що професійно використовують 

інформаційні технології в наукових історичних дослідженнях, 

використання професійних алгоритмів обробки історичної 

інформації поки що не набуло загального характеру, хоча 

можливості доступу до світових інформаційних ресурсів 

суттєво змінюють усю систему комунікаційних зв’язків, а 

також соціальні взаємини в науці – з’ясування питань щодо 
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пріоритету, визнання наукових результатів, наукового 

престижу [9]. 

Вплив інформатизації на суспільне буття має глобальний 

характер, що засвідчують зміни в процесах, які традиційно 

відбувались у межах локальних інформаційних систем.  

Сучасні дані свідчать про те, що йдеться про створення 

нового способу здобування знань. Є очевидним зв’язок між 

новими інформаційними технологіями і розширенням 

евристичного, розвиваючого підходу. Таку проблему можна 

розв’язати лише за допомогою інтелектуальних технологій, 

завдяки значному зростанню технологічності навчального 

процесу і, як наслідок – подальшої наукової діяльності та 

досліджень.   
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This article concerns some aspects of using of modern 

information technologies in present-day historical science. Also the 

questions of modern information technologies using in 
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historiographical and bibliographical researches in Ukraine are 

observed too. 

Besides, the practical results of modern information 

technologies using in history with the ways of applying the 

information technologies in historical researches were discussed by 

us in this article.  

Key words: information technologies, digital heritage, 

historical researches, historiographical researches. 

 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

использования информационных технологий в современной 

исторической науке, а также непосредственно вопросы 

использования новейших информационных технологий в 

историографических и библиографических исследованиях в 

Украине.  

Рассматриваются практические результаты 

использования информационных технологий в истории и 

перспективы развития путей дальнейшего использования 

информационных технологий в исторических исследованиях.  

 Ключевые слова: информационные технологии, цифровое 

наследие, исторические исследования, историографические 

исследования. 
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У статті висвітлено особливості формування та 

реалізації зовнішньої політики Канадської Федерації. 

Досліджено вплив низки внутрішніх і зовнішніх чинників на 

формування зовнішньополітичних засад у Канаді. Визначено 

основні напрями зовнішньополітичного курсу Канадської 

Федерації, а саме: взаємини зі Сполученими Штатами 

Америки, європейський та азійський напрями. 

Ключові слова: Канадська Федерація, Сполучені Штати 

Америки, Європа, зовнішня політика, відносини. 

 

Основоположним принципом канадської зовнішньої 

політики є гарантування спільної безпеки через створення умов 

толерантності й співіснування множинності культур і 

суспільств, тобто в концепції зовнішньої політики Канадської 

Федерації ХХІ століття наголошується на соціально-

гуманітарних чинниках міжнародної безпеки, які значною 

мірою обумовлюються національною політичною культурою. 

Найактуальнішим і найцікавішим видається приклад 

зовнішньої політики Канади, який, з урахуванням специфіки 

геополітичних, економічних і культурних особливостей, може 

стати надзвичайно корисним уроком для України. 

Метою дослідження  є аналіз низки внутрішніх і 

зовнішніх чинників на формування зовнішньополітичних засад 

у Канаді. Для реалізації мети дослідження визначені такі наукові 

завдання: проаналізувати особливості формування та реалізації 

зовнішньої політики Канадської Федерації; розкрити характер 
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взаємин і простежити зміни у відносинах між Сполученими 

Штатами Америки, Європою, Азіатсько-Тихоокеанським 

регіоном, Російською Федерацією та Україною, з одного боку, і 

Канадою – з другого. Окремі аспекти дослідження знайшли своє 

відображення у працях радянських дослідників В.Є. Шило, Н.Ю. 

Козлової; сучасних російських науковців С.Ю. Данилова, А.А. 

Мелкумова та українського дослідника С. Кононенка. 

Заслуговують на увагу дослідження канадських науковців Дж. 

Стівенсона, К. Носсела й М. Такера, які виокремлюють певні 

аспекти діяльності канадської держави на зовнішньополітичній 

арені.  

Зовнішня політика Канадської Федерації формується та 

реалізується під впливом низки зовнішніх і внутрішніх 

факторів. По-перше, це географічне положення Канади. Вона з 

трьох боків відмежована від решти світу океанами – 

Атлантичним, Тихим і Північно-Льодовитим, а з четвертого – 

має кордон з найсильнішою країною світу – Сполученими 

Штатами Америки. Океани слугують Канаді надійним захистом 

від іноземного вторгнення, від воєнної небезпеки загалом, а 

США завжди були, є і, мабуть, будуть самим дієвим фактором, 

який впливає на життя канадців. 

Що стосується внутрішньополітичних чинників та 

особливостей зовнішньої політики Канади, слід зазначити, що 

значний вплив на ситуацію в країні справляли взаємини двох 

найбільших етнічних груп – англоканадців і франкоканадців. 

Для проведення зовнішньополітичного курсу необхідно було 

забезпечити схвалення основних його положень обома групами, 

а насправді – франкоканадцями, оскільки канадський уряд 

завжди підтримував інтереси англоканадців.  

Своєрідність структури канадської держави була багато в 

чому обумовлена наявністю франкомовного Квебеку, що був 

об’єднаний з англоканадськими провінціями. Взаємні 

соціально-економічні й політичні поступки англоканадців і 

франкоканадців, що стали передумовою утворення домініону 
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Канада, були важливим чинником у відносинах між 

центральним і провінційними урядами в Канаді. Крім того, саме 

позиція Квебеку, що полягала в прагненні провінції не 

допустити втручання центрального уряду в справи, які 

належали до виняткової компетенції провінції, сприяла 

посиленню регіоналізму в інших провінціях. І якщо провінції 

англомовної Канади тривалий час майже байдуже ставились до 

«вторгнень» федерального центру у сферу провінційної 

компетенції, то Квебек від самого початку утворення домініону 

Канада наполегливо відстоював свої конституційні права і 

повноваження від посягань центру.  

Квебек став першою провінцією, яка з дня заснування 

домініону Канада піддала критиці політику централізації влади і 

почала вимагати реформування Конституції. Квебекці схильні 

розглядати Канаду як політичний союз, що забезпечує 

співіснування двох культурних спільнот, які відрізняються не 

тільки мовою, але й етнічним походженням. Постійне 

приниження прав франкоканадської культури та мови стало 

рушійною силою процесів децентралізації Канади. 

Багатоетнічний склад населення і колоніальне минуле 

країни – наступні характерні риси розвитку Канади. Маючи 

нечисельне населення і велику територію, Канада не в змозі ані 

освоїти її, ані підтримувати свою безпеку самостійно. Проблема 

освоєння територій і ресурсів розв’язується канадцями через 

проведення відповідної інвестиційної та імміграційної політики, 

а підтримувати свою безпеку Канада прагне завдяки 

об’єднанню зусиль з іншими державами, вступає до таких 

союзів і міжнародних організацій, як НАТО, ООН, ОБСЕ, ОАД. 

Прихильність до багатосторонніх підходів у розв’язанні 

міжнародних проблем і конфліктів, несприйняття в цій сфері 

односторонніх дій будь-якої держави, включаючи, зазвичай, і 

США, ще одна риса канадської зовнішньої політики [3, c. 56].  

На формування зовнішньої політики Канадської Федерації 

впливають її основні політичні партії. Досі при владі на 
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федеральному рівні перебували, змінюючи одна одну, дві 

найстаріші партії країни – Ліберальна й Консервативна. У 

цілому можна стверджувати, що вони проводили єдину 

зовнішню політику. Разом з тим, були й винятки, один з них мав 

принципове значення. Ідеться про відносини зі Сполученими 

Штатами. 

Консерватори, які на момент утворення Домініону Канада 

в 1867 р., були пробританською партією, до середини 1980-х 

років перетворилися на прихильників всеохоплюючого 

економічного партнерства зі Сполученими Штатами й уклали з 

ними угоду про вільну торгівлю (1988 р.). Ліберали, навпаки, до 

другої половини 1960-х років виступали за зближення зі США, 

насамперед у економічній і воєнній сферах, а потім почали 

проводити політику «третьої альтернативи», тобто стримування 

й уповільнення зростання впливу США на економіку та 

політику Канади. Зокрема, вони категорично виступали проти 

підписання угоди про вільної торгівлі зі США [1, c. 89]. 

У світовій спільноті Канадська Федерація користується 

репутацією прихильника політичних методів розв’язання 

суперечок і конфліктів між державами, а її дипломати 

враховують інтереси всіх сторін конфлікту. Сама Канада як 

держава виникла, на відміну від Сполучених Штатів, не 

внаслідок революції чи війни, а мирним еволюційним шляхом, 

унаслідок переговорів з Лондоном чотирьох колоній Великої 

Британії в Північній Америці, що було наслідком їхньої 

домовленості та взаємних компромісів. Подальший розвиток 

канадської державності відбувався також еволюційним шляхом, 

що пояснює традицію Канади розв’язувати складні 

внутрішньополітичні конфлікти через переговори.  

Однією з основних рис політичної культури Канади, що 

відрізняє її від Сполучених Штатів, є міцний вплив британських 

традицій, а саме: відданість громадян закону. У зовнішній 

політиці це проявляється в прагненні Канадської Федерації 

домагатися розроблення та введення чітких рис міжнародних 
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правил політичної та торговельно-економічної взаємодії, 

обов’язкових для всіх держав. У поєднанні з наявністю двох 

офіційних державних мов – англійської та французької – ця 

особливість привела до унікального наслідку, дозволивши 

Канаді стати засновником і активним членом майже всіх 

важливих міжнародних і багатьох регіональних організацій, а 

саме: ООН, ЮНЕСКО, МВФ (Міжнародний валютний фонд), 

ВТО (Всесвітня торговельна організація), ОБСЄ (Організація з 

безпеки та співробітництва в Європі), ЄБРР (Європейський банк 

реконструкції та розвитку), ОАД (Організація американських 

держав) та інші. 

У сучасному постбіполярному світі зовнішній політиці 

притаманна глобальна відкритість, коли зовнішньополітичні 

цінності й пріоритети окремої країни втрачають вузько 

національне і фахово-спеціалізоване звучання, постаючи 

частиною міжнародної політичної культури та глобального 

політичного іміджу цієї держави. Саме тому в сучасній світовій 

політиці поширеною є практика декларування власних 

зовнішньополітичних принципів. Так, основні завдання 

зовнішньої політики Канадської Федерації сформульовані в 

урядовій заяві «Канада у світі», що була опублікована 1995 

року, досить лаконічно: сприяння процвітанню та зайнятості 

населення, захист безпеки в межах міжнародної стабільності й 

поширення канадських цінностей і культури. Посадовці МЗС 

мали на увазі, що дипломатія Канади повинна слугувати 

утвердженню безпеки країни (і всього світу); сприяти добробуту 

національного (і міжнародного) суспільства; ґрунтуватися на 

гуманних цінностях канадського соціуму, пропагувати та 

поширювати їх у світі [6, p. 86–87]. 

Зовнішня політика Канади не має давніх традицій. 

Формально Канада отримала право на самостійне ведення 

зовнішньої політики лише 11 грудня 1931 року, коли було 

підписано Вестмінстерський статут, що був прийнятий 

парламентом Великої Британії. Цим статутом було змінено 
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формальний статус Канади з британської колонії на незалежну 

Канадську Федерацію, яка мала змогу будувати власні 

зовнішньополітичні та дипломатичні відносини з іншими 

країнами, хоча до 1982 р. Канада так і не отримала право 

вносити зміни до власної Конституції. До цього 

зовнішньополітична діяльність здійснювалася через Лондон. У 

дійсності активно й самостійно зовнішню політику Канада 

почала проводити тільки після закінчення Другої світової війни, 

яка продемонструвала небезпеку передвоєнної політики 

ізоляціонізму [5, c. 63]. 

Варто зазначити, що на момент утворення Домініону в 

1867 році Канада не мала можливості мати власні зовнішні 

відносини з іншими країнами без участі та згоди Великої 

Британії, не мала права укладати та підписувати міжнародні 

угоди, вносити зміни до власної Конституції і навіть будь-який 

внутрішній законопроект міг бути відмінений урядом Британії. 

Але до початку XX століття канадці не дуже переймалися цими 

питаннями і майже ніхто не пропонував змінити ситуацію, що 

склалась. Крім того, майже не було втручання Британії у 

внутрішні справи Канади. Багато канадців, передусім у Квебеку, 

вважали, що часткова автономія під протекторатом Британії 

краще, ніж поглинання Сполученими Штатами. 

Серед основних напрямків канадської зовнішньої політики 

перше місце посідають відносини зі Сполученими Штатами 

Америки завдяки посиленню постійного впливу США на 

економіку, політику й культуру Канади. Усе більше канадців 

виявляло невдоволення таким розвитком подій. Відображенням 

цього невдоволення стала перемога на парламентських виборах 

1968 року Ліберальної партії на чолі з П. Трюдо. Саме уряд П. 

Трюдо почав проводити політику обмеження притоку 

американських інвестицій в економіку країни. Окрім того, П. 

Трюдо неодноразово виступав з критикою поведінки США  на 

світовій арені, його зовнішньополітичні кроки не рідко йшли в 

розріз з курсом Білого дому. 
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Ситуація змінилася після приходу до влади 1984 року 

Консервативної партії на чолі з Б. Малруні. Консерватори не 

тільки відмінили всі заходи лібералів, направлені на збереження 

певного ступеня контролю за процесом канадо-американської 

інтеграції, але й всупереч своїм передвиборним заявам, пішли 

на підписання в 1988 році двосторонньої угоди щодо вільної 

торгівлі зі США. 1993 року вони пішли ще далі, підписавши 

тристоронню північноамериканську угоду щодо вільної торгівлі 

зі США і Мексикою (НАФТА). Прямим результатом угод 1988 

та 1993 років стало прискорення канадо-американської 

інтеграції. Швидше почав зростати обсяг взаємної торгівлі, що 

виявилось міцним чинником успішного розвитку економіки 

Канади останніми роками. При цьому режим вільної торгівлі є 

серйозним кроком, що обмежує можливості Оттави захищати 

інтереси канадських виробників. Участь Канади у зовнішній 

коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1998 році також можна 

розглядати як наслідок кабальної економічної залежності 

канадців від свого могутнього сусіда. В умовах зникнення 

«радянської загрози» Канада і Європа перестали відчувати 

потребу один в одному для забезпечення власної воєнної 

безпеки. Виведення на початку 90-х років ХХ ст. канадського 

контингенту зі складу сил НАТО в Європі позбавило Оттаву 

найдієвішого чинника впливу в середині альянсу, який через це 

не може відігравати для Канади колишню роль противаги США 

у сфері двосторонніх оборонних відносин [10, p. 132–134].  

Стан взаємин із США не тільки визначає економічний 

добробут Канади та ступінь свободи у проведенні нею 

самостійної зовнішньої політики, від поведінки США багато в 

чому залежить існування Канади як держави. Досі Вашингтон 

підтримував канадські політичні кола в їхньому прагненні 

протистояти квебекському сепаратизму, рух, який загрожує 

єдності Канадської Федерації. 

Іншу потенційну небезпеку єдності Канади становлять 

прямі наслідки економічної інтеграції із США. Канадо-
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американські інтеграційні зв’язки, що діють у напрямку з 

півночі на південь, розривають зв’язок внутрішнього ринку 

Канади, який діє із заходу на схід і був економічною основою 

держави від моменту її утворення в 1867 році.  

Прискорення та поглиблення економічної інтеграції 

Канади і США все наполегливіше ставить питання про 

перспективу їхньої політичної інтеграції, тобто про можливість 

поглинання Канади Сполученими Штатами, але в найближчому 

майбутньому такий розвиток подій є малоймовірним. У 

правлячих колах США не простежується помітного бажання 

отримати разом з багатими природними ресурсами Канади, які 

здебільшого і так контролюються американськими 

корпораціями, проблему провінції Квебек. 

Другим основним напрямком зовнішньої політики Канади 

є відносини з Європою, з якою більшість канадців пов’язують 

давні історичні, політичні, економічні, мовні та культурні 

зв’язки. Європа залишається для Канади важливим економічним 

партнером. Підписавши договір про свободу вільної торгівлі із 

США, а потім із США й Мексикою, канадський уряд 

консерваторів поновив спроби своїх попередників підняти на 

новий рівень розвиток торговельно-економічних зв’язків 

Канади з Європою. Але європейців поглинали проблеми 

регулювання своїх власних інтеграційних процесів, а, при 

наявності НАФТА, розглядали Канаду як частину єдиного 

північно-американського торговельно-економічного блоку, і 

тому вважали, що домовлятися слід насамперед з його 

провідним складником, тобто зі США. Канадцям, яким 

загрожувало опинитися поза економічною віссю Вашингтон-

Брюсель, нелегко вдалося влитись в їхній переговорний процес і 

підписати в 1990 році з Європейським Союзом Трансатлантичну 

Декларацію про економічне співробітництво, яка так і 

залишилася лише декларацією [6, p. 124–126]. 

Завершення «холодної війни» змусило Канаду провести 

вслід за США переоцінку пріоритетів своєї політики в Європі і, 
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відкинувши хвилювання щодо європейської безпеки на другий 

план, досягти домовленості з Європейським Союзом щодо 

економічних відносин за нових умов. Тим паче, це було 

необхідно через те, що в Канаді постійно виникали конфлікти 

щодо введеняя європейськими партнерами різного виду 

обмежень і заборон на експорт канадських товарів. 

США в 1995 році підписали з Європейським Союзом План 

дій щодо розвитку всебічного співробітництва. Що стосується 

Канади, то лише в 1996 році були підписані Спільна політична 

декларація щодо відносин Канади і Європейського Союзу і 

канадоєвропейський План спільних дій. Але й після того Оттаві 

доводилося займатися не стільки реалізацією плану, скільки 

пом’якшенням таких наслідків подальшої інтеграції в Європі, як 

введення євро та розширення самого Союзу. Одночасно Оттава 

наполегливо, але без помітного успіху, агітувала за створення 

американо-європейської північноатлантичної зони вільної 

торгівлі. 

Відносини з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

(АТР) – третій основний напрямок зовнішньої політики Канади, 

що став таким порівняно недавно. До кінця 1960-х років цей 

регіон користувався особливою увагою канадських політиків 

лише в періоди виникнення загрози міжнародної безпеки. Після 

початку війни в Кореї уряд Канади у відповідь на наполегливе 

прохання адміністрації Г. Трумена направив на підтримку 

американських військ судно канадського ВМФ, воєнно-

транспортну авіацію та наземну бригаду, що стало формою 

прямої участі Канади в проведенні Сполученими Штатами 

політики протистояння міжнародному комунізму після Другої 

світової війни. Разом з тим, неодноразові спроби Вашингтона 

домогтися від Оттави хоча б символічної воєнної підтримки 

американської агресії проти В’єтнаму успіхів не мали. Крім 

того, у Канаді знайшли захист десятки тисяч молодих 

американців, які не хотіли брати участь у цій авантюрі. Після 
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закінчення війни Канада прийняла понад 150 тисяч біженців з 

Південного В’єтнаму [8, p. 85–87].  

Уряд П. Трюдо намагався створити противагу впливу 

США не тільки в Європі, але й в АТР. Першим кроком у цьому 

напрямку було рішення політичного характеру – визнання 1970 

року Китайської Народної Республіки всупереч негативному 

ставленню з боку Вашингтона. При цьому канадці не 

приховували, що розраховують на економічні вигоди своєї 

появи на великому китайському ринку раніше американців. 

Культурна революція 1960-х років зірвала розрахунки на 

швидке зростання канадського експорту в Китаї. 

З економічного боку головним об’єктом уваги канадців в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні була і залишається Японія. 

Обсяги торгівлі з нею швидко зростали і вже в 1973 році Японія 

стала другим торговельним партнером Канади, витіснивши з 

цього місця Велику Британію. Укріплення торговельно-

економічних взаємин з АТР є важливим для економічного 

добробуту Канади. Оттава прагнула брати участь у всіх 

важливих регіональних організаціях – АСЕАН, АТЕС. 

Досягнення такої мети полегшувалось тим, що в Канади було 

схоже з багатьма країнами регіону колоніальне минуле. Канада 

використовувала для обговорення проблем АТР щорічні наради 

в межах АСЕАН і так звані діалоги партнерів АСЕАН, 

намагаючись включити до порядку денного питання 

регіональної безпеки. Ці зусилля призвели до створення в 1994 

році консультативного Регіонального форуму АСЕАН, де 

Канада, як і в інших регіональних організаціях такого виду, 

виступає за багатосторонні підходи до запобігання й усунення 

реальних і потенційних загроз в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні [6, p. 94–95]. 

 Відносини з країнами Латинської Америки є важливим 

напрямом зовнішньої політики Канади. До підписання в 1993 

році НАФТА, Канада не виявляла помітної активності в цьому 

регіоні. Її головні історичні та  воєнно-політичні інтереси були в 
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США і Європі. Не бажаючи пов’язувати себе формальними 

зобов’язаннями члена великого регіонального об’днання 

західної півкулі, а саме Організації Американських держав, де 

перевагу мають США, Канада обмежилася статусом постійного 

спостерігача. 

Щодо російсько-канадських відносин, то міждержавні 

відносини між Російською Федерацією були встановлені 25 

грудня 1991 року, коли уряд Канади визнав Росію як суверенну 

державу. Разом з тим, Канада надавала підтримку поцесу 

демократичних перетворень у Росії, виступаючи за сприяння 

цьому процесу з боку Заходу, зокрема, завдяки прийняттю Росії 

до таких міжнародних організацій та об’єднань, як Всесвітня 

торговельна організація, Велика сімка, багатосторонні 

структури АТР. Росія та Канада успішно співпрацюють на 

міжнародній арені, насамперед з питань, де їхні позиції й 

погляди збігаються. 

Обидві країни є прихильниками підходу до світових 

проблем сучасності на багатосторонній основі, виступають за 

реформу ООН, у них близькі позиції з проблеми 

нерозповсюдження ядерної зброї, із забезпечення європейської 

безпеки в ХХІ столітті, з підвищення ефективності міжнародних 

операцій з підтримки миру. Але основною проблемою 

російсько-канадських відносин є незаповненість їх у цілому 

задовільною політичною й договірно-правовою базою. 

Враховуючи активність і авторитет Канади у міжнародних 

організаціях, можна відзначити перспективні сфери 

співробітництва України з цією державою. Україна і Канада 

можуть активно співпрацювати в межах міжнародних 

організацій. Передусім це стосується ОБСЄ та врегулювання 

міжнародних конфліктів, насамперед при проведенні операцій з 

підтримки миру. Україна, прагнучи до глибшої інтеграції зі 

світовою спільнотою, повинна частіше звертатися до Канади як 

посередника. Канадська дипломатія може виступати 

з’єднувальною ланкою між Україною і державами «великої 
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сімки», сприяти залагодженню українсько-російських 

суперечностей, зблизити Україну з країнами НАТО, скласти 

протекцію Україні в міжнародних фінансових установах [2, c. 

76].  

Отже, декларування та реалізація Канадською Федерацією 

базових принципів власного зовнішньополітичного світогляду у 

своїй зовнішньополітичній практиці призвели до формування 

позитивного (дружньо-миролюбного) іміджу цієї держави і 

всього суспільства в очах світової громадськості. Канадські 

політики і дипломати сформували певний ідеальний образ 

світової спільноти, який, на їхній погляд, найбільше відповідає 

канадським інтересам, і засобами дипломатії поширюється на 

решту світу. Роль Канади в міжнародних відносинах зводиться 

до бачення канадцями своєї держави в ролі ―чесного гравця‖, 

який прагматичними, але водночас гуманними методами сприяє 

розв’язанню світових проблем. 
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The article highlights the features of forming and 

implementation of the foreign policy of the Canadian Federation. 

The influence of several internal and external factors on the 

formation of the principles of foreign policy in Canada is shown. The 

basic directions of the foreign policy of the Canadian Federation 

such as relationships with the United States, European and British 

destinations are determined. 
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В статье освещаются особенности формирования и 

реализации внешней политики Канадской Федерации. 

Исследовано влияние ряда внутренних и внешних факторов на 

формирование принципов внешней политики Канады. 

Определены основные направления внешнеполитического курса 

Канадской Федерации, а именно: отношения с Соединенными 

Штатами Америки, европейское и азиатское направления. 
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аспірантка Інституту світової економіки 

і міжнародних відносин НАН України 

 

ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЙ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

У статті досліджуються неурядові організації як 

суспільно-політичний інститут, зокрема, здійснюється аналіз 

існуючих дефініцій НУО, узагальнюються наявні наукові 

підходи до даної проблематики, пропонується авторське 

бачення визначення неурядових організацій. 

Ключові слова: неурядова організація (НУО), міжурядова 

організація (МУО), транснаціональний актор (ТНА), 

громадська організація, суверенітет. 

 

Серед нових транснаціональних акторів (ТНА), чия 

діяльність чимдалі більше інтенсифікується на міжнародній 

арені, фігурують міжурядові організації (МУО), неурядові 

організації (НУО), транснаціональні корпорації та фізичні 

особи. Розглядаючи характеристики нових транснаціональних 

акторів загалом, варто зазначити, що їхньою загальною 

особливістю є значна гетерогенність: відмінності в місіях, 

завданнях і способах їх виконання, тривалості існування та рівні 

політичної впливовості. Для нових ТНА не існує такої 

характеристики, якою є державний суверенітет для держав і яка 

б визначала для них певний «спільний знаменник». Хоча, 

зрештою, навіть це, здавалося б, близьке до аксіоматичного 

твердження піддається скепсису деякими дослідниками. Так, 

дослідниця Т.В. Кремень зауважує, що «серед інших ознак 

держави суверенітет традиційно визначався як головний; часто 

поняття ―держави‖ і ―суверенітету‖ не розрізнялися – держави 

наділені суверенітетом, а суверенітет є визначальною ознакою 

державності. Однак, таку категоріальну нерозривність авторка 

ставить під сумнів запитанням щодо того, чи є суверенітет 
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ознакою винятково інституту державності, адже суверенітет 

властивий і таким інституціям, як ЄС, а також окремим 

різновидам міжнародних режимів. «Недержавний актор може 

підривати державну владу і суверенітет, може їх доповнювати, а 

може частково (через делегування або ж мовчазну згоду) 

перебирати на себе» [3, c. 8]. Безперечно, одними з 

найактивніших видів ТНА є неурядові організації. Утім, їхня 

сутність і впливовість у світовій політиці викликає багато 

дискусій серед дослідників та експертів, що відповідно 

позначається на дефініції НУО. Предметом цієї наукової 

розвідки є неурядові організації як суспільно-політичний 

інститут. Завданнями ставляться: здійснення аналізу існуючих 

визначень НУО, узагальнення наявних наукових підходів до 

даної тематики, пропонування авторського підходу до 

дефініювання неурядових організацій. 

Важливо докладніше розглянути підходи до визначення 

поняття НУО, насамперед, з огляду на дихотомію «міжурядова 

організація – неурядова організація». Як і у випадку з 

дихотомією «державні (традиційні) актори міжнародних 

відносин – недержавні актори міжнародних відносин», 

головними критеріями відмінності вважаються ознаки 

територіальності та державного суверенітету. Недержавних 

акторів називають «новими акторами» (М.-К. Смутс), «акторами 

поза суверенітетом» (Дж. Розенау), «транснаціональними 

силами» (М. Мерль), «транснаціональними організаціями» (Ш. 

Зоргбіб) і т.д. [14, с. 242]. На думку Дж. Розенау, діяльність 

міжнародних інститутів МУО обмежена суверенітетом, а дії 

НУО, навпаки, вільні від таких обмежень. Як стверджує О.М. 

Сорока, усе-таки, у реальній міжнародній практиці ця 

відмінність не дотримується. Деякі із міжнародних НУО 

(наприклад, Міжнародний Комітет Червоного Хреста) досить 

обережні, коли питання торкається внутрішніх і зовнішніх 

компетенцій держави і прагнуть дотримуватися пріоритетів, 

які належать до національного суверенітету. Інші ж (як, 

наприклад, ЮНІСЕФ, HCR) без вагань порушують суверенітет, 
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заперечують дії держави, не зупиняються перед вторгненнями 

у сферу її компетенції [13, c. 42]. До того ж, на думку 

цитованої дослідниці, багато міжурядових організацій є досить 

слабкими з точки зору їхнього впливу на систему взаємодії на 

світовій арені, оскільки мають невеликий бюджет і обмежену 

сферу дій (наприклад, Організація Об’єднаних Націй з питань 

індустріального розвитку, яка ледь виживає як міжнародний 

інститут). Тоді ж великі міжнародні НУО мають значні 

бюджети, солідну чисельність, величезний престиж і 

переконливі засоби тиску на міжнародну ситуацію («Грінпіс», 

WWF, OXFAM та ін.) [13, c. 42]. 

При цьому зауважимо, що в науковій літературі 

радянських часів неурядові організації найчастіше називалися 

«громадськими організаціями» (ця практика подекуди 

збереглася й дотепер). Напрошується потреба зробити невелику 

ремарку щодо відповідної термінології радянського і 

пострадянського періоду. В СРСР термін «міжнародна 

неурядова організація» (МНУО) щодо міжнародних організацій, 

які переважно позитивно або нейтрально ставилися до СРСР 

(наприклад, Всесвітня федерація демократичної молоді) [6, c. 2]. 

Дослідник Н. Лисенков зазначав, що для подібних організацій, 

які діяли на національному рівні, першими десятиліттями після 

революції використовувалося поняття «добровільне 

товариство». Пізніше в радянському суспільствознавстві 

з’явилося універсальніше визначення – «громадська 

організація», що включало в себе ВЛКСМ, профспілки, 

колгоспи та інші кооперативні організації, добровільні 

товариства, причому найподібнішими з них до НУО в 

сучасному розумінні цього терміна була остання категорія – 

добровільні товариства. До згаданих радянських громадських 

організацій застосовувався термін НУО (NGO) в практиці ООН, 

але, із зрозумілих причин, «справжніми» неурядовими 

організаціями вони не вважались. У 1990-ті роки в Росії термін 

НУО став вживатися і щодо «внутрішніх», національних 
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організацій, що призвело до плутанини і появи неадекватних 

визначень, як-от: «недержавні некомерційні організації», 

«громадські неурядові організації» тощо [6, c. 2]. Нині в 

російській науковій і юридичній літературі їх часто називають 

некомерційними організаціями (НКО). У 

північноамериканських і західноєвропейських виданнях НУО 

часто згадуються як «non-profits», «non-profit organizations» – 

«організації, що не мають на меті отримання прибутку», 

«некомерційні організації». 

Перевага поняття «неурядова організація», на відміну від 

«міжнародна громадська організація» або навіть 

«транснаціональна асоціація», на думку А.Х. Абашідзе і Д.А. 

Урсіна, у тому, що воно визначає досить конкретну якість (при 

цьому поняття «транснаціональний» характеризує «діяльність 

між особами та групами в одній державі та особами і групами в 

іншій державі») [1, с. 1]). Ми вважаємо таку позицію й 

аргументацію найобґрунтованішою і пропонуємо надалі 

послуговуватися терміном «неурядова організація» на відміну 

від численних інших дефініцій. 

За визначенням, наведеним у рішенні Комітету Міністрів 

Ради Європи «Основоположні принципи статусу неурядових 

організацій в Європі» (837-ме засідання – 16 квітня 2003), НУО 

– це, по суті, добровільні самоврядні організації, які внаслідок 

цього не можуть підпорядковуватись органам державної влади. 

Терміни, які використовуються для їхнього опису в 

національному законодавстві, можуть варіюватися: це можуть 

бути асоціації, доброчинні товариства, спілки, фонди, 

громадські, некомерційні організації, товариства і трасти. До 

неурядових організацій не належать структури, які діють за 

принципом політичних партій. До НУО зараховуються 

організації, створені окремими особами (фізичними або 

юридичними) і групами осіб. Вони можуть бути як 

національними, так і міжнародними за складом і сферою 

діяльності. Неурядові організації – це зазвичай, хоча й не 

завжди, організації, засновані на членстві. Основною метою 
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НУО не є отримання прибутку; прибуток, який отримується 

ними під час власної діяльності, не розподіляється між членами 

або засновниками, а використовується для виконання завдань 

організації. Неурядові організації можуть бути як 

неформальними організаціями, так і структурами, які мають 

правосуб’єктність. Для відображення відмінностей у фінансових 

та інших видах підтримки, яку отримують НУО на додаток до 

правосуб’єктності, вони можуть користуватися різним статусом 

відповідно до національного законодавства [9, с. 1]. 

Як вважають Ю.М. Колосов та В.І. Кузнєцов, поняття 

«міжнародна неурядова організація» означає «об’єднання 

національних громадських організацій, спілок, груп та окремих 

осіб з різних держав, створене з метою сприяння міжнародній 

співпраці у політичній, економічній, культурній, науково-

технічній та інших сферах діяльності людини... Організація, 

заснована не на основі міжурядової угоди і не передбачає 

отримання комерційного прибутку» [1, с. 23]. У Європейській 

конвенції про визнання правосуб’єктності МНУО, прийнятій 

Радою Європи 24 травня 1986 року, виокремлюються три 

ознаки МНУО: некомерційна мета діяльності, утворення 

відповідно до внутрішнього акта якоїсь держави, діяльність 

принаймні у двох державах [18, с. 2]. На думку І.Б. Малкіної, 

міжнародна неурядова організація – це створена не на основі 

міжурядової угоди, а на основі установчих документів, 

зареєстрованих відповідно до національного законодавства 

однієї держави, форма об’єднання представників громадськості 

різних країн світу, що мають єдину внутрішню мету, яка 

відповідає духові та принципам Статуту ООН і нормам 

міжнародного права, яка не спирається у своїй діяльності на 

отримання прибутку і комерційних цілей, і функціонує на 

території більш ніж двох держав [1, с. 24]. 

Принагідно також можна помітити, що поняття 

«міжнародний» визначається дослідниками як таке, що 

стосується діяльності, яка відбувається у принаймні двох 
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державах або більше, ніж у двох державах. Згадаємо при цьому і 

визначення міжнародної організації радянського дослідника Г.І. 

Морозова, який стверджував, що міжнародна організація 

здебільшого включає контрагентів з принаймні трьох держав [8, 

с. 55]. Очевидно, що в найзагальніших рисах ідеться про 

відмінність між двосторонніми і багатосторонніми 

міжнародними відносинами. У відомому виданні «Щорічник 

міжнародних організацій» підкреслюється важливість участі 

трьох країн на більш-менш рівноправній основі на противагу 

двостороннім міжнародним структурам, а також тим 

організаціям, де домінує одна країна. Показниками 

«міжнародності» є розподіл/представництво членів ради 

організації, місце проведення зустрічей, ротація секретаріату, 

джерела фінансування на додаток до членства, а також  інша 

доцільна інформація подібного характеру [22, c. 5]. Редактори 

використовують інформацію з різних джерел з метою 

представлення найадекватнішої статичної картини того, що 

насправді є динамічною ситуацією [22, c. 6]. 

Утім,  на нашу думку, доцільно зайняти позицію 

розробників конвенції Ради Європи, які вважають достатньою 

участь двох держав для визначення поняття «міжнародний», 

адже за законами логіки будь-яка кількість елементів понад 1 

вже являє собою групу елементів, у даному випадку – країн, а 

отже, взаємодія між ними виходить за межі однієї країни і може 

кваліфікуватися як міжнародна. У деяких випадках для 

зручності пропонується також виокремити підвиди: 

«багатостороння неурядова організація» та «двостороння 

неурядова організація». На підтвердження даної тези можна 

навести твердження російських дослідників А. Кутейникова, М. 

Шах і Ю. Григор’євої, які, серед основних видів міжнародних 

об’єднань, класифікують неурядові об’єднання таким чином: 

багатосторонні – «НУО, що складаються з вихідців із 3 і більше 

країн»; двосторонні – «НУО, що складаються з вихідців із 2 

країн» [4, c. 2]. 
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У «Щорічнику міжнародних організацій» поняття МНУО 

конкретизується через визначення їхніх основних ознак: 

відсутність цілей отримання доходу; визнання принаймні 

однією державою або наявність консультативного статусу при 

МУО, отримання фінансових коштів з понад однієї країни [7, с. 

166]. Очевидно також, що наведене визначення корелює з 

підходом Г.І. Морозова та І.Б. Малкіної, згідно з яким мета 

організації повинна відповідати духові та принципам ООН. Це, 

безперечно, звужує поняття неурядової організації так само, як і 

визначення Союзу міжнародних асоціацій, упорядника 

«Щорічника міжнародних організацій», який висуває до МНУО 

вимогу наявності консультативного статусу при тій чи іншій 

міжурядовій організації. Вважаємо, що не варто обмежуватися 

таким підходом, адже він значно зменшує кількість реальних і 

чинних організацій і не відповідає сучасним суспільно-

політичним реаліям. 

Широко вживаним у науковій літературі є підхід, 

відповідно до якого виокремлюються вузьке і широке 

тлумачення міжнародних НУО. Згідно з першим тлумаченням 

до них не належать громадсько-політичні рухи, 

транснаціональні корпорації (ТНК), а, крім того, організації, 

утворені й існуючі під егідою держав [14, с. 243]. У 

найзагальніших рисах цей підхід базується на таких аспектах, як 

ступінь інституалізації суспільної одиниці. Провідна мета її 

діяльності – фінансова й ідеологічна незалежність. 

Зрозуміло, що чим більшу фінансову спроможність має 

неурядова організація, тим швидше й ефективніше вона може 

досягти власних цілей. У фінансуванні НУО велику роль 

відіграють спонсори й донори, якими нерідко стають уряди. У 

цьому випадку ми знову-таки аналізуємо ступінь реальної 

незалежності неурядових організацій від державного 

керівництва. Органи державної влади надають фінансування 

неурядовим організаціям різноманітного спектру, починаючи 

від тих, що займаються суспільними і громадськими 
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проблемами, до аналітичних і дослідницьких центрів, які 

пропонують експертні послуги. Так, коли під час 

президентської кампанії у серпні 2008 року до США наблизився 

ураган Густав, чинний президент і кандидати в президенти 

почали займатися пошуком коштів, здебільшого, для НУО 

«Американський Червоний Хрест». Обама прямо попросив осіб, 

залучених до цього проекту, надсилати кошти до Червоного 

Хреста; Дж. МакКейн згадав АЧХ у своїх промовах, а Дж. Буш 

попросив надсилати кошти до АЧХ та Армії Спасіння [20, c. 1]. 

Р. Рейган постійно підкреслював ту визначну роль, яку відіграв 

Фонд «Спадщина» (Heritage Foundation – американський 

науковий Інститут, який досліджує проблеми міжнародної 

політики. – Т.Г.) у здійсненні його консервативної революції в 

економіці – так званій «рейганоміці» – але, найголовніше, у 

перемозі над «імперією зла» у «холодній війні» [15, с. 47]. 

До того ж, треба визнати, що деякі з НУО за своєю суттю 

являються  псевдогромадськими організаціями, яким в обмін на 

політичну підтримку надаються державні ресурси й монопольне 

право на представництво інтересів тих чи інших верств 

населення [11, с. 9]. Їх називають GoNGOs (government-

organized non-governmental organizations). Очевидно, їхня назва, 

як і, власне, суть, являє собою оксюморон – «неурядові 

організації, засновані урядами». Існує ще один подібний термін 

– GRINGO (Government-Run, Inspired or Initiated NGO), тобто 

«керована урядом або створена за його ініціативою НУО». 

«Справжніми» НУО такі організації, природно, не визнаються. З 

цієї ж причини деякі автори називають такі неурядові 

організації «тінню держави» [1, с. 24]. 

Як зазначають юристи-міжнародники, безприбутковий 

характер діяльності неурядових організацій також має винятки: 

так, у межах Міжнародної морської організації нерідко бере 

участь Спілка підприємств у ролі НУО [1, с. 22]. Також, 

наприклад, Американський інститут підприємництва (American 

Enterprise Institute for Public Policy Research) – один з 

найбільших аналітичних центрів США – називається 
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незалежним недержавним дослідницьким інститутом, але він 

був заснований за часів Другої світової війни (в 1943 році) за 

підтримки ділової спільноти США як Американська асоціація 

підприємництва (American Enterprise Association). Характерно 

те, що в 1960 році його було перейменовано на Американський 

інститут підприємництва, що свідчить про зміну статусу та 

вихід на інший інституційний рівень структурного розвитку. 

Цей Інститут, зокрема, фінансується й приватними компаніями, 

такими, як Microsoft, Motorola, American Express, ExxonMobil, 

Chevron, AT&T, Enron. 

Навіть у вужчому законодавчо закріпленому розумінні 

НУО, їхня роль і вплив у міжнародних взаємодіях постійно 

зростають. Відповідно характер діяльності, статус і функції 

неурядових організацій чимдалі важче обмежувати такими 

критеріями, як некомерційні цілі, відсутність правосуб’єктності 

та позатериторіальність. Зрозумілою є наявна тенденція до 

поступового еволюціонування поняття НУО в бік розширення, 

що стимулюється нинішніми процесами всесвітньої інтеграції. 

Утім, у будь-якому випадку, важливо, крім окреслення наявних 

тенденцій розвитку, чітко зафіксувати визначення, що 

відповідають поточним характеристикам неурядових 

організацій. 

Як зазначалося, існує й ширше розумінням терміна 

―НУО‖, відповідно до якого до неурядових організацій 

належать майже всі недержавні і навіть транснаціональні 

учасники сучасних міжнародних відносин. Подібне ставлення 

до цього питання притаманне Дж. Розенау та іншим 

прибічникам концепцій взаємозалежності й транснаціоналізму. 

Так, Ш. Зоргбіб вважає, що термін «міжнародна НУО» включає 

три види організацій чи інститутів. По-перше, це «сили 

громадської думки» (політичні, релігійні, гуманітарні). По-

друге, це «приватна транснаціональна влада»: транснаціональні 

підприємства (ТНП) і транснаціональний синдикалізм. По-

третє, це «асоціації держав-виробників» – організації, які є 
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міжурядовими за своєю структурою і складом, але 

транснаціональними за характером діяльності, і які прагнуть 

затвердити свій економічний вплив у міжнародному суспільстві, 

наприклад, Міжурядова Рада країн-експортерів міді, Організація 

країн-експортерів заліза, Організація країн-експортерів нафти 

(ОПЕК) [14, с. 243]. Принагідно зауважимо, що на офіційному 

веб-сайті ОПЕК вказується, що це міжурядова організація [21, c. 

1], а в економічних термінах вона вважається монополістичним 

об’єднанням – картелем. Очевидно, у випадку третьої категорії 

організацій можна знову-таки спостерігати певну колізію між 

чітким розмежуванням урядових і неурядових організацій, адже 

Ш. Зоргбіб включає асоціації держав до поняття НУО. 

Чимало дослідників намагаються включити до розряду 

неурядових організацій транснаціональні корпорації. П.О. 

Циганков називає ТНК «специфічними неурядовими 

організаціями», «які «підточують» національний суверенітет у 

такій важливій сфері громадських відносин, як економіка» [14, 

с. 245]. З такою класифікацією можна посперечатися. 

Безперечно, ТНК є досить потужним новим транснаціональним 

актором, але навряд чи доцільно зараховувати їх саме до 

категорії неурядових організацій, насамперед, через причину 

їхньої орієнтації на отримання прибутку. Утім, у даному 

контексті варто звернути увагу на таку змішану за складом 

структуру, як Альянс ГАВІ – глобальне партнерство у галузі 

охорони здоров’я, яке представляє інтереси приватного і 

державного секторів задля досягнення цілей, яких одна група не 

могла б досягти самостійно. Його метою є охорона здоров’я 

людей, зокрема, рятування життя дітей, завдяки поліпшенню 

доступу до імунізації в країнах, які розвиваються. Серед 

партнерів у межах Альянсу – уряди розвинених країн і країн, які 

розвиваються, ЮНІСЕФ, ВООЗ, Всесвітній банк, Фонд Білла та 

Мелінди Гейтсів, неурядові організації, виробники вакцин з 

промислово розвинених країн і країн, які розвиваються, а також 

органи охорони здоров’я і науково-дослідницькі заклади [19, с. 

1]. Як бачимо, ця організація являє собою приклад співпраці 
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між державами, приватним сектором і НУО, що є надто цікавою 

для спостереження тенденції глобального суспільно-

політичного розвитку. 

Варто докладніше розглянути статус такої міжнародної 

організації, як Міжнародний Комітет Червоного Хреста. 

Представники самого Комітету зазначають, що це організація 

змішаного типу. Базисом для створення МКЧХ був не 

міжурядовий договір – вона була створена як приватна 

організація на основі швейцарського Цивільного кодексу в 1863 

році з ініціативи підприємця і громадського діяча А. Дюнана, 

одначе функції та діяльність МКЧХ закріплені мандатом 

міжнародної спільноти держав. Ці функції також закріплені 

нормами міжнародного права, а саме – Женевськими 

конвенціями, які є одними з найширше ратифікованих 

міжнародних договорів. З цієї причини вважається, що 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, як інші міжурядові 

організації, має міжнародну правосуб’єктність, а її привілеї та 

імунітети можна порівняти з умовами роботи ООН та її 

спеціалізованих установ. Окрім того, декілька національних і 

міжнародних судів прийняли рішення про юридичну 

недоторканність і свідковий імунітет МКЧХ. Нещодавно 

Міжнародний кримінальний трибунал з питань Югославії – 

організація, створена значною мірою з ініціативи НУО, – 

визначив відмінність між МКЧХ і НУО, посилаючись на її 

міжнародний правовий мандат і статус, зокрема, право на 

відмову від надання свідчих показань [10, с. 1]. 

О.М. Сорока також запропонував послуговуватися 

ширшим розумінням поняття неурядових організацій, яке 

включає як традиційні міжнародні НУО, що мають 

консультативний статус при ООН, так і протестні рухи і навіть 

терористичні організації. Вона стверджує, що, хоча однією з 

головних ознак неурядових організацій, ―за визначенням‖, 

вважається їхня незалежність від державних структур та 

інтересів, значення цієї ознаки не можна абсолютизувати. У 
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багатьох аспектах формальна «чистота» цих задекларованих 

опозиційних утворень часто не підтверджена практикою 

їхнього функціонування, через те авторка стверджує, що 

навряд чи виправдано формулювати визначення НУО, 

переважно ґрунтуючись на їхній незалежності від держави і 

державної влади. Утім, у такому випадку простежується 

очевидна суперечність: адже водночас дослідниця висловлює 

думку, що термін ―неурядові організації‖ повинен бути 

збережений з двох причин: по-перше, він використовується в 

документах ООН та інших міжнародних інститутів; по-друге, 

має широкий обіг у політичній практиці [13, с. 46, 158]. 

Отже, аналізуючи різні підходи і критерії до визначення 

неурядової організації, використані у вітчизняній і зарубіжній 

літературі, можна визначити неурядову організацію як будь-

яке об’єднання, утворене не на основі міжурядового договору, 

яке не передбачає отримання комерційного прибутку та 

здобуття політичної влади. У випадку визначення міжнародної 

НУО зазначена дефініція доповнюється критерієм – діяльність 

принаймні у двох державах. 

Спроби включити ТНК, МУО та інші види ТНА до 

поняття НУО, безперечно, є небезпідставними. З цього приводу 

Ольга Сорока зазначала, що ширше тлумачення НУО корелює з 

їхнім сучаснішим розумінням, що відповідає реаліям 

глобалізації світового розвитку [13, с. 51]. Такий погляд можна 

вважати плідним для дослідження певних аспектів теми, однак 

при цьому постають проблеми не тільки юридичного, а й 

термінологічного і категоріального характеру. У зв’язку з цим 

наведемо дефініцію, яку пропонує К. Арчер, у свою чергу, 

базуючись на доробках Р. Кеохейна та Дж. Ная: «Коли 

відносини між більш ніж двома учасниками оформлюються 

договором у формальну, діючу на постійній основі структуру з 

метою досягнення спільних цілей, причому один з цих 

учасників не є представником уряду або міжнародної 

організації (в авторському контексті передбачається 

міжурядова організація (МУО). – Т.Г.), тоді засновується 



Г.Г. Тараненко 

 

 322 

транснаціональна організація (ТНО). На відміну від 

міжурядової організації, ТНО повинна мати принаймні одного 

недержавного актора серед своїх членів» [16, с. 42]. Отже, 

окрім власне НУО, які являють собою класичний приклад 

транснаціональної організації, бо всі їхні члени є 

недержавними акторами, можна виділити окрему групу 

змішаних, або гібридних ТНО. До останньої категорії можна 

зарахувати багато утворень, що включаються до поняття НУО 

в межах ширшого тлумачення даної дефініції. Зокрема, сюди 

можна включити організації, які або мають тісні юридичні 

/інституціональні/ фінансові зв’язки з державами (МКЧХ, 

Альянс ГАВІ), або з представниками 

приватнопідприємницького сектору (Американський інститут 

підприємництва – American Enterprise Institute). Ми також 

пропонуємо включити до цієї групи аналітичні центри, що в 

багатьох випадках користуються державним або приватним 

фінансуванням і надають послуги органам державної влади або 

приватним корпораціям, – так звані фабрики думки (Фонд 

«Спадщина», корпорація «Ренд», Гудзонівський інститут, 

«Інститут майбутнього», Інститут Манхеттена, Інститут права 

на працю, Фонд соціального ринку). Пропонуємо дати 

узагальнюючу назву цій категорії – «комбінована неурядова 

організація». 

Такі визначення є загалом ефективними при поділі 

неурядових організацій на певні категорії, до того ж, вони 

враховують проблему трансформації поняття НУО в бік 

розширення відповідно до суспільно-політичної ситуації 

сьогодення. Відомо, що політологічні норми і визначення є 

менш сталими і консервативними, ніж юридичні. Через те 

логічно обумовлюється потреба подальшого ґрунтовного 

аналізу не лише еволюції статусу і діяльності неурядових 

організацій у світовій політиці, а й змін, які відбиваються на 

деталізації існуючих дефініцій НУО. 
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ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

УДК 323.28 
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викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету 

 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРОРИЗМУ 

 

У статті розглянуто витоки тероризму та його еволюція 

від найдавніших часів до сучасності, від одиничних замахів на 

керівників держав, урядів до різноманітних терористичних 

акцій, спрямованих проти широкого кола осіб. Автором 

проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на розвиток та 

еволюцію тероризму. 

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, 

міжнародний тероризм, глобалізація міжнародних відносин. 

 

Загострення боротьби між різними соціальними силами, 

політичними ідеологами, міжнародними організаціями та 

розподіл сфер впливу, часте використання терористичних 

методів стало однією з найголовніших проблем людства. 

Актуальність теми зумовлена масштабністю ескалації у світі 

такого явища як міжнародний тероризм. 

Метою статті є дослідження та визначення основних 

проявів еволюції тероризму в процесі набуття ним глобального 

міжнародного характеру. 

Проблема тероризму була і продовжує бути актуальним 

об’єктом дослідження для багатьох істориків і політологів. 

Серед літератури, у якій висвітлюється дане питання, є праці 

як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, 

передісторію й витоки терроризму досліджують О.М. Бардін [1], 

Раззакова Ф.І. [8]. Проблема тероризму в сучасних міжнародних 

відносинах, основні світові та регіональні тенденції висвітлені в 

працях П.Д. Біленчука [3], Г.В.Токаревського [10], 

Солодовникова С.А. [9]. 
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Тероризм як політичне явище сягає своїм корінням 

глибокої давнини. За своїм походженням латинський термін 

«terroro» означає «страх, жах» [1]. Страх – це одне із 

найглибинніших почуттів людини, що виникає при зустрічі з 

незвіданим, незрозумілим і загадковим. Унаслідок цього страх 

почав використовуватися як засіб утримання влади, а терор – 

особливим засобом політичної боротьби. 

Першою терористичною групою в історії людства була 

чітко організована секта сікаріїв, яка діяла в Палестині в 66 – 73 

роках. н. е. Назва цієї секти походить від назви улюбленої зброї 

бойовиків угруповання, а саме короткого меча (сіки), який легко 

можна було сховати під одягом.  

Тактика діяльності сікаріїв спрямовувалася переважно на 

дії під час масових заходів. Вони вважали, що якраз натовп є 

темрявою завдяки своїй щільності, давці і неможливості 

визначити, хто саме завдав смертельного удару. «Темрява 

натовпу» була їхнім улюбленим місцем здійснення 

терористичних актів. Джерела нечисленні і суперечливі, однак, 

якщо вірити Йосипу Флавію, сікарії застосовували незвичайну 

тактику: вони атакували противника в денний час, передусім у 

свята, коли Єрусалим бував заполонений юрбами людей. 

Улюбленою зброєю сікаріїв був кинджал чи короткий меч 

(сіка), який вони ховали під одягом. Головними цілями сікаріїв 

були представники єгипетської і палестинської діаспори, які 

виступали за налагодження дружніх відносин із Римською 

імперією. Уже тоді сікарії відрізнялися релігійним фанатизмом. 

У муках вони вбачали радість, вірили в те, що після повалення 

ненависного режиму народ звільниться від мук та страждань [9]. 

Вони підкорялись одному лише Богу, не визнавали над собою 

ніякої земної влади, відмовлялися бачити у 

священнослужителях посередників між Всевишнім і простими 

смертними.  

В ХІ ст. на Сході діяли ассасіни, які відокремилися від 

ісмаїлітів, що з’явилися в ХІ столітті і були розгромлені 
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монголами в ХІІІ столітті. Ця секта тривалий час приваблювала 

до себе увагу вчених, оскільки дуже багато елементів їхньої 

тактики і стратегії нагадують методи сучасних терористів. 

Тайну секту, чия назва і досі вважається синонімом підступного 

вбивства, заснував Хасан аль-Саббах, якого історики вважають 

основоположником ідеології тероризму. Він обґрунтував не 

тільки ідеологію тероризму, але й створив прототип держави 

нової формації – терористичну державу, у якій існувала чітка 

ієрархія підкорення і не було єдиних кордонів, чітко окресленої 

території [10]. Володіння аль-Саббаха складалися з окремих 

замків-фортець. Територію його держави не можна було 

захопити, завоювати або скорити. Його прихильники кочували 

із фортеці у фортецю, вони вбивали кожного, хто був іншого 

віросповідання або намагався протистояти їм. Їхній перший 

ватажок, Гасан Сібаї, швидко зрозумів, що в нього занадто мало 

людей, щоб успішно боротися відкрито. Проте тривала, уміло 

продумана кампанія терору, здійснювана добре навченими і 

дисциплінованими воїнами, може досягнути серйозного 

політичного ефекту. Асасини діяли під покровом найсуворішої 

таємності, нерідко переодягаючись іноземцями, серед інших і 

християнами. Вони не користувалися ні отрутами, ні метальною 

зброєю. Їхньою зброєю був кинджал, і не лише через його 

високу надійність, але й тому, що в убивстві вони вбачали щось 

ритуальне. Сучасні дослідники, описуючи цю секту, 

відзначають її аскетичну дисципліну. Сектанти вітали 

мучеництво і смерть в ім’я ідеї і твердо вірили в настання 

нового світового ладу. В історичній перспективі діяльність 

секти була запеклою, хоча й приреченою на кінцеву поразку, 

боротьбою релігійної меншини за право на власний спосіб 

життя і свободу віросповідання, яку всіма силами прагнули 

придушити їхні запеклі вороги сельджуки. З Персії асасини 

чинили набіги на Сирію, убивали префектів, губернаторів, 

каліфів. 10 жовтня 1092 р. людина Хасана ас-Сабаха вбила 

самого візира сельджуцького султана – Нізам аль-Мулька [10].  
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Таємні спільноти давніх терористів були відомі на 

Далекому Сході. У Китаї таємні общини були засновані 

наприкінці ХVIII ст., коли маньчжури захопили дві третини 

території Китаю. Спочатку ці общини були засновані як таємні 

організації для повалення маньчжурських правителів та 

встановлення династії Мінь на імператорському престолі. Однак 

з часом вони фактично перетворились на інструмент місцевого 

самоуправління, взявши на себе адміністративні й судові 

функції. Тріади неодноразово здійснювали спроби народного 

повстання, однак маньчжури жорстоко придушували їх. На 

початку ХХ ст. легальна база існування Тріади поступово була 

підірвана репресіями маньчжурів, тож Тріади поступово 

перейшли до використання таких кримінальних методів для 

забезпечення своєї діяльності, як контрабанда, піратство, 

вимагання [8]. 

В Індії та на Далекому Сході також діяли таємні 

спільноти. Зокрема відомою є секта «душителів», члени якої 

убивали свої жертви за допомогою шовкового мотузка, 

вважаючи що такий спосіб убивства водночас є ритуальним 

жертвоприношенням кровожерній богині Калі.  

Епоха феодалізму в Європі асоціюється з численними 

терористичними акціями. Наприклад, у Франції монах-

домініканець Жак Клеман убив Генріха ІІІ Валуа, рояліст 

Кадудаль намагався підірвати Бонапарта, Наполеон викрадав 

герцога Енгіенського. Нарешті, як символ жорстокості в історії 

залишилась Варфоломіївська ніч. У середньовічній Європі 

обабіч доріг стояли шибениці, виставлялись напоказ відрубані 

голови учасників народних бунтів або просто невдоволених 

режимом, активну діяльність провадила свята інквізиція, 

спостерігалися численні акції терору феодальних власників 

проти своїх васалів та противників [1].  

Потужний поштовх поширенню тероризму дала Велика 

французька революція, що супроводжувалася кривавою 

розправою буржуазії, яка прагнула влади над своїми 



Історичні витоки та еволюція тероризму 

 

 331 

противниками, а потім братовбивчим терором проти її 

керівників, зокрема Робесп’єра, який дав початок тій 

несамовитості, через яку з плахи скотилась і його голова. Саме 

поняття „терор‖, на думку деяких фахівців, виникло під час 

Французької буржуазної революції [8]. 

Характерною рисою ХІХ ст. є терроризм анархістів і 

націоналістів. У цей період у Німеччині з’явилася «філософія 

бомби», автором якої був німецький радикал Карл Гейнцген. 

Він доводив, що фізична ліквідація сотень, навіть тисяч людей 

може бути виправдана «вищими інтересами людства», а 

моральна заборона на вбивства в політичній боротьбі повинна 

бути спростована. Він вважав, що силі й дисципліні реакційних 

військ необхідно було протиставити таку зброю, за допомогою 

якої невелика група людей може створити максимальний хаос.  

Концепція Гейнцгена отримала закономірний розвиток у 

теоріях Михайла Бакуніна та Петра Кропоткіна, які висунули 

доктрину «пропаганди дією». Нині практики, теоретики та 

дослідники проблеми насильства визнають Гейнцгена 

основоположником теорії сучасного терроризму [7]. 

Концепція «філософії бомби» отримала подальший 

розвиток у «теорії руйнування» Бакуніна. Останній у своїх 

працях відстоював думку про визнання лише однієї дії - 

руйнування. Як засіб боротьби, він пропонував отруту, ніж і 

мотузку. Революціонери, вважав Бакунін, повинні бути глухими 

до стогонів приречених і не йти на будь-які компроміси [5]. 

70-ми роками ХІХ ст. анархістами була висунута доктрина 

«пропаганда дією». Її суть полягала в тому, щоб не словами, а 

лише терористичними діями можна спонукати маси до тиску на 

уряд. Така ж думка проходить і в Кропоткіна, коли він визначає 

анархізм як «постійне порушення за допомогою слова усного і 

письмового, ножа, гвинтівки й динаміту» [6]. 

Наприкінці ХІХ століття особлива роль у пропаганді 

тероризму в Європі і США належала одному з найактивніших і 

найпослідовніших пропагандистів практичного застосування 
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терористичних актів – німецькому публіцисту-анархісту Іоганну 

Мосту, що проповідував «варварські засоби боротьби з 

варварською системою», вважаючи напад кращою формою 

захисту, а терористичний акт – кращим засобом пропаганди. Він 

писав: «Хай живе ненависть! Хай живе помста! У боротьбі 

проти порядку злодіїв законні всі засоби. Чим вища мета, на яку 

спрямовано постріл або удар, тим більше його 

пропагандистський ефект» [5]. Саме Іоганн Мост сформулював 

принцип «ефект еха», який  полягає в тому, що саме по собі 

вбивство ворогів нації не дорого коштує, головне, щоб теракт 

знайшов послідовників і викликав нові теракти. Мост був 

першим, хто запропонував надсилати наміченим жертвам 

поштові посилки з бомбами, що вибухають у момент розкриття 

пакунка. 

Найяскравіше в ХІХ ст. тероризм проявився в діяльності 

російських народників. Осередки «Народної волі» були 

розпорошені всією територією Російської імперії, зокрема і в 

Україні. У програмі «Народної волі» передбачалося 

дезорганізувати уряд через терор, насильницькими методами 

повалити в Росії монархію. У вересні 1879 року революційним 

трибуналом ―Народної волі‖ був засуджений до смерті 

імператор Олександр II, якого було вбито 1 березня 1881 року 

після численних невдалих замахів [5]. 

Розмах і поширення тероризму в Росії відбувався від 1901 

до 1911 року, саме тоді були скоєні гучні терористичні акти 

проти відомих державних діячів і політиків. Відомо, що у 

вересні 1918 року Рада Народних Комісарів прийняла постанову 

про ―червоний терор‖ як надзвичайний захід для захисту 

молодої радянської держави. 

Останнім десятиліттям ХІХ і першим ХХ століття було 

вчинено чимало замахів на життя провідних політиків Европи й 

Америки. Так, були вбиті американські президенти Маккінлі та 

Гарфілд, здійснено кілька невдалих замахів на Бісмарка і 

німецького кайзера. 1894 року був убитий президент Франції 
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Карно, а в 1897-му – прем’єр-міністр Іспанії Антоніо Кановас. У 

1898 році загинула австро-угорська імператриця Елізабет, а в 

1900-му – король Італії Умберто [8]. Але, хоча в багатьох 

випадках убивцями були анархісти, найчастіше вони діяли з 

власної ініціативи, не поставивши до відома про свої наміри 

соратників.  

Після завершення Першої світової війни терористична 

активність на  Європейському континенті довго базувалась 

переважно на праворадикальній націоналістичній ідеології. 

Вважається, що найактивнішими у цей час були націоналістичні 

угруповання хорватських та македонських терористів, які 

боролись проти монархії в Югославії [8]. 

Варто зауважити, що в зазначений період особливого 

значення набуває державний терор. Його суть полягає в тому, 

що правляча еліта проводила політику залякування й 

придушення внутрішніх політичних противників украй 

суворими насильницькими засобами, аж до фізичного 

знищення. Так, у Росії в 20 – 40-х і в Німеччині 30 – 40-х років 

ХХ століття проводився масовий терор усіх інакомислячих. При 

цьому в 1940-х роках масовий політичний терор вийшов на 

міжнародну арену, коли Німеччина почала фізично знищувати 

єврейську діаспору на окупованих нею територіях. 

Після Другої світової війни дії терористів дещо змінилися. 

Їх витіснили так звані конфлікти малої інтенсивності – війна в 

Кореї, у В’єтнамі. Терористичні групи стали частиною 

партизанського руху або армійських підрозділів. Так, 

наприклад, було з єврейськими терористичними групами, які з 

початком громадянської війни в Палестині й вторгненням 

арабських військ увійшли до складу ізраїльської армії. 

Але на початку 70-х років ХХ століття тероризм вийшов 

на світову арену як загальнолюдська катастрофа. Глобалізація 

призвела до розширення географії терористичних актів, вони 

почали набувати системного характеру, а терористичні 

угруповання почали синхронізувати свої дії.  
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У другій половині ХХ ст. виникло і набуло значного 

поширення таке явище як міжнародний тероризм.  

Міжнародний тероризм – це форма політичної боротьби, 

яку використовують різні політичні партії, рухи, групи та інші 

організації, в основі діяльності яких лежить екстремізм і 

насилля для тиску на суб’єкти міжнародної діяльності з метою 

досягнення ними політичних цілей [4]. Міжнародні терористи 

для цього використовують убивства, захоплення заручників, 

вибухові пристрої тощо. За допомогою актів насильства 

терористи намагаються привернути увагу органів влади та 

міжнародної спільноти до досягнення своїх цілей або 

задоволення інтересів соціальних груп, які вони представляють.  

Терористичні акти несуть у собі численні людські жертви, 

здійснюють психологічний тиск на великі маси людей, 

призводять до руйнування матеріальних і духовних цінностей, 

провокують війни, недовіру та ненависть між соціальними і 

локальними групами. 

Терористичні акти з кожним роком стають усе 

організованішими та жорстокішими, використовуючи новітню 

техніку, зброю, засоби зв’язку. У різних регіонах світу 

політичними та націоналістичними радикалами, котрі взяли на 

озброєння методи терору задля досягнення своїх цілей, 

організована розгалужена система підпілля, складів зі зброєю та 

вибухонебезпечними речовинами, спеціальних структур і 

фінансових засобів. Для прикриття терористичних організацій 

функціонує система фірм, компаній, банків та фондів [2]. 

На сучасному етапі простежується еволюція тероризму, 

що проявляється так: 

1. Відбулася трансформація тактики тероризму. Раніше він 

існував в основному у формі одиничних замахів на керівників 

держав, урядів і високопоставлених чиновників. Нині ситуація 

кардинально змінилася. Сучасний тероризм – це вже не 

розрізнені індивідуальні дії, а серії різноманітних 

терористичних акцій, спрямованих проти широкого кола осіб та 



Історичні витоки та еволюція тероризму 

 

 335 

об’єктів, ретельно підготовлених, які здійснюються 

кваліфікованими кадрами і добре організованими 

угрупованнями. При цьому спостерігається різке кількісне 

зростання терористичних актів із численними жертвами і 

значними матеріальними збитками, а також об’єднання зусиль 

окремих екстремістських формувань і кримінальних структур на 

міжнародному рівні для досягнення своїх політичних цілей.  

2. Удосконалилась структура терористичних угруповань і 

посилилася конспіративність їхньої діяльності. Терористи 

почали здебільшого діяти нечисленними підрозділами, 

жорсткішою стала перевірка нових членів. У межах 

терористичних організацій практикується спеціалізація 

підрозділів за їхнім призначенням: фінансування, розвідка й 

контррозвідка, постачання зброї і спеціальних засобів на місце 

запланованого терористичного акту, чи виконання 

терористичного акту. 

3. Відбулось удосконалення форм і методів терору. 

Використання терористичними організаціями вкрай жорстких 

форм і методів боротьби підвищує небезпеку здійснення актів 

так званого технологічного тероризму. До них, насамперед, 

належить використання чи загроза застосування ядерної, 

хімічної і бактеріологічної зброї, радіоактивних або 

високотоксичних хімічних, біологічних речовин, а також спроби 

захоплення екстремістами ядерних та інших промислових 

об’єктів. 

4. Сучасними терористами взятий курс на використання 

досягнень науково-технічного прогресу. Розвиток прогресу 

породжує нові види тероризму, руйнівна сила яких постійно 

зростає. Так, життя сучасного суспільства залежить від 

електронних баз даних та інформації, що передається ними. Від 

цього залежить також оборона, діяльність спецслужб і 

правоохоронних органів, банківської справи, робота систем 

життєзабезпечення міст тощо. У зв’язку з цим, життєво важливі 

сфери діяльності будь-якої держави стали відкритими для 
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комп’ютерних хакерів. А їхні узгоджені дії можуть не тільки 

паралізувати всю країну, але й призвести до численних 

людських жертв. Тому загроза нового виду тероризму – 

інформаційного або електронного – нині набуває особливого 

значення. 

5. Зростає тероризм, заснований на релігійній та етнічній 

ненависті. Сьогодні небезпеку становлять не тільки групи 

бойовиків, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але 

й численні загони проповідників ісламу радикального напряму, 

у зокрема, войовничого, які пройшли навчання в ісламських 

навчальних закладах Саудівської Аравії, Пакистану, Єгипту і 

були завербовані ісламістами. Порівняльний аналіз розвитку 

ситуації на Балканах, Північному Кавказі і в Центральній Азії 

показує, що саме перед ісламськими проповідниками ставиться 

мета першими реалізувати розраховані на довготривалу 

перспективу завдання поширення ідей сепаратизму і релігійного 

екстремізму в різних регіонах країни. 

6. Відбулося збільшення людських і фінансових джерел 

міжнародного тероризму. 

7. Відповідно до нової теорії насильства можливе 

здійснення тероризму за допомогою такої зброї: концептуально-

методологічна (впровадження помилкових цінностей для 

суспільства), хронологічна (створення помилкової концепції 

причинно-наслідкового зв’язку явищ), фактологічна (демагогія, 

пропаганда помилкових ідей, залякування за допомогою ЗМІ), 

економічна (санкції, ембарго, кредити міжнародного валютного 

фонду, піратство), геноцид (алкоголь, наркотики, хімічні 

отруйні речовини) і зброя фізичного ураження (убивства, 

вибухи, підпали, викрадення заручників тощо). 

8. Міжнародний тероризм є геополітичним модусом 

дестабілізації. Адже для нанесення випереджальних ударів по 

потенціальних базах тероризму використовується і пряме 

вторгнення в окремі країни чи регіони збройних сил з 

подальшою окупацією та зміною керівництва країни. Ці 
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вторгнення насправді є локальними війнами різної 

інтенсивності і розмаху. 

Отже, у ХХІ ст. тероризм став невід’ємною частиною 

політичних та економічних процесів у світі. Він перетворився на 

один із провідних чинників сучасних міжнародних відносин. 

Прослідкувавши історичний розвиток проявів тероризму від 

найдавніших часів до сучасності, яскраво простежується 

еволюція та вдосконалення як методів, так форм і структури 

терористичних організацій. Сучасний тероризм 

характеризується широким розмахом, відсутністю чітко 

окреслених державних меж, існуванням доволі налагодженої 

координації міжнародних терористичних центрів та організацій, 

значною матеріальною підтримкою. Унаслідок глобального 

поширення медіа та розвитку комунікацій тероризм розвинув 

здатність формувати міжнародну громадську думку через 

залякування. Він став анонімнішим, живучішим і стійкішим до 

боротьби з ним, а терористи – мобільнішими. Тобто, він став не 

просто наслідком глобалізаційних процесів, а й дуже 

ефективним засобом для диктату своїх умов і досягнення 

політичних цілей спільнотами, які є порівняно «слабкими» з 

огляду на держави та міждержавні організації. Тероризм нині 

зачіпає інтереси світової спільноти і вимагає колективної 

співпраці та розробки ефективних засобів для запобігання й 

протидії тероризму. 
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The article examines the origins of terrorism and its evolution 

from ancient times to the present, from isolated attempts on heads of 

governments in various terrorist acts against a wide range of people. 

The author analyzes the impact of globalization on development and 

evolution of terrorism. 

Keywords: terrorism, terroristic attack, international 

terrorism, globalization of international relations. 

 

В статье рассмотрены истоки терроризма и его 

эволюция от древнейших времен до современности, от 

единичных покушений на глав государств, правительств к 

различным террористическим акциям, направленным против 

широкого круга лиц. Автором проанализировано влияние 
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глобализационных процессов на развитие и эволюцию 

терроризма. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, 

международный терроризм, глобализация международных 

отношений. 
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ШЛЕЗВІГ-ГОЛЬШТЕЙНСЬКЕ ПИТАННЯ.  

ДАНСЬКО-ПРУССЬКА ВІЙНА 1864 РОКУ 

 

У статті автор розглядає  відносини між Данією та 

Пруссією у контексті їхнього змагання за землі Шлезвігу та 

Гольштейну; аналізує характер проблеми, пов’язаної з 

герцогствами Шлезвіг і Гольштейн, визначає причини, привід і 

наслідки війни 1864 року. Автор приділяє увагу постаті Отто 

фон Бісмарка, виявляє мотиви, що спонукають його до війни з 

Данією. У статті йдеться про прийняття королем Данії 

Крістіаном ІХ нової конституції 1863 року; аналізуються 

причини та наслідки прийняття даного документа. 

Ключові слова: Шлезвіг, Гольштейн, Отто фон Бісмарк, 

Крістіан ІХ, Фредерік VII, дансько-прусська війна, конституція 

Данії 1863 року, Гаштейнська конвенція, Данія, Пруссія, 

Австрія, Франкфуртський союзний сейм, Германський союз. 

 

У сучасній історичній науці майже не приділяється увага 

дансько-прусським війнам ХІХ століття. 

Але це проблема не лише сьогоденна. Це питання не 

розглядалося уважно й сучасниками цих війн. 

Згадаємо відомий вислів лорда Палмерстона: «Донедавна 

в усій Європі лише троє людей розуміли проблему Шлезвігу та 

Гольштейну: принц Консорт (Альберт, чоловік королеви 

Вікторії), який вже помер, німецький професор, який з’їхав з 

глузду, і я, який уже геть усе забув» [4, c. 15]. Ця фраза 

достатньо ілюструє стан вивчення цього питання. На нашу 

думку, проблема Шлезвігу та Гольштейну в ХІХ столітті 

потребує детальнішого дослідження. 
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Серед вітчизняних і російських учених ніхто не досліджує 

це питання. 

Вивченням питання шлезвіг-гольштейнських війн 

займається невелика кількість вчених, серед них сучасні данські 

дослідники Tom Buk-Swienty, Mads Daugbjerg, Lysholm Niels, 

Sten Busk, Henning Poulsen, Mikkel Abildgaard Ditlefsen, 

британський вчений Michael Embree, також німецькі вчені 

Georg Waitz (1813-1886), Alexander Scharff (1904-1985). 

Метою нашої роботи є дослідити протистояння між 

Пруссією та Данією в контексті їхньої боротьби за землі 

Шлезвігу та Гольштейну (Друга шлезвіг-гольштейнська війна). 

З огляду на мету, яку ми ставимо перед собою при написанні 

цієї статті, ми визначили для себе такі завдання:  визначити 

причини та привід до війни Пруссії та Австрії проти Данії, 

дослідити конституцію Данії 1863 р.; простежити чи були 

порушені права громадян Шлезвігу та Гольштейну за цією 

конституцією; визначити характер проблем, пов’язаних з 

питанням Шлезвігу та Гольштейну;  вивчити наслідки війни для 

Пруссії та Данії. 

Ми вважаємо, що на особливу увагу заслуговують не самі 

військові дії під час війни 1864 року, натомість, з історичної 

точки зору, особливо важливими є стратегія й тактика Отто фон 

Бісмарка у цьому питанні, і заходи, до яких вдавався король 

Данії Фредерік VII (1808-1863) і король Данії Крістіан ІХ (1818-

1906). Ідеться передусім про прийняття Фредеріком VII нової 

конституції Данії 1849 року (Danmarks Riges Grundlov) і 1855 

року (Helstatsforfatningen (Faellesforfatningen), 2 oktober) та про 

прийняття Крістіаном ІХ нової конституції 1863 року 

(Novemberforfatningen). 

У вітчизняній та зарубіжній історичній літературі 

головний акцент робиться на останньому етапі об’єднання 

Німеччини 1871 року. Але не слід забувати, що саме головним 

трампліном до початку об’єднання Німеччини під проводом 

Пруссії, а саме Отто фон Бісмарка, була війна 1864 року, під час 
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якої герцогства Шлезвіг і Лаунберг відійшли до Пруссії, а 

Гольштейн – до Австрії (згідно з Гаштейнською конвенцією від 

14 серпня 1865 року про розподіл приельбських герцогств) [2]. 

Бісмарк повністю ідентифікував себе з імперією 

відповідно до власного перефразування слів Людовика ХIV 

(держава – це я). Цю фразу Бісмарк використав під час бесіди з 

послом фон Швайніцем: Moi je suis l’Etat (Я – це держава). На 

думку Швайніца, ця фраза стала вираженням абсолютного 

злиття егоїзму та патріотизму, жертовності та себелюбства [2]. 

Проблема Шлезвігу та Гольштейну має глибоке коріння, 

це питання було завжди складним з точки зору 

конституційності та династичних зв’язків. Ці два герцогства 

були пов’язані між собою на різних історичних етапах, і  1460 

року знать Шлезвігу та Гольштейну формально надала королю 

Данії Крістіану І титули герцога Шлезвігу та графа 

Гольштинського, пізніше король Данії отримав титул герцога 

Шлезвігу та Гольштейну [4, c. 17]. 

Герцогства Шлезвіг і Гольштейн повинні були бути 

назавжди в персональній унії з королем Данії та його законними 

спадкоємцями. 

Але герцогство Шлезвіг було феодальним володінням, 

підконтрольним Данії (у персональній унії з Данією) від 1460 до 

1864 року. 

Регіон Шлезвіг охоплює територію близько 30 км на 

північ і 40 км на південь від кордону між Німеччиною й Данією. 

Традиційно, значення та важливість регіону полягає в тому, що 

саме цей регіон є ланкою між Північним і Балтійським морями і 

надає чудову можливість для перевезення товарів, поєднує 

торговельний шлях через Росію з торговельними шляхами 

вздовж Рейну й Атлантичного узбережжя. 

Шлезвіг разом з Гольштейном були протягом ХІХ ст. 

предметом суперечок між Німеччиною й Данією. Із зростанням 

національного духу в Європі в першій половині ХІХ ст. це 
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питання вийшло за межі суто локальні, національні, і набуло 

загальноєвропейського значення. 

Після наполеонівських війн Данська корона складалася з 4 

частин: Королівство Данії, герцогства Шлезвіг, Гольштейн і 

Лауенбург. Данське королівство охоплювало територію 

Ютландії та данські острови. Герцогства Шлезвіг і Гольштейн 

були підпорядкові владі герцога, який був одночасно королем 

Данії. Маленьке герцогство Лауенбург, що знаходиться на 

південний схід від Гольштейну, відійшло до данської корони 

1815 року. Це була часткова компенсація Данії за втрату 

Норвегії на користь Швеції. На територіях Гольштейну та 

Лауенбургу проживало та проживає нині німецькомовне 

населення. Населення Шлезвігу було змішане: на півночі, 

переважно, – данськомовне населення, на півдні – 

німецькомовне [4, c. 17]. 

Приводом до війни 1864 року стало прийняття Крістіаном 

ІХ Конституції у листопаді 1863 року, за якою герцогство 

Шлезвіг назавжди мало бути закріплене за Данією. Крістіан ІХ 

чудово розумів, які можуть бути наслідки цього, але він 

сподівався на підтримку Англії, якщо Пруссія виступить з 

нотою протесту. Уряди Австрії та Пруссії оцінили прийняття 

даної конституції як порушення з боку Данії домовленостей, 

досягнутих між Пруссією та Данією 1952 року. Пруссія й 

Австрія звернулися до уряду Данії з вимогою скасувати 

Конституцію від 18 листопада 1863 року, яка, на їхню думку, не 

мала під собою жодного юридичного підґрунтя. Це був 

ультиматум. У короля Крістіана ІХ було 48 годин, щоб 

виконати вимогу [1, c. 539]. 

Так, Пруссія й Австрія намагалися повернути status qua. 

Лише при поверненні status qua були можливі будь-які подальші 

переговори. Це був, по суті, ультиматум, висунутий Данії, адже 

Пруссія й Австрія, за умови непоступливості Данії, брали на 

себе обов’язок використати всі можливі засоби, що були в 

їхньому розпорядженні, і відновити status qua самостійно без 
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участі Данії та повернути безпеку герцогству Шлезвіг, 

вилучивши його з незаконного союзу з королівством Данія. 

Публікація тексту Нової Конституції Крістіаном ІХ сама 

по собі стала достатньою підставою і виправданням для Пруссії 

й Австрії щодо оголошення війни Данії. 

16 січня 1864 року Пруссія й Австрія підписали угоду. 

Стаття, розроблена Австрією, яка мала гарантувати збереження 

позицій згідно з угодою 1852 року, була замінена через 

наполягання Бісмарка іншою статтею, у якій ішлося про те, що 

дві держави (Пруссія й Австрія) будуть приймати рішення та 

діяти щодо герцогств Шлезвіг і Гольштейн тільки узгоджено, 

тільки конценсусно [5, c. 744]. 

Але союз Пруссії й Австрії був необхідний Бісмарку як 

прикриття його справжніх планів щодо Шлезвігу та Гольштинії, 

тобто приєднання цих герцогств до Пруссії. Також військовий 

блок Австрії та Пруссії був досить могутнім і переконливим і 

міг утримати від наступу і Францію, й Англію. 

Ми вже зазначали, що протягом ХІХ ст. було декілька 

конфліктів між Пруссією та Данією з приводу герцогств 

Шлезвіг і Гольштейн (так звані шлезвіг-гольштейнські війни). 

Перша шлезвіг-гольштейнська війна (дансько-прусська 

війна) була 1848–1850 рр. 

А 1863 року імпульсом для повернення до питання 

Шлезвігу та Гольштинії стала смерть данського короля 

Фредеріка VII. Коли королем став наступник Фредеріка VII 

Крістіан ІХ миттєво постало питання про те, хто буде володарем 

об’єднаних з Данією Шлезвігу та Гольштейну.  Смерть 

Фредеріка VII призвела, по суті, до початку Другої шлезвіг-

гольштейнської війни (дансько-пруссько-австрійської війни). 

Треба зазначити, що пряма лінія давньої данської династії 

обірвалася зі смертю Крістофера ІІІ 1448 року. Герцога 

Крістіана Ольденбургзького було обрано його наступником. 

Герцог Крістіан став королем Данії Крістіаном І того ж року [7]. 

Він належав до однієї з пов’язаних між собою династій і став 
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засновником королівської династії дому Ольденбург, яка 

правила до 1863 року, доки не помер Фредерік VII, який не 

залишив по собі прямих спадкоємців. 

Коли король Фредерік VII раптово помер 15 листопада 

1863 р.,  згідно з Лондонським протоколом 1852 року престол 

наслідував принц Крістіан Глюксборгзький, який став королем 

Крістіаном ІХ, королем об’єднаної Данської монархії. Разом з 

Фредеріком VII згасла на данському престолі королівська 

династія Ольденбургського дому по чоловічій лінії. 

Отже, Фредерік VII був останнім нащадком чоловічої лінії, 

який був одночасно спадкоємцем престолу як у Данії, так і в 

герцогствах Шлезвіг і Гольштейн. 

Крістіан ІХ став першим монархом сучасної данської 

королівської династії дому Глюксборг (Glücksborg) [7]. 

Крістіан опинився в складній ситуації. Його було загнано в 

безвихідь. 

З одного боку, на нього тиснули націоналістично 

налаштовані ліберали в самій Данії та данськомовне населення 

Шлезвігу, які прагнули підписання нової конституції, а з 

другого боку, Пруссія й Австрія були категорично проти цього 

кроку. Наприклад, представник радикально налаштованої 

позиції «Eider Dane» Монрад беззаперечно підтримував ідею 

підписання нової Конституції  і був готовий до можливої війни, 

насамперед, тому що він і його колеги сподівалися на підтримку 

західних держав, які в подальшому так і не надали свою 

допомогу Данському королівству [4, c. 28]. 

Данськомовне населення Шлезвігу так само, як і сама 

Данія, відчували, як зростає могутність сусідніх Пруссії й 

Австрії, амбіції яких були цілком зрозумілі. І, звичайно, ейдер-

данці (данці герцогства Шлезвіг) були занепокоєні тим, що вони 

можуть опинитись у складі іншої держави і бути 

відокремленими від їхньої батьківщини. Вони вимагали від 

Данії юридичного закріплення Шлезвігу за данською короною. 
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Данські ліберали вимагали від Крістіана ІХ того ж самого. 

Передусім вони хотіли зберегти принаймні Шлезвіг (з 

Гольштинією було складніше) у складі Данського королівства, 

зміцнити кордони Данії та допомогти ейдер-данцям, захистити 

їх від націоналістично налаштованих німців. 

Зі свого боку Гольштинія теж діяла активно. 

Ще 1859 року Асамблея Гольштейнських земель 

відхилила конституційні пропозиції з боку данського уряду. 

Головна вимога Германського союзу полягала в тому, щоб 

Шлезвіг не було відірвано від Гольштейну, щоб Шлезвіг так 

само, як і Гольштейн, входив до Германського союзу. 

Германський союз заявив, що Конституція  1855 року 

означає включення Шлезвігу до королівства Данії і руйнує, 

таким чином, історичні зв’язки між Шлезвігом і Гольштейном. 

Отже, питання статусу самого Шлезвігу знову з’явилося на 

порядку денному на міжнародній арені. 

У березні 1860 року Парламент Германського союзу (Diet) 

у Франкфурті (Франкфуртський союзний сейм) декларував, що 

жодні закони, ухвалені в Копенгагені, не є чинними для 

герцогств Гольштейн і Лауенбург без згоди цих герцогств [4, c. 

20]. 

Ситуація до кінця 1864 року стала критичною й досягла 

свого апогею. Війни було не уникнути. Будь-яка поступка 

означала б ганебну поразку для обох сторін конфлікту.  Жодна 

зі сторін не бажала програшу. 

Для Данії поступка мала б означати втрату без бою 

Шлезвігу, Гольштинії та Лауенбургу. Це було б для Данії 

політичним приниженням і  означало б її автоматичний перехід 

у розряд країн третього калібру. 

Для Пруссії й Австрії повернення до мирного шляху і 

визнання прав Данії на свої васальні германські герцогства та 

графство Лауенбург було б тотожним втраті національного 

престижу. Отже, війна наближалася. 
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Можна сказати, що приводом до війни стала негнучка 

позиція Данії щодо з’ясування питання герцогств Шлезвіг і 

Гольштейн. 

Насправді, Отто фон Бісмарку була вигідна така позиція 

Данії, тому що це розв’язувало йому руки і він міг розпочати 

військові дії проти Данії. Пруссія мала постати перед усіма 

германськими державами в образі визволительки «німецьких 

братів». 

Для Бісмарка така ситуація була надзвичайною 

можливістю. Його плани були завжди гнучкими. Його 

союзником у цьому питанні також було німецькомовне 

населення герцогств. Бісмарк талановито зіграв на національних 

почуттях мешканців цих територій. Він узяв у свої руки справу 

національного відродження. І ця спроба виявилася вдалою. Він 

зробив справу, яку було перервано 1950 року, коли Австрія та 

Росія (Микола І) завадили національному підйому німців у 

герцогствах [2]. 

Прогресивні ліберальні партії з обох сторін, з німецької та 

данської, були засліплені у чистому вигляді націоналізмом. 

Але не лише нова конституція Крістіана ІХ обурила 

Пруссію й Австрію. Публікація  конституції та відмова Данії 

скасувати її стали лише приводом до війни. 

Ще раніше невдоволення Пруссії й Австрії було викликане 

поступовим заселенням Шлезвігу данцями, які почали 

обробляти неплодоносні землі герцогства. Земельні наділи 

роздавали данській аристократії, а німців виселяли за грошову 

компенсацію з цих територій. 

Отже, війна 1864 року все ж розпочалася. Тривалий час 

Данія очікувала підтримки з боку Англії та Франції. Англія 

годувала обіцянками Данію, запевняла, що вони ведуть 

переговори із Францією (Наполеоном ІІІ). Але коли Данія 

відіслала запит до Франції, у відповіді Наполеона ІІІ була 

категорична відмова в допомозі [1, c. 540–541]. 
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Після тривалих військових дій і після остаточної 

масштабної поразки Данії при м. Дюббель 18 квітня 1864 року, 

12 травня 1864 року було укладено перемир’я, а 30 жовтня 1865 

року – підписано остаточний мир між  Данією, з одного боку,  

Пруссію й Австрією – з другого. 

Унаслідок поразки Данії у Другій шлезвіг-гольштейнській 

війні (війна Пруссії й Австрії проти Данії 1864 р.) герцогства 

Шлезвіг, Гольштейн і графство Лауенбург залишалися за 

переможцями (Австрією та Пруссією) у спільній власності. 

Окрім територіальних, у Данії були величезні людські 

втрати. З боку Данії загинуло близько 3000 осіб (враховуючи 

вбитих і загиблих від ран і хвороб), було поранено майже 4000 

осіб. Для порівняння, аналогічні цифри в Пруссії становлять 

1400 осіб загиблих, 2,5 тисячі осіб поранених [6, c. 321]. 

Це був перший серйозний крок на шляху Бісмарка в його 

прагненні об’єднати Німеччину під проводом Пруссії та 

розширити кордони нової держави. Але на цьому шляху був 

головний суперник Пруссії – Австрія [1,    c. 541]. 

Отже, треба було здолати цього суперника. Бісмарку 

вдалося здолати Австрію у війні 1864–1966 рр. І Шлезвіг-

Гольштейн став частиною Прусії до референдуму 1920 року, 

коли Північний Шлезвіг приєднався до Данії, а Південний 

Шлезвіг за результатами голосування залишився у складі 

Німеччини. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна визначити 

декілька аспектів проблеми Шлезвігу та Гольштейну: 

– суто юридичне питання (питання належного 

спадкоємства); 

– конституційне питання (правомірність належності 

герцогств до Данської корони та загалом проблема 

відносин між Данською короною та герцогствами, 

взаємини між самими герцогствами та відносини 

Гольштейну з Германським союзом (German 

Confederation)); 
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– національне питання (давнє протистояння між німцями й 

данцями, яке посилилося внаслідок загальних тенденцій у 

Європі в ХІХ ст., а саме внаслідок тенденцій до 

консолідації націй); 

– міжнародний характер проблеми (суперницькі амбіції 

держав Германського союзу, з одного боку, та інтереси 

європейських держав, з другого боку; насамперед це 

стосується Великобританії, яка намагалася завадити 

поширенню німецької могутності на морі на півночі 

Європи) [8]. 

Демократичні революції в Європі та підйом національного 

духу безперечно змінили Європу, вони призвели до оформлення 

нових національних держав, до конституційних змін у більшості 

країн Європи. Так, демократична конституція Данії від 05 

червня 1849 року змінила статус монархії з абсолютної на 

конституційну. 

Проте демократичні зміни в Данії призвели до певних 

геополітичних втрат: герцогства, які були в унії з королівством 

кілька століть поспіль, опинились у складі зовсім іншої держави 

– об’єднаної Німеччини. І ситуація, у якій опинилася Данія 

довела спроможність концепції політичного реалізму, яка сама 

з’явилася набагато пізніше. Дійсно, Данії не можна було 

сподіватися стовідсотково на підтримку інших держав у її 

конфлікті з Пруссією, тому що кожна держава передусім 

керується власними інтересами, і якщо хочеш досягти високих 

результатів, треба вміти грати на цих інтересах, як це вдало 

робив Отто фон Бісмарк. Треба турбуватися про забезпечення 

власної могутності, а не чекати допомоги. Якщо ж держава сама 

не володіє достатніми ресурсами, їй необхідні союзники, але  

щоб віднайти союзника, треба його зацікавити, щоб союзник 

відчув, що його участь у тому чи іншому конфлікті є вигідною 

насамперед для нього. 

Поразка при м. Дюббель є подією важливою, 

кульмінаційною не лише в контексті Другої шлезвіг-



О.В. Чайковська 

 

 350 

гольштейнської війни, ця подія стала поворотним моментом у 

всій історії Данії, адже відтоді Данія назавжди втратила будь-

яку надію відновити свої колишні позиції могутньої морської 

держави на європейській арені і на світовій арені загалом. 

Але з часом, битва при м. Дюббель використовувалась 

обома сторонами, Німеччиною та Данією, для консолідації 

нації. З німецької точки зору, битва при м. Дюббель (данський 

варіант – Dybbøl, німецький – Düppel) ретроспективно 

вважалася першою в трьох серіях війн, які привели до 

формування 1871 року Німецької імперії.  В очах данців – це 

була справжня жертва солдат Дюббеля, які від самого початку 

розуміли, що були приречені на поразку. Їхня битва стала 

легендою, важливою для данців з національної точки зору. 

Цікавим є те, що не перемога, а саме поразка стала 

причиною національної гордості для данців. Можливо, було б 

розумніше відступити, але відхід військ був би величезним 

приниженням, а поразка огорнула місто ореолом героїзму. 

Наступні роки безліч од і пісень складалося на честь видатної 

битви [3, c. 433]. 
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Автор статьи исследует отношения Пруссии и Дании в 

контексте их соперничества из-за герцогств Шлезвиг и 

Гольштейн; анализирует проблему, связанную с герцогствами; 

определяет причины, повод и последствия войны 1864 года; 

особое внимание в статье уделяется личности Отто фон 

Бисмарка, причинам, которые подтолкнули  его к войне против 

Дании. В статье рассматривается вопрос принятия 
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http://kongehuset.dk/publish.php?dogtag=k_%20dk_monarkiet


О.В. Чайковська 

 

 352 

конституции Дании 1863 года королем Кристианом ІХ, автор 

делает акцент на причинах и результатах принятия этого 

документа. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 

урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор; виділення нез’ясованих раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячена вищеозначена 

стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок з цього напрямку. 

 Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 

 Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 

 Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 

Обсяг статті – 10–12 машинописних сторінок (до 20 тис. 

знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–

0,5 др. арк. (12–20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами 

(кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче 

(через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт 

– напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку 

повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail 

(шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме 

українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст 

статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 

слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то 
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вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку 

друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один 

рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, 

через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів 

не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність 

наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, 

власних імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути 

уважно вичитаний, перевірений автором і підписаний на 

останній сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то 

підписує кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та 

аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня 

підписують їхні наукові керівники із зазначенням дати 

прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, 

ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, 

здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового 

ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в 

книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 

інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. 

Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту 

(аркуші стандартні 210×297 мм. Папір білий, текст з одного 

боку аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора 

/ перше прізвище). 

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку 

рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються 

правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 

виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил 

оформлення авторських оригіналів, редколегією не 

розглядаються і не рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць 

«Проблеми міжнародних відносин» необхідно надіслати її на 

адресу редакції. 
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