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кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, професор,   

проректор з адміністративно-виховної роботи  
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УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

Частина 2 

«ЗАДВІРКИ» ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ АБО  

«САМОГУБНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 

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. 

 

Росія у сучасному глобальному світі випробовує певні 

труднощі ідентифікації свого державного статусу. Це наслідок 

необоротного процесу універсалізації держави і  консервативно-

рутинного способу реалізації політичного процесу, що 

сформувався. Вплив Росії на світову політику схарактеризував 

президент РФ Дмитро Медведєв на виїзному засіданні 

Мюнхенської конференції в Москві в жовтні 2010 року: 

«Частенько Росія сприймається частиною західного світу, 

звичайними людьми як країна, де ніколи не може бути 
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демократії, керівництво якої завжди прихильне до авторитарних 

принципів і яке не хоче розвиватися спільно з іншим світом» 

[46]. Насправді Д. Медведєв підтвердив спадкоємність політики 

останнього століття, описаної відомим російським філософом 

С.Л. Франком: «Уперше після XVII століття «азійський 

деспотизм» був насаджений у Росії саме радянським урядом; він 

відрізняється від архаїчних азійських деспотій тільки тим, що 

через технічний розвиток міг стати достовірно тоталітарним 

деспотизмом, яким не були і не могли бути його древні 

прообрази» [42, с. 321].  

У контексті тривала загальна історія накладає відбиток на 

зовнішню політику найближчого сусіда – України, яка 

проводить її з оглядкою на Росію. В інтерв’ю The Wall Street 

Journal 22 вересня 2010 року «Янукович підкреслив, що Росія не 

заперечує проти членства України в ЄС» [48]. Але Росія 

заперечує проти вступу України до НАТО. Керівник 

департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ Сергій 

Рябков заявив: «План членства (авт. – у НАТО для України) – це 

точка неповернення. Ми бачимо, як США втягує Україну і 

Грузію в НАТО. І виступаємо категорично проти цього» [37].  

Прагнення України вступити до Північноатлантичного 

Альянсу було закріплене законодавчо ще 2003 року при 

Президентові Л. Кучмі.  Законом України від 01.07.2010 р. № 

2411–VI (2411–17), (ВВР. – 2010. – № 40. – Ст. 527). змінені 

статті 6 і 8 Закону України «Про основи національної безпеки 

України». З нього вилучені положення ст. 8 про те, що 

головною зовнішньополітичною метою України є «отримання 

членства в Європейському Союзі і Організації 

Північноатлантичного договору», а із статті 6 про те, що 

пріоритетами національних інтересів України є «інтеграція 

України до європейського політичного, економічного, 

правового простору і євроатлантичного безпекового простору» 

[12]. 

http://files.korrespondent.net/politics/yanukovich
javascript:OpenDoc('2411-17');


Б.В. Зажигаєв 

 

 8 

Доктор політичних наук, професор Володимир Пастухов 

вважає: «Росія і Україна через зрозумілі причини сформували 

своєрідну політичну «екосистему». Усе, що трапляється на 

одному полюсі цієї системи, тут же приводить до змін на її 

іншому полюсі» [35, с. 7–16]. 

Росія й Україна уламки єдиної радянської імперії, яка 

агонізує, – за А. Тойнбі, це універсальні держави, що виникають 

«після, а не до надлому цивілізацій. Це не літо суспільства, а 

бабине літо його – останній сплеск тепла перед вогкістю осені і 

холодом зими» [40, с. 1146–1148].  

Ще в середині 90-х З. Бжезинський в одному з інтерв’ю 

сказав: «Росія зараз не партнер. Це клієнт... Росія – переможена 

держава. Після 70 років комунізму вона програла титанічну 

боротьбу... Не треба підживлювати ілюзію про великодержавну 

Росії. Потрібно відохотити від такого способу думок... Росія 

зараз – бідна, примітивна країна. За межами декількох міст 

Росія – як Індія». З. Бжезинський вважав, що для того, щоб  

Росії скинути «імперську» оболонку буде потрібно 10-20 років. 

А головна умова для цього – не допустити неоімперіалізму – 

реінтеграції пострадянських республік [8, с. 58–67].  

1994 року провідні російські вчені Абалкін Л., Ассекрітов 

С., Бакатін В., Фатєєв С., Шаталін С. підтримали думку С. 

Глазьєва і висловили побоювання: «...Росія вступає в нову фазу 

кризи, яка характеризується безповоротністю багатьох 

руйнівних процесів». Уже тоді йшлося про «катастрофічне 

руйнування сфери матеріального виробництва», «про грізні 

ознаки швидкої промислової деградації». Уже тоді попереджали 

про те, що «ліміт часу майже вичерпаний, тому, щоб 

найпохмуріші прогнози не почали втілюватися вже наприкінці 

поточного року, треба терміново робити дієві заходи із 

запобігання катастрофи» [7]. 

У зв’язку з цим цікаві висновки моніторингу Науково-

дослідного інституту соціальних систем МДУ ім. М.В. 

Ломоносова «Росія в новій геополітичній ситуації»: 

«Уявляється, що на вироблення нової геополітичної доктрини 
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сьогодні мають бути кинуті всі творчі сили, інакше Росія зійде з 

історичної сцени як незалежна і суверенна держава.  

Загальний висновок. На наших очах відбуваються 

тектонічні геополітичні зміни, на які російське керівництво не в 

змозі дати адекватну відповідь» [36]. 

Російський учений, доктор політичних наук В.Б. Пастухов 

уже в жовтні 2010 року також дійшов висновку, що процес 

деградації і фрагментації держави триває як в Україні, так і в 

Росії: «Поза будь-якою залежністю від українських подій до 

2003–2004 рр. позначився глибокий надлом внутрішньої 

політики Росії» [35, с. 7–16].  

Швидкість розпаду Росії ілюструє жорстке твердження 

Сергія Бріна, одного із співзасновників GOOGLE, висловлене 

2002 року в інтерв’ю каліфорнійському журналу Red Herring. 

Він назвав Росію «сніговою Нігерією», таким чином 

натякнувши на високий рівень корупції.  

Нині вислів Сергія Бріна про «снігову Нігерію» застарів. 

Росія виявилася корумпованішою країною, ніж ця африканська 

держава. Відповідно до осіннього звіту 2009 року, складеному 

Transparency International, РФ посідає 146-те місце зі 180. Її 

сусіди – Україна, Сьєрра-Леоне, Кенія, Еквадор і Камерун. 

Сучасна Нігерія, тим часом, міститься вище на декілька щаблів 

разом з Бангладеш, Угандою і Білорусією [15]. 

Цікава оцінка стану житлово-комунального господарства 

Росії дана президентом Росії Дмитром Медведєвим: «Якщо 

нічого не робити, то через 5–7 років настане катастрофа». Згідно 

із статистикою нині понад 4,5 мільйона громадян Росії 

проживають у старому або аварійному житлі, причому 

очевидно, що ця цифра занижена. Зношеність об’єктів житлово-

комунального господарства в країні становить понад 

60 відсотків [18]. 

Негативні процеси наростають в економіці найбільших і 

найрозвиненіших республік колишнього СРСР. В Україні після 

закінчення 2008 року, за даними Держкомстату, ВВП становив 
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74,1% від рівня 1990 року Української РСР [33]. Процес розвалу 

економіки пролонгується в 2009 році, коли ВВП країни 

скоротився на 15,1% порівняно з 2008 роком [11]. Уже при 

Віктору Януковичу, тільки за вересень 2010 року рівень 

безробіття в країні виріс на 2,46%. «За даними  Державної 

служби зайнятості, кількість безробітних в Україні, що встали 

на державний облік, збільшилася за вересень 2010 року на 10,5 

тис., до 426,6 тис. людей» [31].  

Долі універсальних держав дійсно парадоксальні. Ці 

утворення – останні плоди праці домінуючих меншин 

(псевдоеліт) у суспільствах, що розкладаються, а ці домінуючі 

меншини далекі від ідеї самовідмовлення, яке, очевидно, є 

єдиною і неодмінною умовою, що дозволяє зрости плодам 

їхньої праці. Свідома мета будь-якої правлячої меншості завжди 

зводиться до спроб зберегти свою роль у суспільстві, з яким 

воно пов’язане нерозривними нитками. Універсальна держава є 

засобом самозахисту псевдоеліт. Цей намір, проте, ніколи не 

реалізується. Універсальна держава, наскільки б тривалим не 

було її життя, є останньою фазою суспільства перед його 

зникненням, а міраж безсмертя виникає внаслідок помилкового 

сприйняття універсальної держави як мети будь-якого 

людського існування. Якщо домінуючій меншості і вдається 

через самовідмовлення знайти нову можливість взяти участь у 

творчому акті, воно завжди приходить до цього всупереч 

самому собі.  

Псевдоеліти Росії й України складники єдиної радянської 

правлячої меншості – наднаціональної політичної кліки. Це 

категорія привілейованого формально і неформально 

правлячого класу тоталітарної радянської держави: від 

найвищих номенклатурних органів, академічних наукових кіл, 

творчої інтелігенції, співробітників спецслужб до різних шарів 

криміналітету. Італійський соціолог і політекономіст Вільфредо 

Парето називав цей клас етикеточним. «Багатство, споріднені 

зв’язки, стосунки відіграють роль також у багатьох інших 

випадках і роблять можливим отримання етикетки про 
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належність до еліти в цілому або до правлячої еліти, зокрема, 

тим, хто не повинен був би її мати» [34, с. 62]. 

Цей клас закритий для стороннього. Сучасна ситуація в 

Україні і Росії аналогічна ситуації часів розпаду Римської 

імперії. «Існують численні приклади закритих з погляду закону 

каст, у які в дійсності відбуваються інфільтрації, і часто надто 

рясні. З другого боку, до чого каста, відкрита з погляду закону, 

якщо в реальності немає умов, що дозволяють увійти до неї? 

Якщо будь-хто, хто збагачується, входить у правлячий клас там, 

де ніхто не збагачується, то це рівноцінно тому, що цей клас 

закритий; якщо збагачуються небагато, то це рівноцінно 

складним перешкодам, які поставив би закон перед доступом до 

нього. Подібний феномен простежувався наприкінці існування 

Римської імперії: той, хто ставав багатим, входив у стан 

куріалів
1
, проте багатими ставало дуже мало [34, с. 63–64]. 

Пітєрім Сорокін у зв’язку з цим писав: «Вироджуваний 

правлячий клас наполегливо відмовляв у співучасті 

«талановитим самородкам» [39, с. 292]. 

У нових пострадянських умовах це єдиний (номенклатура 

СРСР) за формою і змістом клас «куріалів». Його особливості: 

– єдина за формою і змістом політична псевдоеліта 

(партійна, комсомольська і профспілкова номенклатура, 

формальні і неформальні співтовариства спецслужб і 

криміналітету), що зберегла і дотепер важелі управління 

у своїх руках; 

– цинізм як ідеологія правлячого класу, з еволюцією в 

ідеологію войовничого популізму;  

– насильство – як інструмент проведення політики, 

приватизований разом з державою в приватну власність; 

                                      
1
 Куріали – вищій стан у містах Римської імперії, з якого формувалася міська 

рада. 
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– взаємозалежна економіка з пролонгацією економічних 

корисливих претензій (інтересів) номенклатури на 

ліберально-демократичні держави; 

– інтернаціоналізація корисливих інтересів псевдоеліт і 

витіснення державоутворювальних етнічних груп до рівня 

внутрішньої депортації [6, с. 120–129]. 

– загальна тривала історія, для України у своїй основі 

колоніальна за формою;  

– загальна кримінально-міліційна, олігархічна форма 

правління, еволюція якої в Україні йде з деяким 

запізненням щодо до Росії.  

Цивілізаційний вплив Росії на Україну безперечно великий 

і багатогранний. Це тиск, безумовно, посилюватиметься у 

найближчим часом. Генрі Кісенджер не виключає небезпеки 

відродження історичних імперських претензій Росії [23, с. 745]. 

 У нових постімперських умовах він частенько набуває 

радикального характеру і серйозно розглядається в російських 

експертних колах і ЗМІ як сценарій «судного дня» в російсько-

українських відносинах [17, с. 141]. 

На думку Томаса Ремінгтона, професора Університету 

Еморі (США), фахівця з проблем російської політики і 

російського парламентаризму, в основі правління В. Путіна – 

бажання відновити «Квазі-Радянський Союз» і 

«неопатримоніальний» контроль за російською економікою і 

суспільством. Путін, стверджує Ремінгтон, готовий піти на 

інтеграцію Росії у світову економіку, чого не скажеш про 

інтеграцію політичну. Він наводить, як приклад, політичну 

кризу в Україні 2004 р., яка показала, що «розрив між 

російськими і західними цінностями великий» і що «при Путіну 

він лише поглибився» [4, с. 266]. 

Зовнішня політика України нагадує шарахання з одного 

боку в інший. Від Європейського Союзу і НАТО до Росії і СНД, 

а потім, навпаки, залежно від кон’юнктурних інтересів 

неономенклатурної олігархії. Немає чітких концепцій можливих 

сценаріїв розвитку міжнародних відносин, бачення місця і ролі 
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України в глобальній системі геополітичних координат і в 

українському науковому співтоваристві.  

Разом з тим, ясно, що зовнішньополітичний вектор 

України в значній мірі залежить від того, яке місце буде 

відведене Україні в сценаріях розвитку зовнішньої політики 

Російської Федерації в нестримно змінному глобальному світі. 

Політичне керівництво Росії і російські експерти 

вважають, що «жодна із значущих політичних сил в Україні не 

визначає російський вектор, як абсолютну домінанту. Водночас, 

по суті, усі політичні сили проявляють договіроспроможність і 

керуються прагматичними інтересами, головний з яких – 

збереження влади» [17, с. 745]. 

У цьому контексті цікаві висновки і сприйняття 

внутрішньополітичних процесів в Україні професором 

Володимиром Пастуховим: «Вражаюче, але в темпах деградації 

Україна тоді дуже випереджала Росію. Адміністрація Кучми 

«правила», але не «управляла». Реальна влада була в руках 

«генералів-олігархів» і «чиновників-магнатів», які і визначали 

політичний курс країни. Сам Кучма був не більш ніж «перший 

серед рівних» у цьому ряду. Він уже не стільки керував цим 

станом, скільки був вимушений представляти його інтереси» 

[35, с. 7–16]. 

Доктор В. Пастухов стверджува, що відбувається 

деградація правлячих режимів і в Україні, і в Росії. Це 

відповідає висновкам А. Тойнбі: «Спостерігач, який може 

оцінити ситуацію з боку, чітко бачить, що універсальна держава 

перебуває в стані агонії» [40, с. 1152–1154]. Можна погодитись і 

з різницею в швидкості розпаду. Але я не почав би 

стверджувати, що Україна завжди випереджала Росію в темпах 

деградації. Швидкість деградації завжди залежала і залежатиме 

від рівня загрози псевдоеліті, оскільки «універсальна держава – 

продукт домінуючих меншин (авт. – номенклатури, яка прагне 

зберегти свої владні позиції в суспільстві), тобто тих соціальних 

груп, які раніше володіли творчою силою, але потім втратили її: 
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«фінали універсальних держав свідчать, що ці установи 

одержимі майже демонічним бажанням жити» [40, с. 1152–

1154].  

Багато провідних фахівців, наприклад С. Коєн, оцінювали 

ейфорію з приводу розпаду СРСР як неадекватну реакцію; 

насправді радянська система продовжує своє існування у формі 

державної економіки, характерних бюрократії і політичній 

еліти. Зміни російській дійсності, у кращому випадку, – це 

«зародок альтернативи, яка існує в межах старої радянської 

системи» [2, с. 468–476]. 

Сучасна Україна і Росія – універсальні держави, і в основі 

боротьби національних псевдоеліт цих держав лежить саме 

«патримоніальний» тип контролю не лише за економікою, але й 

за суспільством.  

«Неопатримоніальна» суть пострадянських і насамперед 

російського режиму широко розглядається в працях директора 

центру з вивчення Росії і Східної Европи,  професора 

політології в Університеті Вірджінії Аллена Лінча. Для нього, 

неопатримоніальна система по-російськи – це: 

– регулярні вибори, альтернативність яких надто обмежена 

адміністративним ресурсом; 

– система звітності глави держави – інституційна і суспільна 

– мало ефективна;  

– домінування в системі державного управління 

президентської адміністрації, у якій ключові державні 

пости обіймають вихідці із спецслужб і армії;  

– на регіональному рівні державне управління здійснюється 

за допомогою позаконституційних процедур узгодження 

інтересів між президентською адміністрацією і 

керівниками суб’єктів Федерації, які в своїй більшості 

схильні до ще меншої звітності, ніж глава держави; 

– рішення, що стосуються великих проектів у приватному 

бізнесі, наприклад, злиття з іноземними компаніями, 

узгоджуються з президентом і урядом, насамперед коли 

йдеться про енергетичний сектор» [3, с. 243]. 
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  Особливість політичних систем Росії і України полягає в 

тому, що демократичні процедури мають в основному 

формальний характер, політичні процеси формуються «зверху 

вниз», бракує дійових запобіжників у вигляді суспільного 

контролю за владою, що покликані протидіяти корупції і 

«приватизації» влади на користь окремих соціальних груп. 

Яке місце може бути відведене Україні в глобальному світі 

в російських сценаріях розвитку самої Росії, зважаючи на 

концепцію самого російського політичного і наукового 

істеблішменту.   

26 вересня 2008 року відбувся V конвент РАМД 

(російській асоціації міжнародних дослідників) «Світова 

політика: погляд з майбутнього». Голова програмного комітету 

проректор з науки МДІМВ (У) МЗС РФ професор Андрій 

Мельвіль виклав результати комплексних досліджень, у яких 

взяли участь дослідники МДІМВ і фахівці з Російської академії 

наук і московських ВНЗів і ВНЗів з інших регіонів Росії. За 

наслідками дослідження, були сформульовані чотири 

альтернативні сценарію майбутнього Росії з урахуванням 

впливу зовнішніх сил, чинників і тенденцій. 

 Перший сценарій – «Кремлівський гамбіт». Згідно з 

ним, у світі в 2020  році зберігатиметься економічне зростання, 

розростається різноманіття політичних і економічних устроїв. 

Залишається значний конфліктний потенціал, але в цілому 

ситуація контрольована. Росія виступає як самостійний центр 

сили. Основа російського впливу на міжнародній арені – 

експорт енергоресурсів і озброєнь, модернізація армії і 

прагматична дипломатія. У  відносинах держави й бізнесу 

домінує держава. У  внутрішній політиці країни правила гри 

визначають органи виконавчої влади. Суспільство задоволене 

економічним зростанням і підвищенням добробуту, інтерес до 

політики мінімальний. «Гамбіт» на  шаховій мові – це коли 

заради лідерства в партії жертвують пішаком або іншою 

фігурою, тобто віддають мале заради більшого. У даному 
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випадку «мале» – це обмеження політичної та економічної 

конкуренції країни заради великої стратегічної мети – 

модернізації Росії. Гіпертрофована логіка планів нинішньої 

влади. 

 Другий сценарій – «Фортеця Росії». Ситуація у світі 

2020 року дуже нестабільна й напружена. Міжнародне право і 

міжнародні організації різко послаблені. Сила в міжнародних 

відносинах стала вирішальною. Росія в дійсності опинилась у 

ворожому оточенні, уздовж її кордонів сформувалася інша 

реальність тліючих потенційних збройних конфліктів. США і 

ЄС вирішили, що Росія втрачена. «Ось що ми з колегами 

написали до цього сценарію в квітні: «Україна і Грузія вступили 

до НАТО, на черзі – інші російські сусіди. Американська 

система ПРО розгорнена поблизу кордонів Росії. Росія визнала 

незалежність Абхазії і Південної Осетії. У світі палають й інші 

конфлікти», – зачитав Андрій Мельвіль. Держава вимушена 

мобілізувати всі ресурси ради відсічі зовнішнім викликам і 

погрозам. Росія балансує між світовими центрами сили, 

підносячись, як фортеця, над небезпечним океаном хаосу. 

Акумульований весь негатив, але в 30-ті роки цей сценарій 

працював.  

 Третій сценарій – «Російська мозаїка». До 2020  року у 

світі розвиватиметься глобалізація за західною моделлю. Навіть 

нові гіганти – Бразилія, ЮАР, Південна Корея, Індонезія, 

Туреччина, Таїланд – ідуть за форматами Заходу. Світова 

економіка стійко зростає. Міжнародні інститути й організації 

(від ВТО до ПАРЕ й ОБСЄ) визначають правила гри у світі. 

Росія в  новій міжнародній системі гратиме за правилами, які 

була вимушена прийняти. Вона інтегрована в міжнародні 

інститути і стала членом західного співтовариства, правда, не 

завжди на вигідних для себе умовах. Але вона стала відкритою 

країною. У Росію йдуть масштабні зарубіжні інвестиції і 

кредити, зростає добробут. Одночасно йде і відтік капіталів, 

витік мозків, відбувається суверенізація російських регіонів. 
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Держава більше не  домінує. Зростає корупція і розрив доходів. 

Росія стає все більш мозаїчною і децентралізованою. Це цілком 

влаштовує зовнішній світ, але це влаштовує і найактивніших і 

найуспішніших людей і регіони, для яких відкрилися нові 

можливості. «Насправді сценарій повернення в 90-ті роки». 

Нездатність еліт відповідати на м’який тиск ззовні. 

 Четвертий сценарій «Нова мрія», за словами пана 

Мельвіля, «можливо, найпарадоксальніший сценарій». 2020 

року стійке зростання світової економіки забезпечують, 

передусім, високі технології. Після успішної реформи ООН 

зміцнилося міжнародне право. Чинник сили в міжнародних 

відносинах не є вирішальним. Міжнародні поліцейські сили під 

егідою ООН контролюють найнебезпечніші регіональні 

конфлікти: на Близькому Сході, у Середній і Центральній Азії, 

Закавказзі і так далі. Росія – повноправний член світової 

спільноти. ООН, а не НАТО визначає правила гри у світі. 

Конфлікти вздовж російських кордонів так чи інакше 

врегульовані, але вплив на пострадянському просторі Росії 

доводиться ділити з іншими гравцями. У країні нарешті 

з’явилася можливість зосередитися на внутрішній модернізації. 

Зниження цін на нафту примушує шукати інтенсивні шляхи 

розвитку, підвищувати продуктивність праці. Закон став 

не диктатурою, а правилом життя. Доводиться платити всі 

податки, але ліквідовані зайві бюрократичні перепони для 

підприємницької діяльності. У Росії вперше за всю її історію 

виник впливовий середній клас. Нове покоління Росії 

зацікавлене у відкритій політичній і економічній конкуренції – 

це його нова мрія, яка поступово стає реальністю. 

За словами А.Ю. Мельвіля, вивчення громадської думки 

через фокус експертних груп показали одностайність у тому, які 

сценарії найможливіші. Найбільша вірогідність розвитку 

політичного сценарію, на думку експертів – «Кремлівський 

гамбіт» (переважає) і «Російська мозаїка» (високий ступінь 

вірогідності), «Нова мрія» – не реально.  
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Потрібно погодитися з А.Ю. Мельвілем: «Жоден з цих 

альтернативних сценаріїв, звичайно ж, не може бути 

реалізований у тому вигляді, у якому він був сформульований» 

[28]. Уже через два роки, у 2010-му, ясно, що в Росії 

реалізується сценарій «Кремлівський гамбіт» –  це як 

сформулював сам А. Мельвіль:  «Гіпертрофована логіка планів 

нинішньої влади» [28]. Уже зараз ясно, що ця модель через 

елітарні, національно-ментальні, цивілізаційні та ідеологічні 

причини не може бути реалізована. Президент Росії Дмитро 

Медведєв у статті «Росія, вперед!» так схарактеризував стан 

сучасної Росії: «Отже, неефективна економіка, напіврадянська 

соціальна сфера, демократія, що не окріпнула, негативні 

демографічні тенденції, нестабільний Кавказ. Це дуже великі 

проблеми навіть для такої держави, як Росія. Усі соціальні 

системи функціонують. Тільки цього недостатньо. Адже вони 

лише відтворюють поточну модель, але не розвивають її. Не 

змінюють устрій життя, що склався. Зберігають згубні звички.  І 

чи є у Росії, переобтяженої такими ношами, власне завтра?»  

[27].  

Політичний процес у сучасній Росії – це гібрид двох 

сценаріїв – «Кремлівський гамбіт» і «Фортеця Росії». Росія 

ненавмисно створює, за словами А.Ю. Мельвіля, політичну 

спліт-систему з «гіпертрофованою логікою планів нинішньої 

влади» з режимом, де «акумульований весь негатив, але в 30-ті 

роки цей сценарій працював» [28]. 

Унаслідок у Росії відроджується  панівна і войовнича 

цивілізація, переконана у власній непогрішності, яка 

ненавмисно відтворює ті самі варварство і зло, з якими вона 

бореться. Унаслідок «чужа глобальна держава стає все менш 

популярною; її підданих усе більше ображають її дії, абсолютно 

їм чужі». Тойнбі підсумував, що «загибель, що осягнула низку 

цивілізацій у минулому, завжди була в чомусь схожа на 

самогубство» [41, с. 30–31].  

Політичні процеси, як у Росії, так і в Україні не є 

демократичними перетвореннями – це процес поступового 
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розвалу комуністичної імперії. Їх можна схарактеризувати 

формулюванням Тойнбі, яке вражає, – «самогубне державне 

управління» [41, с. 30–31].  Н. Макіавеллі кваліфікує подібні 

режими не інакше, як розбещені держави [26, с. 155–157].  

На сучасному етапі в Росії режим, «що деякі називають 

після демократії, тобто режим не є чимось особливо 

авторитарним, але громадяни більше не цікавляться політикою 

в межах такої демократії, громадяни більше не голосують, 

громадяни не чекають від преси, щоб вона була дуже 

критичною, тобто вони стають політично пасивними» [27]. «Це 

самогубний рух до саморуйнування, всього лише історична 

ілюстрація істини: «Відплата за гріх – смерть». Проте шукати 

критерій розпаду цивілізації слід не тут. Ключ до розуміння 

виявляється в розколі і розбіжності, витікаючи із самих глибин 

соціального тіла, бо, як ми вже показали, основний критерій і 

фундаментальна причина надломів цивілізацій – внутрішній 

вибух, через який суспільство втрачає властивість 

самодетермінації» [40, с. 809–812].  

 Подібний процес ми спостерігаємо в Росії та Україні. У 

цьому контексті цікаві відверті висновки Доріса Нейсбітта 

(директор Інституту Китаю, професор університетів Нанкай 

і Юннань (Австрія): «Коли ми говоримо з китайцями, ми 

бачимо справжній вогонь, зацікавленість, що настає, у 

майбутньому. Вони всі питають: «Що можу зробити особисто я? 

Як я можу змінити своє життя, як я можу реалізувати свої мрії?» 

Коли ми брали участь у конференції в Сколково, ми бачили, що 

є та ж любов до Росії в росіян, але не вистачає пристрасті, не 

вистачає вогню. …у Китаї є пристрасть, є віра в майбутнє. Якщо 

дозволите, порівняння, Ви і пан Сурков, ви дуже енергійні 

молоді люди порівнянно з деякими, вибачте, пане Юй, 

наприклад, з деякими закостенілими китайськими політиками. 

Але вони змогли запалити серця китайської молоді. Як ви 

зможете запалити цей вогонь? І, звичайно, прямий зв’язок з 

вами – це частина процесу. Проте ось основна відмінність, у 
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Китаї ми бачимо пристрасть, видимий вогонь щодо 

майбутнього» [30]. 

Основа руху до розпаду пострадянських держав як Росії, 

так і України – це конфлікт між псевдоелітою, що паразитує на 

суспільних цінностях, втратила реальність від надлишку 

багатства, влади і непідсудності і цивільним суспільством 

пострадянських держав, доведеним до рівня біополітики 

терором з боку неономенклатури і криміналізованих внутрішніх 

органів і спецслужб.  

Ще Б.Н. Чичерін звертав увагу на те, що «здатність 

переконуватися розумними доводами становить рідкий дар 

природи, що вимагає високого розвитку розуму і характеру. 

Звичайно ж люди переконуються тим, чим вони хочуть 

переконатися, тобто тим, що лестить їхнім схильностям або 

їхнім інтересам» [47, с. 357]. Популізм орієнтований на 

маніпуляцію людьми для створення масової підтримки. Відомий 

американський оглядач професор Деніел Ларісон (Daniel 

Larison) вважає: «Росія – популістська авторитарна держава» 

[25].  

На зміну ідеології цинізму, яка неодмінно почне 

витіснятись із суспільної свідомості населення України під 

тиском тоталітарних тенденцій у державному управлінні, 

прийде сучасна елітарна популістська ідеологія, що 

простежується в сучасній Росії. Уолтер Рассел Мід, старший 

науковий співробітник Ради з міжнародних відносин (США), 

вважає: «Очевидна перемога Віктора Януковича на українських 

президентських виборах – ще один крок назад від ідеї про те, 

що світ нестримно стає все демократичнішим» [25].  

На думку завідувача відділу Інституту світової економіки і 

міжнародних відносин РАН професора В.Г. Хороса, більш 

елітарний авангардистський характер сучасного популізму 

пов’язаний не лише із значною пасивністю основних мас 

традиційного населення в країнах, що розвиваються, але й з 

наявністю помітних технократичних тенденцій у керівництві 

молодих держав, яскравіше вираженим прагненням до 

http://www.inosmi.ru/authors/
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модернізації та індустріалізації, характерних для сучасної 

дрібнобуржуазної демократії [44, с. 3–19].  

Процес розпаду радянської цивілізації триватиме і надалі і 

саме він буде обумовлювати місце України в системі 

міжнародних відносин. Елітарна ідеологія популізму ще більше 

поглибить процес розпаду, перевівши державу з розряду 

кримінальної олігархії в розряд терористичної держави, 

причому не лише всередині власної території, але й у 

міжнародних відносинах, що обумовлене наявністю, яка навіть 

застаріває морально, тим самим, яка являє ще більшу небезпеку, 

ядерної зброї – спадщини радянської імперії. А.Дж. Тойнбі 

писав, що «мілітаризм до цих пір був найпоширенішою 

причиною розпаду цивілізацій протягом останніх чотирьох чи 

п’яти тисячоліть». На думку Тойнбі «так звана цивілізована 

держава є не більш ніж оснащений високою технікою варіант 

примітивного племені. І хоча війна між цивілізованими 

державами значно руйнівніша, ніж боротьба між племенами 

примітивного суспільства, в обох випадках процес цей однаково 

самогубний» [41, с. 8–31].  

Фахівці критикують сучасну Росію за авторитарні 

тенденції і закликають Захід зайняти жорсткішу позицію у 

відносинах з Москвою. Британський учений С. Родфілд (Steven 

Rodefield) стверджував, що Росія перебуває на помилковому 

шляху, і Захід повинен змінити свою стратегію компліментів, 

«перестати захоплюватися збитковою лібералізацією... прямо 

заявити Кремлю про реальний стан справ і наполягти на тому, 

щоб Москва відмовилася від гонитви за марнотратною 

наддержавністю і середньовічною московитістю». На його 

думку, Захід повинен переглянути ідею «еклектичного 

залучення», що не виправдала себе, оскільки відновлення Росії 

як «марнотратна наддержава» загрожує міжнародній безпеці і 

може зіпсувати життя самим росіянам» [5, с. 10]. 

Окрім сировинної економіки, є тільки один аргумент 

впливу Росії на міжнародній арені. Аллен Лінч, визначаючи 
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роль Росії у світі, виділив як головний аргумент «російські 

запаси ядерної, хімічної і біологічної зброї, що є проблемою 

номер один міжнародної безпеки»  [3, с. 243]. 

В умовах універсальних держав псевдоеліти Росії й 

України найменше стурбовані розвитком ліберально-

демократичних цінностей у власних країнах і у світі. У центрі 

уваги – виживання псевдоеліт будь-яким способом: разом або 

порізно (авт. – псевдоеліти Росії й України), в умовах 

реформації або фатальної фрагментації аж до повного розпаду 

держав. Арнольд Тойнбі так формулює цей елітарний феномен: 

«Невгамовне бажання творців і господарів універсальної 

держави утриматися за будь-яку ціну» [40, с. 594]. 

Не викликає сумнівів прагнення владних еліт Росії, а з 

2010 року й України, узурпувати владу. У сучасних умовах 

надломлених суспільств, швидше за все, влада над оточенням, 

що «посилюється, яку Провидіння, у зло, або на благо, або 

просто з іронією, наділяє суспільство, неминуче веде до 

розпаду. Ретельний аналіз показав, що не існує чіткої 

відповідності між здатністю суспільства контролювати 

оточення і процесами надлому і розпаду цивілізації. Навпаки, є 

зворотні свідоцтва, які свідчать на користь того, що якщо 

зв’язки такого роду і існують, то вони полягають у тому, що в 

міру зміцнення влади над оточенням починається процес 

надлому і розпаду, а не зростання (Феномен імперій від Шумер 

до Чилі)» [40, с. 807]. 

Росія й Україна, безумовно, рухаються до розпаду держав. 

У сучасний період це не викликає сумнівів навіть у російської 

наукової еліти. Доктор політичних наук, професор 

Московського державного університету імені М. Ломоносова, 

завідувач кафедри соціології міжнародних відносин МДУ, 

керівник Центру консервативних досліджень соціологічного 

факультету МДУ Олександр Дугін в інтерв’ю саме українській 

газеті «Сьогодні» заявив: «А зараз ми бачимо відкіт Росії від 

цих позицій (авт. – намагання зупинити Росію від сповзання у 

пастку). Але одним кроком назад не закінчиться, буде і другий, 
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і третій. А потім, як картонний будиночок, посипляться всі 

слабкі «вузли» російської державності – Північний Кавказ, 

проблема соціального розшарування, економічна криза. Я 

думаю, що зараз Росія входить у смугу турбулентності. Зараз її 

починає реально трясти. Усе, що було до цього, було 

непростим, можливо, не дуже хорошим і злагодженим, але було 

зрозумілим. Зараз ми втратили цю ясність. Зараз у нас не 

зрозуміло, хто з ким ворогує. 

Але нині ми бачимо оборотність курсу Путіна. Чесно 

кажучи, ми бачимо, що все у нас висить на шмаркотинні. Ми 

бачимо непривабливий бік курсу Путіна, який почав усе робити 

правильно, але кинув якраз посередині, не пройшовши точку 

неповернення. Саме присутність Медведєва у горнила влади 

підвищує загрозу розпаду Росії. Отже, він небезпечний для 

країни» [16].  

Політичні процеси в Росії й Україні ідентичні. Вони є 

пролонгацією політичних процесів часів після розпаду СРСР. 

Це законсервований конфлікт інтересів класу правлячого і класу 

керованого. Еволюція взаєминь відчуження псевдоеліти від 

суспільства. Мною вже висловлена 2009 року думка, що росіяни 

в Росії перебувають в стані «внутрішньої» депортації. 

(Насправді, як наслідок біополітики стосовно 

державоутворювальних народів, що проводиться в Росії і в 

Україні в 1990-2000-х роках  і дотепер.) [6,  с. 125]. У 1990-ті 

роки політичні еліти пострадянських держав були стурбовані 

тільки розподілом багатства СРСР. Унаслідок тоталітарна, але 

по суті загальнонародна держава відразу перетворилася на 

безліч кримінально-міліційних держав, суть яких інакше, як 

розбійницькі (однозначно в антропологічному розумінні) 

виразити неможливо. Унаслідок у пострадянських країнах і, 

насамперед, у Росії й Україні державна влада сформувалася як 

за формою, так і за змістом як правлячі кліки. Механізми 

формування, організації і функціонування цих клік-еліт 

детально описані мною в праці  «Вплив мутації» комунізму на 
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глобальну систему міжнародних відносин (Екстраполяція 

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

 Унаслідок створені держави-мутанти, в основі яких 

лежить виняткова агресивно-корислива персоніфікована (що 

рекрутує тільки з представників номенклатури, спецслужб і 

кримінального світу) форма псевдоеліти, яка генерує сучасні 

форми варварства і зла й особливу форму правління – 

«самогубне державне управління» [41, с. 30–31]. Уже понад 10 

років російські вчені висловлюють заклопотаність щодо 

питання положення державоутворювальної нації – росіян у 

Росії. 1999 року доктор історичних наук, професор Н.В. Павлов 

ініціював на слуханнях у Державній Думі ухвалення закону 

«Про розділений російський народ» [21, с. 11]. 2001 року 

академік Академії військових наук, професор, доктор 

політичних наук Панов А.І. писав, що «сьогодні в Росії йде 

знищення Росії як національно-політичної і державної 

структури, це підтверджується офіційно. Сталося відчуження 

корінного населення від влади, бо ця влада не виражає його 

інтереси» [32, с. 98]. Відомий дисидент, доктор філософських 

наук, професор, завідувач кафедри логіки МДУ, професор 

кафедри логіки Мюнхенського університету Олександр Зінов’єв 

писав: «А тільки за рахунок зниження народжуваності і ранньої 

смертності із-за алкоголізму російське населення за 20 років 

можна скоротити настільки, наскільки воно було скорочене у 

війні 1941–1945 років. Народ умисне споюють! Росія наповнена 

алкогольними напоями. Причому якими! Яка частка з них 

просто отрута?! Втрати російського народу як біологічного 

явища не піддаються обліку. Хвороби, нещасні випадки, 

скорочення народжуваності і так далі – усе це у величезному 

ступені сприяє звироднінню росіян. Як зупинити цей процес 

загибелі народу, ніхто не знає. Зате є немало таких, хто добре 

знає, як поглибити, розширити і прискорити цей процес. І вони 

діють!» [22, с. 14–16]. Цей процес стає тенденцією. Він 

заглиблюється і набуває риси, властиві часам колонізації 

Америки. При збереженні і розвитку тенденції немає сумнівів, 
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що вже в XXI столітті східнослов’янські народи спіткає доля 

північноамериканських індійців.    

Псевдоеліти Росії й України у своїй суті інтернаціональні. 

Їх об’єднує і водночас роз’єднує прагнення забезпечити собі 

положення паразитування в чужому (кожен у власному) 

суспільному середовищі існування. Подібні історичні приклади 

наводить Арнольд Дж. Тойнбі: «І так же, як і євреї, витримавши 

випробування чужим їм людським оточенням, вони цілком 

задовольняються тим, що пожинають урожай з ниви, обробленої 

не ними» [40, с. 430–438]. 

Українська, російська, як і інші національні 

(інтернаціональні) псевдоеліти пострадянських держав-

мутантів в умовах «споріднених не зв’язаних цивілізацій, 

подібно до реліктів, що ведуть замкнутий спосіб життя, 

відповіли на виклик місця існування й отримали компенсацію у 

вигляді захисту від виклику людського оточення» [40, с. 440–

443]. Ця відповідь – революції (1917, 1991, 2004 років), коли на 

тлі інтернаціональної комуністичної ідеології (або відмови від 

неї) відбувається «динамічний акт, за допомогою якого 

створюється пов’язана цивілізація, – відділення пролетаріату від 

правлячої меншості – явище соціальне, а не фізичне. Повсталий 

пролетаріат (авт. – як і повстала в 1991 році номенклатура, 

проти чужого соціального середовища –  народу, громадського 

суспільства), котрий зачинає нову цивілізацію, успішно 

витримує це випробування значною мірою тому, що успадковує 

фізичне місце існування в готовому і пристосованому для 

потреб людини вигляді. Їй не доводиться починати з нуля – 

створювати нове середовище в голій пустелі. Вона отримує 

компенсацію у формі цілком прийнятних умов існування, тоді 

як нестерпний побут першопрохідників, що освоюють нові 

місцевості, навпаки, урівноважується браком загрози з боку 

людського оточення» [40, с. 430–435]. 

У номенклатури (псевдоеліти) формується новий спосіб 

життя в цих уже споріднено пов’язаних пострадянських 
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цивілізацій (авт. – на інтернаціональній основі), які набуває 

особливі відмітні якості через подолання жорстоких сумісних 

випробувань [40, с. 430–438]. 

 Серед яких необхідно виділити основні: 

 аморальність, аморальність і жорстокість щодо чужого 

соціального місця існування; 

 ігнорування законодавства і непідсудність за 

формальною ознакою – причетність до правлячого клану; 

 орієнтація тільки на особисті корисливі інтереси; 

 прагнення до збагачення методами експропріації за 

допомогою насильства, шахрайства або обману з 

використанням, винятково, важелів державної влади як 

головного інструменту; 

 чужість до національних і суспільних інтересів, цинізм 

і агресивний популізм як надкласова ідеологія; 

 нездатність до державних справ, сприяння 

фрагментації держави і «самогубному державному управлінню» 

[41, с. 30–31]; 

 паразитування на національних почуттях, культурі, 

моральності місця існування, при повному імунітеті до 

ментальної залежності від неї;  

 корисливо орієнтовані інтелектуальні здібності, 

засновані на користолюбній містечковій (сільській) психології; 

 висока здатність і ступінь інтернаціональної інтеграції 

і кооперації псевдоеліти для захисту кланових інтересів при 

веденні міжнародної політики.  

Псевдоеліти СРСР, що сформувалися від початку XX 

століття, а потім країн СНД, з вищезгаданими особливостями і 

властивостями, створили не лише особливий тип взаємин між 

псевдоелітою і суспільством, але й виняткову форму існування 

псевдоеліти. На мою думку, її можна кваліфікувати не інакше, 
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як «шабаш»
2
 [10, с. 2042], у міфологічному тлумаченні. З 

урахуванням можливостей сучасної цивілізації «шабаш» з 

міфології перетворився на реальну форму існування сучасної 

псевдоеліти пострадянських держав-мутантів.  

Цю думку поділяє віце-прем’єр з гуманітарних питань 

Кабінету Міністрів України, академік Національної академії 

наук України, доктор фізико-математичних наук, професор 

Володимир Семіноженко, заявивши 2010 року: «Я не міг чекати, 

що на 20-й рік незалежності ми побачимо таке беззаконня, 

шабаш абсолютно тупий, людей, у яких немає нічого святого. Я 

знав, що є суперкорупція, але що такої безсоромності, такої 

аморальності, такого мародерства в Україні... такого ще ніколи 

не було» [38].  

 У Росії й Україні спільна історія, спільні цивілізаційні 

принципи формування державності, спільний розквіт імперії і 

крах «унаслідок невдалої спроби перейти з одного стану в 

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

подолати». В обох держав один шлях. «Їхня доля – розпад. Але 

тільки розкладатися вони будуть з різною швидкістю: одні – як 

тіло, другі – як дерев’яний стовбур, а інші – як каміння на вітрі» 

[40, с. 237–240].  

 Незважаючи на ідентичність політичних процесів, 

швидкість розпаду України і Росії різна. Це обумовлено для 

Росії постімперським синдромом, який заснований на наявності 

в неї величезної кількості зброї масового знищення. Цей чинник 

робить процес розпаду ще драматичнішим для всієї цивілізації. 

Російський учений А. Дугін вважає, що «зараз Росія входить у 

смугу турбулентності» [16]. Інший російський політолог В. 

Пастухов вважає, що «Москва перетворилася на заручницю 

                                      
2
 Шабаш, євр., субота. Шабаш відьом – за народними повір'ями, нічні 

зборища відьом для поклоніння дияволу бенкетів і танців. 
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своєї передбачливості. Її закрита, погано керована політична 

система перестала адекватно реагувати на виклики часу. 

Політичне життя в сучасній Росії сьогодні ірраціональне, а це 

перша ознака революції, що насувається. Навряд чи вона буде 

розфарбована в такі святкові кольори, як у Києві. Але це робить 

положення ще гнітючішим» [35, с. 7–16]. Швидше за все, Росії 

належить пройти шлях від тоталітаризму до державного 

тероризму, коли головним аргументом у міжнародній політиці 

стане морально застарілий ядерний потенціал СРСР. Головна 

небезпека для України – не бути втягнутою в зону 

«турбулентності» [16]. 

 Політичний процес в Україні має серйозні відмінності від 

Росії. Ці історичні й етнічні відмінності підігріваються 

офіційною владою і стають суперечностями, які за деякими 

питаннями виходять на антагоністичний рівень, про що свідчать 

наведені приклади [17]. Крім того, новітня історія України і 

Росії свідчить про те, що на елітарному рівні відносини 

будуються винятково на прагматичній персоніфікованій основі, 

що загалом перетворило їх на розбіжності, які в перспективі 

безумовно заглиблюватимуться через суперечності 

екстенсивних економік, що все більше занепадають. Цікава 

думка болгарського політолога, головного редактора 

болгарського видання журналу Foreign Policy Івана Крастева – 

голови ради Центру ліберальних стратегій (Софія): «Теперішня 

європейська реальність – це нове сходження Москви як погрози 

для сусідніх країн, як великого, але недружнього і ненадійного 

гравця на політичній арені» [24, с. 33–45]. Але це сходження не 

імперського характеру, а постімперські амбіції, які не 

підкріплені ні зростанням економіки, ні розвитком науки і 

військового потенціалу ні демографічним зльотом –  це амбіції 

вмираючої імперії минулого. Іван Крастев чітко сказав, що 

«гармати серпня» (авт. – російсько-грузинська війна 2008 року) 

стали гігантською «машиною часу», поверненням у реальну 

політику XIX століття, після того, як XXI століття триває менше 

десятиліття [45]. Для сучасної України відкіт у взаємини з 
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Росією за часів Томаса Гоббса  – це зрозуміла, а значною мірою 

і рятівна реальність для існуючого політичного режиму. 

Упродовж усього періоду незалежності і російська й 

українська політичні еліти формально об’єднані єдиною метою 

– боротьбою з тоталітаризмом. «Боротьба з тоталітаризмом 

зовсім не є школою демократії, буває навіть навпаки, 

відбувається якесь зараження злом, що характеризує 

противника», –  такого висновку дійшов польський політолог С.  

Вількановіч [13, с. 200]. Лауреат Нобелівської премії Фрідріх 

Август фон  Хайєк переконливо довів, що взагалі в сучасному 

масовому суспільстві владна група «...швидше за все буде 

сформована не з кращих, а з гірших елементів будь-якого 

суспільства...»  [43, с. 189]. 

Україна займає унікальне геополітичне і геоекономічне 

положення у світі. Але в існуючому вигляді Україна являє 

собою реальну гуманітарну небезпеку для ЄС. Кредит довіри 

втрачений. Як розбещена держава, що розпадається, Україна 

являє небезпеку для збереження демократичного устрою самого 

Європейського Союзу. Це стан природний для кримінально-

міліційної держави з олігархічною формою правління. 

Політична еліта України і в перспективі прагнутиме зберегти не 

лише статус-кво способу реалізації політичного процесу як 

гарантії свого збереження при владі і збагачення, але і як 

мертва, «панівна і войовнича цивілізація»,  перебуватиме в 

змозі, коли «переконана у власній непогрішності, ненавмисно 

відтворює ті самі варварство і зло, з якими вона б’ється» [40, с. 

807–812]. Тим самим, незважаючи на щирі заяви української 

псевдоеліти про бажання інтегруватися до ЄС, Україна буде і в 

перспективі санітарним кордоном між Росією і новими 

світовими полюсами, що піднімаються. Збігнев Бжезінський ще 

в 1993 році писав, що інтереси США в Україні відповідають 

тезі, що Балто-Чорноморський Союз (позначений після розпаду 

СРСР, як можливий союз України, Білорусі, Литви) «цікавий 
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США як пояс, що замикає Росію з її експансіоністськими 

намірами в Азії» [1, с. 281]. 

 Для української псевдоеліти, об’єднуючим початком з 

Росією є ідеологія, якою вона кваліфікована як цинізм ще 2006 

року [19]. Нині ідеологія цинізму зазнає зміни – модуляцію з 

ідеологією войовничого популізму, тобто популізму, що не 

терпить заперечень, агресивним, загрозливим цивільному 

суспільству. Багато західних політологів «схильні ігнорувати 

інтелектуальну начинку концепції «суверенної демократії» 

(авт. – проголошуваною в Росії й Україні). Вони виходять з 

того, що єдина ідеологія Кремля – це цинізм, що дозволяє 

залишатися при владі і багатіти» [24, с. 33–45]. 

Цинізм є не лише інструментом витягання багатства, але й 

непереборною перешкодою до глибокої міждержавної 

інтеграції. Інтеграційні процеси неодмінно приведуть не лише 

до економічного і гуманітарного поглинання України, але й до 

поглинання кримінальних приватновласницьких інтересів 

української олігархії.  

Саме бажання залишатися «при владі і багатіти» – основа 

як інтеграційних, так і дезінтеграційних процесів між Україною 

і Росією. Сама сутність патримоніального режиму вбирає як 

інтеграцію, так і повну дезінтеграцію. Ці процеси регулюються 

тільки в межах прагматичних інтересів псевдоеліт (політика – 

як торг), через важелі державного управління, які 

використовуються винятково в приватних корисливих 

інтересах. 

За сучасних умов Захід виробив свій алгоритм зовнішньої 

політики щодо до України. Він залишив ілюзії неминучості 

демократичних реформ в Україні і Росії. Політика Заходу 

зводиться до добросусідських відносин і розвитку економічних і 

культурних зв’язків. Подальша фрагментація державності 

України і Росії сприймається, як органічний процес неминучого 

подальшого розпаду радянської імперії, а паразитуюча форма 

існування псевдоеліт виступає як каталізатор процесу загибелі 

осколків імперії «Зла». Це процес звільнення територій з 



Україна на перехресті глобальної політики. Частина 2: 

«Задвірки» цивілізації в центрі Європи або «самогубне державне управління» 

 

 31 

пролонгацією нового неминучого геополітичного переділу між 

світовими полюсами, що піднімаються.  

Генерація державності в Україні залежить від того, 

наскільки швидко закінчиться процес розпаду «уламка» 

пострадянської імперії, як швидко зміниться псевдоеліта, 

пройде процес соціалізації суспільства і коли будуть створені 

умови для установлення демократичної форми правління.    

Безумовно ситуація в Україні відрізняється від Росії, 

насамперед, через брак геополітичних постімперських амбіцій у 

зв’язку з відсутністю ядерного статусу, що гарантує Україні 

уникнути тенденції падіння держави до рівня міжнародного 

ядерного терориста.  

На емпіричному рівні для України ще зберігається 

можливість розглядати реалізацію політичного процесу в двох 

векторах:  

– перший – у напрямі поглиблення патримоніальної 

тенденції в організації державної влади, тобто прискоренні 

процесу фрагментації і розвалу державності, аж до 

«природного» стану й початку процесів самоорганізації 

або повної втрати контролю за територією і повної втрати 

державності. 

– другий – у зв’язку з тенденцією узурпації влади, що 

сформувалася в Україні, після виборів Президентом 

України Віктора Януковича; складається реальна 

можливість зміни форми правління в Україні, з 

олігархічною, за допомогою влади монарха (за Н. 

Макіавеллі) [26, с. 156–158] з пролонгацією – аж до 

демократичного правління. Реалізація цього вектора 

повністю залежить, передусім, від самого Віктора 

Януковича, його психологічного (генетичного) сприйняття 

влади (за Г.В.Ф. Гегелем) як «багатства або як почесті» 

[14, с. 275]. 

Підводячи підсумки, можна з упевненістю дійти висновку, 

що політичні процеси на пострадянському просторі, зокрема, в 
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Україні і Росії, є прямим наслідком надлому і подальшого 

процесу розпаду радянської імперії. Україна і Росія є її 

частинами – агонізуючими осколками. Ідентичною для обох 

держав є природа, як утворення імперії, так і історія й причини 

її розпаду. Зважаючи на це, ідентичні і способи реалізації 

політичного процесу. Україна, як і Росія, універсальна держава 

– продукт домінуючих меншин, тобто тих соціальних груп, які 

при СРСР володіли творчою силою, але потім втратили її.   

Саме корисливі інтереси  псевдоеліт України і Росії 

гальмують швидкість остаточного розвалу держав. Арнольд 

Тойнбі кваліфікує це явище, як елітарний феномен: 

«Невгамовне бажання творців і господарів універсальної 

держави утриматися за будь-яку ціну» [40, с. 1182–183]. Процес 

розпаду триває. Україна і Росія відповідають аналітичним 

висновкам А. Тойнбі, який кваліфікує такі держави, як «мертві».  

Зупинити цей процес, як показує історичний досвід, неможливо. 

Універсальні держави завжди нетворчі і ефемерні. Але самі 

мешканці універсальної (авт. – вмираючої) держави неминуче 

сприймають свою країну «не як печеру в похмурій пустелі, а як 

землю обітовану, як мету історичного прогресу!» [40, с. 1153]. 

Аллен Лінч вважає, що навіть при найсприятливішому 

розвитку подій Росія ще декілька десятиліть залишиться 

великою державою, але не величною, а російська економіка 

буде анклавною і небезпечно залежною від світових цін на 

нафту [3, с. 243]. 

Сучасна Україна – це класична розбещена держава. Вона 

являє смертельну небезпеку для цивілізованих країн (нині 

демократичних держав), зважаючи на небезпеку поширення 

розбещеної держави на цивілізацію, що неминуче призведе до 

загибелі останніх.  

Водночас розбещена держава – це єдина можливість для 

виживання кримінально-номенклатурної еліти України. 

Зважаючи на це, українська псевдоеліта проводитиме щодо 

Заходу модульовану політику.  
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Публічна її частка, для світової спільноти, буде заснована 

на демагогії про намір вступити до ЄС. Для Росії цей популізм 

буде аргументований, як інструмент амортизації, на користь 

Росії, безальтернативного природного процесу просування 

демократії на пострадянські країни. У 2008 році Збігнев 

Бжезінський обґрунтував сутність такої поведінки російської та 

української еліт (авт. – страх) в інтерв’ю «Росія ризикує 

перетворитися на порожній простір» газеті «Комсомольська 

правда». Причина в тому, що «ваші старі імперські схеми 

ізолюють вас і створюють ситуацію, коли всі ваші сусіди  не 

люблять Росію і лякаються її» [9].     

У латентних формах Україна прагнутиме дотримати 

баланс інтересів між забезпеченням сприятливих умов для 

збереження інтернаціональних кримінально-номенклатурних 

інтересів правлячого номенклатурного клану, з одного боку, і 

постійно зростаючими експансіоністськими устремліннями 

Росії щодо поглинання цих інтересів російськими олігархами – з 

іншого.  

У найближчій перспективі Україна буде буферною 

державою, яка перешкоджає просуванню на свою територію 

ліберально-демократичних цінностей і одночасно амортизуючи 

й поглинаючи негативний вплив Росії на Європу. Ці два 

чинники нівелюватимуть взаємний вплив Заходу і Росії на 

Україну і тим самим підтримуватимуть «сприятливий» 

міжнародний клімат для подальшого розвалу української 

держави.  
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the process of forming of the liberal-democratic European system of 

international relations in the XXI century.  

Key words: globalization, geopolitics, political elite, civil 

society, oligarchy, international relations, corrupted state.  

 

В статье анализируется процесс формирования внешней 

политики Украины в условиях глобализации в современном мире. 

Автор рассматривает влияние политического процесса в 

Украине и России на формирование европейской системы 

международных отношений, взаимную зависимость и 

совместимость внешней политики Украины и внешней 

политики государств ЕС, в процессе формирования либерально- 

демократической европейской системы международных 

отношений в XXI столетии.  
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политическая элита, гражданское общество, олигархия, 
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У цій статті надається стислий опис нової стратегії 

інформаційної безпеки США, що втілюється в життя 

адміністрацією Барака Обами, характеризуються її 
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Сучасний етап розвитку людства є переходом до 

інформаційного суспільства й глобальної інформаційної 

економіки (економіки знань), коли зникають межі національних 

і регіональних ринків, зближуються сфери виробництва і 

споживання, загострюються різноманітні ризики, виклики та 

загрози, зокрема, пов’язані з боротьбою за обмежені 

енергетичні, сировинні, фінансові й інтелектуальні ресурси. 

Хоча інформація і комунікації завжди були важливими 

складниками державної зовнішньополітичної стратегії, у 

сучасному світі йдеться про виникнення якісно нової ситуації, 

коли «контроль за інформацією», «могутність» і «впливовість» 

нерозривно пов’язані між собою. У зовнішній політиці 

управління інформаційними ресурсами перетворилося на 

життєво важливий атрибут, органічний складник стратегічного 

планування. Це стосується також усіх без винятку аспектів і 

вимірів зовнішньої політики (економічного, екологічного, 

військового тощо). 
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Виникає нетривіальна ситуація підпорядкованості 

більшості аспектів зовнішньої політики інтересам національної 

та міжнародної інформаційної безпеки, значимість яких 

переконливо довела ухвалена 23 липня 2000 р. Окінавська 

хартія глобального інформаційного суспільства. У свою чергу, 

це підтвердив Всесвітній саміт з інформаційного суспільства під 

егідою ООН, перший етап якого відбувся у грудні 2003 р. в 

Женеві, а другий - у листопаді 2005 р. в Тунісі. Подібні 

глобального змісту документи є переконливим доказом того, що 

здатність країни «вписатись» у координати глобального 

інформаційного суспільства, невпинно нарощувати свої 

інформаційні ресурси й ефективно ними керувати є нині 

найважливішою проблемою національної й міжнародної 

безпеки. Інформаційна сфера здатна як виступати провідним 

чинником реалізації найважливіших суспільних проектів, так і 

перетворюватися на чинник хаотизації й гальмування 

соціального, економічного й культурного розвитку  [3]. 

Інформаційна «м’яка сила» наразі має істотний пріоритет 

перед силою традиційною – матеріальною, «грубою», що 

переконливо довела антитерористична кампанія, яку після 

трагічних подій 11 вересня 2001 року розгорнули 

американський президент Джордж Буш та очолювана ним 

адміністрація, а також невдачі політики американців і їхніх 

союзників з коаліції в Іраку. 

Події 11 вересня 2001 року спонукали США та інші 

держави світу взяти під контроль інформаційно-комунікативні 

технології й інформаційний обмін. Відбувається поділ світу на 

країни інформаційно розвинені та нові, що розвиваються. 

Посилюється інформаційна нерівність, що більш-менш 

адекватно відображає терміни «інформаційний імперіалізм» та 

«інформаційне гетто» тощо  [6]. 

У свою чергу, потребує аналізу й відповідного рівня 

формалізації та узагальнення досвід, набутий «інформаційно 

розвиненими» країнами у сфері управління інформаційними 
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потоками та інформаційними ресурсами за певних зовнішніх і 

внутрішніх кризових умов. Урахування цього досвіду необхідне 

для забезпечення ефективнішої політики України як у сфері 

захисту національного інформаційного простору, так і в царині 

інформаційної підтримки зовнішньої політики. Ідеться про 

оптимізацію системи реагування на інформаційні виклики та 

акції зовнішніх суб’єктів політики з метою забезпечення 

власного інформаційного суверенітету. 

Як відомо, перша країна, що почала інформатизацію, – це 

США. Інші промислово розвинені країни світу, зрозумівши 

перспективність і неминучість цього процесу, досить швидко 

зорієнтувались і почали нарощувати темпи впровадження 

комп’ютерів та засобів телекомунікацій.  

Крім того, США посідають 1-ші місця у світі за 

встановленою сумарною потужністю комп’ютерів і за 

комп’ютерною потужністю, розраховуючи на душу населення. 

Індустрія інформації в США входить у першу десятку 

пріоритетних галузей економіки, поступаючись лише 

аерокосмічній, радіоелектронній і фармацевтичній. На розвиток 

інформатизації в США витрачається близько 2% річних витрат 

федерального бюджету. США контролюють понад 65% 

світового ринку комп’ютерів, 63% ринку програмного 

забезпечення Західної Європи, 54% аналогічного ринку Японії. 

З десяти найбільших у світі фірм-виробників програмного 

забезпечення шість – американські. Американським компаніям 

й університетам належить більша частина світових патентів у 

сфері інформаційних технологій. Найближчими роками США 

залишаться найбільшим у світі ринком програмного 

забезпечення  [9].  

У середині 1990-х років у США були зосереджені 426 із 

816 світових інформаційних банків даних з науково-технічних 

дисциплін і 716 із 1035 наявних у світі баз даних з економічних 

дисциплін  [9].  США дозволяють собі «поступатися позиціями» 

у будь-якій сфері діяльності (допускати на свій ринок товари з 
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Японії тощо), але не у виробництві знань. США мають 

максимум кваліфікованого населення – населення, здатного 

пристосовуватися до нових технологій (здійснювати рецепцію, 

трансферт технологій) за рахунок рівня освіти. 

Інформаційна зовнішньополітична стратегія, одночасно з 

військовим, економічним та іншими чинниками, є 

найважливішим складником розв’язання кризових проблем у 

сучасній міжнародній системі. Під «інформаційною стратегією» 

слід розуміти засадничу модель гнучкого застосування 

інформаційних зовнішньополітичних підходів, спрямованих на 

захист вітчизняного інформаційного простору та ефективне 

забезпечення національних інтересів на міжнародній арені. 

Цілі стратегічного інформаційного протистояння із 

використанням глобального інформаційного простору для 

реалізації імперативів зовнішньої політики визначаються 

характером політичних та військових конфліктів, заради 

розв’язання яких проводиться боротьба, а новітні інструменти 

інформаційної стратегії мають ту специфіку, що не 

сприймаються як загрозливі не лише населенням, але й 

політичними елітами країн-мішеней. 

Епоха терору й антитерору призвела до появи нових видів 

інформаційної зброї (листи з «підозрілою речовиною», 

«сигнали» щодо вчинення терористичних актів тощо), які не 

лише деструктивно впливають на стани масової свідомості, 

політичну й економічну ситуацію в окремих країнах та світі в 

цілому, але й руйнують знаково-символьну інфраструктуру 

«нового» глобального мислення, заснованого на 

загальнолюдських цінностях [5]. 

Антитерористичні операції обумовили низку новітніх 

тенденцій в інформаційному забезпеченні 

зовнішньополітичного курсу адміністрації президента США 

Джорджа Буша; переформатування внутрішніх і зовнішніх 

інформаційних потоків; запровадження нових моделей 

комунікацій між владою, засобами масової інформації та 
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масовою аудиторією; використання слоганів демократії та прав 

людини для реалізації курсу «демократичного імперіалізму». 

У сучасному світі прогрес неможливий без опори на 

цифрову інфраструктуру – наріжний камінь, що лежить в основі 

процвітання економіки, сильної армії, відкритого й ефективного 

уряду. Уже багато разів говорилося про те, що революція у 

сфері комунікацій та інформаційних технологій породила 

якийсь віртуальний світ. Але не будемо помилятися: у 

реальності ми залежимо від кіберпростору кожен день. Він 

включає все наше обладнання та програми, настільні й 

портативні комп’ютери, мобільні телефони, які вплетені в 

тканину кожного аспекту нашого повсякденного життя. Це 

широкосмугові та бездротові мережі, локальні мережі в  

школах, лікарнях, на підприємствах, інші масові мережі, які 

служать країні. Це і секретні військові і розвідувальні мережі, і 

відкритий Веб, який пов’язав людей сильніше, ніж будь-коли в 

історії людства. Отже, кіберпростір реальний. Звідси реальні і 

ризики, які прийшли разом з ним.  

 У цьому полягає велика іронія нашої інформаційного 

епохи – ті ж технології, що дозволяють нам створювати і 

будувати, дають новий шанс для тих, хто хоче нам нашкодити. 

Цей парадокс - видимий і невидимий - це те, що ми відчуваємо 

щодня. Мова ідеться про приватне життя економічну безпеку 

американських сімей. Ми розраховуємо на Інтернет, оплачуючи 

рахунки, в банках, магазинах, при оплаті податків. Але потрібно 

знати цілий словник термінів для того, щоб бути на крок 

попереду кібер-злочинців, їх шпигунських і шкідливих програм, 

спуфінгу, фішингу та ін. [7]. Мільйони людей уже стали їх 

жертвами: їх приватне життя порушується, їх особисті дані 

викрадаються, їх гаманці спорожняються і все життя 

перевертається догори дном. За даними дослідження групи AIG, 

тільки за останні два роки кіберзлочинність коштувала 

американцям 8 млрд. доларів [12]. У період між серпнем і 

жовтнем 2008 року хакери здобули доступ до електронної 
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пошти і низки файлів передвиборної кампанії Барака Обами, 

включаючи документи, що розкривають політичні позиції та 

плани поїздок. Штабістам довелося тісно співпрацювати з ЦРУ, 

ФБР і Внутрішньої Службою безпеки, наймати консультантів 

для відновлення наших систем [12]. Це стало серйозним 

нагадуванням: в інформаційний вік ваша ключова перевага - а в 

цьому випадку це була можливість спілкуватися з широким 

колом прихильників через Інтернет - може стати найслабшою 

ланкою. Минулого року одним цинічним актом злодії вкрали 

мільйони доларів з 130 банкоматів в 49 містах по всьому світу, 

використовуючи викрадені з кредитних карт дані. І вони 

зробили це всього за 30 хвилин. Співробітник американської 

компанії Intel звинувачується у крадіжці інтелектуальної 

власності на суму 400 млн. доларів. За оцінками за минулий рік, 

по всьому світу кібер-злочинці вкрали інтелектуальної 

власності на суму до $ 1 трлн [17]. Економічне процвітання 

Америки в ХХІ столітті буде залежати від кібербезпеки. Тепер 

очевидно, що кіберзагроза – це одна з найсерйозніших 

економічних і національних проблем цієї держави. 

Ясно також, що США належно не підготовлені до таких 

загроз ні в уряді, ні в державі. Останніми роками був 

досягнутий певний прогрес на федеральному рівні. Але так 

само, як США провалювали інвестування у «фізичну» 

інфраструктуру – дороги, мости та залізниці – так проґавили і 

необхідність вкладень у безпеку цифрової інфраструктури.  

 У США немає жодного офіційно відповідального з 

нагляду за політикою кібербезпеки у федеральному уряді – 

жодна установа не несе відповідальності і не має повноважень, 

що відповідають складності та масштабу цієї проблеми. 

Насправді, коли йдеться про кібербезпеку, федеральні органи 

багато в чому навіть перекривають свої функції, але обміну 

інформацією і координації дій один з одним і з приватним 

сектором немає. Ми спостерігаємо це, наприклад, у відсутності 

організованої відповіді на появу вірусу Conficker – мережевого 
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«хробака», що заразив за місяці мільйони комп’ютерів у всьому 

світі [13]. 

 Щоб надати цьому починанню належний рівень 

представництва і фокус, якого вона заслуговує,  у травні 2009 

року оголошена організація Єдиної Ради з Національної 

Безпеки. У Білому Домі створюється новий відділ, яким буде 

керувати Координатор з кібербезпеки [14]. З огляду на 

виняткову важливість цієї сфери,  Барак Обама візьме особисту 

участь у виборі цієї посадової особи. Він розраховує на цей 

відділ у всіх питаннях, пов’язаних з кібербезпекою, і його 

керівник матиме його повну підтримку. Слід підкреслити 

важливість функцій, які виконуються на цій посаді: це – 

інтеграція і злагоджена робота всіх аспектів політики 

кібербезпеки в галузі управління; тісна співпраця з офісами 

Білого Дому, щоб бюджет агентства відбивав його пріоритети, а 

також координація дій у відповідь у випадку великих подій або 

нападів.  

Для федерального складника політики зміцнення 

інформаційної безпеки, координатор з кібербезпеки також буде 

членом Ради Національної безпеки, а також членом 

Національної економічної ради. Щоб забезпечити відповідність 

цієї політики Ради американським основоположним цінностям, 

у нього будуть включені посади, які займаються охороною 

громадянських свобод і особистого життя американського 

народу.  

У своїй доповіді від 29 травня 2009 року Обама означив 

п’ять головних напрямів діяльності [15]: 

«По-перше, працюючи в тісній співпраці з громадами, 

представленими тут сьогодні, нам належить розробити нову 

всеосяжну стратегію щодо забезпечення безпеки інформаційно-

комунікаційних мереж Америки. Щоб посилити зв’язок з 

федеральними агентствами, кібербезпека буде одним з моїх 

ключових пріоритетів.  
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Друге. Забезпечити єдину і організовану відповідь на 

кібератаки ми можемо тільки працюючи спільно – зокрема з 

державними та місцевими органами влади, приватним сектором. 

Необхідно реагувати так само, як ми реагуємо на стихійні лиха 

– потрібно заздалегідь мати готові плани і ресурси, 

обмінюватись інформацією, видавати попередження і 

забезпечувати скоординовані заходи у відповідь.  

Третє. Ми будемо зміцнювати співробітництво 

державного та приватного секторів, що має вирішальне 

значення в цьому починанні. Переважна більшість 

найважливіших інформаційних інфраструктур у США 

перебуває у власності або управляються приватним сектором.  

Четверте. Ми будемо продовжувати вкладати кошти в 

передові дослідження і розробки. Це необхідно, щоб зробити 

відкриття, які будуть відповідати цифровим викликам нашого 

часу.  

І, нарешті, ми почнемо національну пропагандистську 

кампанію з метою повсюдного усвідомлення даної проблеми, 

інформованості і грамотності у сфері цифрових технологій» 

Про початок епохи «гонки озброєнь» у кіберпросторі 

оголосив глава компанії-розробника антивірусних програм 

McAfee Дейв ді Велт під час Всесвітнього економічного форуму 

в Давосі в січні 2010 року. За його словами, останнім часом 

спостерігається рух державних комп’ютерних структур від 

традиційних оборонних стратегій до наступальних. Інтернет 

стає полем міжнародних бойових дій. Півтора-два десятки 

країн, серед яких Росія, США та Китай, готуються до можливих 

операцій в Інтернеті. Експерти вже закликають до активного 

публічного обговорення проблеми віртуальних воєн [10].  

 Фахівці McAfee виявили ознаки застосування 

«кіберзброї» принаймні в п’яти країнах – США, Китай, Росія, 

Ізраїль та Франція. І цей список буде розширюватися. «Зараз ми 

бачимо понад 20 країн; уряди яких озброюються, готуючись до 
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кібервійни, кібершпигунства, нарощуючи кібернаступальний 

потенціал», – заявив ді Велт.  

Ці дані були представлені ще восени 2009 року в черговій 

доповіді McAfee «Звіт про віртуальну злочинність». Раніше про 

ризик розвитку наступальних видів інформаційних технологій 

попереджав голова Міжнародного телекомунікаційного союзу 

при ООН Хамадун Туре [16]. 

 У цілому, останнім часом відзначається різке збільшення 

кількості хакерських атак в усьому світі. Зокрема, за 

підрахунками McAfee, за рік кількість нових шкідливих програм 

зросло на 500%. Також спостерігається і підвищена увага 

світової громадськості до кібергалузі. Це наочно демонструє, на 

думку ді Велта, недавній випадок з компанією Google, яка після 

хакерської атаки на поштовий сервіс заявила про намір 

припинити роботу в Китаї. Але це було лише одне з багатьох 

подібних нападів за останні 12 місяців, більшість же з них 

пройшли непоміченими для публіки. Тим часом експерти 

попереджають, що в майбутньому кібератаки проти ключових 

об’єктів життєзабезпечення, які в більшості розвинених країн 

недостатньо захищені, можуть обернутися величезним збитком. 

Вже зараз, як показало дослідження McAfee, атаки хакерів 

обходяться в середньому в $ 6,3 млн. на добу, тобто в $ 1,75 

млрд на рік по всьому світу  [8]. Найдорожчі – напади на 

мережеву інфраструктуру нафтогазового сектора. Антивірусна 

компанія McAfee спільно з Центром стратегічних і міжнародних 

досліджень (CSIS) представила на Всесвітньому економічному 

форумі в Давосі звіт про результати дослідження, проведеного 

серед шестисот керівників нафтових і газових об’єктів, 

електростанцій та іншої критично важливої інфраструктури. 

 Підчас опитування 54% менеджерів вищої ланки вони 

визнали, що очолювані ними об’єкти вже постраждали від 

великомасштабних кібератак з боку організованих злочинців, 

терористів та окремих держав. Гірше того,  що 37% 

респондентів повідомили про те, що минулого року через 
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скорочення корпоративних бюджетів ситуація з кібербезпекою 

стала ще гіршою, ніж раніше. Сорок відсотків опитаних 

очікують в новому році великого інциденту в сфері 

кібернетичної безпеки. Середня величина прогнозованого 

збитків від простою, викликаного збоєм у роботі IT-систем, 

буде перебувати на рівні 6,3 мільйона доларів на день. При 

цьому 45% керівників вважають, що відповідальність за 

запобігання таких атак повинні нести регіональні або місцеві 

органи влади [4].  

Щодо глобальної кібербезпеки, поки не існує чітких 

визначень кібервійни і кіберзброї. Тому неможливо визначити, 

на якому етапі віртуальні атаки можуть вилитися у військове 

протистояння, зазначають фахівці, закликаючи до відкритого 

обговорення проблем кіберзлочинності.  Примітно, що деякі 

експерти пов’язують заяви про кібервійни з комерційними 

інтересами McAfee, оскільки це могло б привернути увагу до 

продукту компанії. «Не думаю, що можна всерйоз підозрювати, 

що, наприклад, в Китаї або в Кремлі сидять люди і планують 

хакерські атаки на які-небудь країни», – відзначає голова ради 

АНО «Координаційний центр національного домену мережі 

Інтернет» Михайло Якушев  [6].  

 Тим часом колишній заступник директора Управління 

національної безпеки США Вільям Кроуел, навпаки, вважає, що 

впродовж наступних 20–30 років кібератаки стануть 

невід’ємною частиною військової стратегії. Як повідомила 

американський сенатор Сьюзен Коллінз на Давоському форумі, 

у США всерйоз розглядається питання про прирівнювання 

кібератаки до оголошення війни. А Хамадун Туре порівняв 

кібервійни з цунамі, запропонувавши розробити угоду, за якою 

країни візьмуть на себе зобов’язання не влаштовувати хакерські 

атаки першими  [6].  

Щоб запобігти світовій кібервійні, топ-менеджери IT 

компаній запропонували ввести обов’язковий документ для 

користувачів – аналог водійських прав. Касперський 
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запропонував заснувати Інтернет-поліцію, а російська влада 

хоче видавати email як паспорт. На думку активістів обмеження 

доступу до мережі, люди звикли проходити ідентифікацію в 

різних сферах життя, і Інтернет не повинен стати винятком. На 

Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний 

секретар Міжнародного телекомунікаційного союзу Хамадун 

Туре заявив, що сучасний світ має потребу в договорі, який міг 

би запобігти прийдешню світову кібервійну. Директор з 

досліджень і стратегії корпорації Microsoft Крейг Манді як 

рішення запропонував ввести обов’язковий документ для 

Інтернет-користувачів – аналог водійських прав. «Проблема в 

тому, що люди не розуміють масштаби і загрозу злочинної 

діяльності в Інтернеті», – заявив він  [11].  

  Глава компанії McAfee Девід Деволт заявив, що до 

ведення кібервійни готові приблизно двадцять країн. Нині всі ці 

країни займаються активним інтернет-шпигунством у 

відношенні один до одного. Глава McAfee відзначив, що останні 

атаки, пов’язані з Китаєм та компанією Google, наочно 

демонструють ефект перемикання уваги на кібер-галузь. Однак 

випадок з Google глава McAfee назвав лише верхівкою айсберга. 

Він розповів, що за останній рік його компанія знайшла кілька 

надзвичайно витончених кібератак, але про більшість з них 

публічно нічого не повідомлялося. Випадок з Google став 

неординарним. Разом з тим, згідно з даними статистики, у 

загальному обсязі із США виходить близько 36% хакерського 

трафіку, тоді як з КНР - лише 33%. Китайська ж влада заявила 

про те, що саме їхня країна є найбільшою в світі мішенню для 

кіберзлочинців. Таку точку зору висловив, зокрема, Чжоу 

Юнлінь, заступник оперативного відділу Технічної служби з 

екстреного реагування на інциденти в комп’ютерних мережах 

(CNCERT). Крім того, Чжоу Юнлінь повідомив про те, що йому 

нічого не відомо про атаки, нібито проведені китайськими 

хакерами на Google. Він заявив, що компанія Google не надала 

CNCERT ніяких доказів нападу і не зверталася до служби за 
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допомогою, незважаючи на те, що CNCERT завжди активно 

співпрацює з американським US-CERT при розслідуванні 

подібних інцидентів [5].  

Отже, хоча інформація і комунікації були важливими 

складника державної зовнішньополітичної стратегії США за 

президентства Джорджа Буша-молодшого, у сучасному світі 

йдеться про виникнення якісно нової ситуації, коли «контроль 

за інформацією», «могутність» і «впливовість» нерозривно 

пов’язані між собою. У зовнішній і внутрішній політиці 

управління інформаційними ресурсами перетворилося на 

життєво важливий атрибут, органічний складник стратегічного 

планування. Це стосується також усіх без винятку аспектів і 

вимірів політики (економічного, екологічного, військового 

тощо). 

Адміністрація Барака Обами заявила, що буде здійснювати 

новий комплексний підхід до забезпечення безпеки цифрової 

інфраструктури Америки. Надалі американська цифрова 

інфраструктура – мережі та комп’ютери − будуть розглядатися 

так, як вони повинні розглядатися – як стратегічний 

національний актив. Захист цієї інфраструктури буде 

пріоритетом національної безпеки. 

Отже, впровадження нової стратегії інформаційної безпеки 

Бараком Обамою у США свідчить про зростаючу роль впливу 

цієї сфери людської діяльності на забезпечення стабільного 

функціонування державного апарату в одній з найбільших країн 

світу. 
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The author of this article describes main components of the 

new strategy of the information security of the USA realized by 

Barack Obama’s team. Positive and negative factors are presented 

as well as analyses of the features and outlooks of the new strategy. 

An implementation of the new strategy of information security in the 

structure of political and social processes of the United States. 

Key words: strategy, information security, Barack Obama, the 

information perspective, structure, process. 

 

В этой статье дается краткое описание новой 

стратегии инфомационной безопасности США, которая 

воплощается в жизнь администрацией Барака Обамы, также 

характеризуются ее особенности и перспективы. Приводится 

реализация новой стратегии информационной безопасности в 

структуре политических и социальных процессов США. 

Ключевые слова: стратегия, информационная 

безопасность, Барак Обама, информационная перспектива, 

структура, процесс. 
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ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ: 

КОНЦЕПЦІЯ Л. ЕЙРЛІХА 

 

У статті досліджується поняття основних прав та 

обов’язків держав. Автор здійснює аналіз міжнародно-правових 

поглядів Людвіка Ейрліха. Розкривається зміст права держави 

на існування. Обґрунтовано необхідність кодифікації основних 

прав та обов’язків держав. 

Ключові слова: Л. Ейрліх, основні права та обов’язки 

держав, право на існування, державний суверенітет. 

 

Будь-які правовідносини являють собою зв’язки між 

суб’єктами з приводу матеріальних або нематеріальних благ. 

Правові норми покликані визначати межі допустимості 

поведінки суб’єктів, встановлюючи їхні взаємні права та 

обов’язки. У сучасному світі не існує суб’єктів права, які 

володіють абсолютною свободою при забезпеченні власних 

інтересів, тому що як у сфері стосунків між людьми, так і в 

міждержавних відносинах було закріплено принцип рівності, 

який, хоч і дозволяє володіти багатьма правами, усе ж покладає 

на суб’єктів визначені обов’язки, необхідні для забезпечення 

інтересів інших суб’єктів. 

Якщо процес встановлення прав та обов’язків людини як 

учасника відносин на нормативному рівні триває близько 

тисячоліття (1215 – Magna Carta Libertatum, у якій серед іншого 

було проголошено заборону арешту й ув’язнення та 

позбавлення власності вільної людини інакше, ніж на законних 

підставах (by the lawful judgment of his peers or by the law of the 

land) [1], щодо прав та обов’язків держав до цього часу не було 

прийнято загальновизнаних документів на зразок Загальної 

декларації прав людини та Міжнародних пактів 1966 р. 
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Принцип суверенної рівності держав, на якому повинні 

ґрунтуватися сучасні міжнародні відносини, проголошує 

юридичну рівність держав у правах та обов’язках, але ні Статут 

ООН, у якому вперше було проголошено цей принцип, ні інші 

міжнародні договори універсального характеру не містять 

переліку таких прав та обов’язків. Варто зазначити, що, 

починаючи від 1890-х років, представники західної юридичної 

науки розробляли проекти відповідних кодифікацій, але жоден з 

них досі не вступив у дію як міжнародний договір (спеціально 

присвячена темі праця В.М. Корецького під назвою «Декларації 

прав та обов’язків держав») [2, с. 239–305]. 

На відміну від представників західної науки міжнародного 

права, серед більшості науковців соціалістичних країн у XX 

столітті вчення про права та обов’язки держав не отримало 

визнання, натомість вони приділяли значну увагу 

«альтернативі» у вигляді основних принципів міжнародного 

права. Так, на думку Корецького, доктрину основних прав та 

обов’язків держав часто протиставляють «принципам мирного 

співіснування держав з різними суспільно-політичними 

системами» [2, с. 239]. 

Зважаючи на це, вважаємо за доцільне обрати метою 

дослідження аналіз поглядів на права та обов’язки держав судді 

ad hoc Постійної палати міжнародного правосуддя (далі – 

ППМП), завідувача кафедри міжнародного права та декана 

юридичного факультету Львівського університету в 20–30-х рр., 

авторитетного польського науковця у сфері міжнародного права 

Людвіка Ейрліха (1889–1968). Ейрліх представляє наукову 

школу Польщі, на яку вагомий вплив після Другої світової 

війни мала радянська міжнародно-правова ідеологія, але наукові 

погляди дослідника формувалися здебільшого  на основі праць 

науковців Західної Європи, що підтверджуються не тільки 

частими посиланнями на них у творах вченого, але й фактами 

співробітництва Ейрліха з науковими осередками Лондона, 

Оксфорда, Берліна, Галле, Берклі та ін. 
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На думку Л. Ейрліха, концепція основоположних прав 

держави виникає як аналогія концепції природних прав людини, 

згідно з якою кожна людина від  народження володіє 

невідчужуваними правами, що випливають з її природи (право 

на життя, недоторканність приватної власності та ін.). Крім 

природжених, людина може володіти іншими особливими 

правами, які за характером виникнення називають «набутими». 

Хоча такий поділ є «звичайним продуктом теорії» [3, с. 9], 

очевидність забезпечення на законодавчому рівні природжених 

прав людини не підлягала сумнівам. Дослідники міжнародних 

відносин часто намагалися пізнати їхні особливості завдяки 

порівнянню з відносинами всередині держави, а 

внутрішньодержавну правову систему використовували як 

модель міжнародного права. Наприклад, один з фундаторів 

міжнародного права, засновник Саламанської школи права 

Франціско де Віторія (1480–1546) вважав, що світ, як і кожна 

окрема держава, вправі створювати справедливі та прийнятні 

для всіх закони (міжнародне право) [4, с. 15]. Л. Ейрліх 

намагався обґрунтувати обов’язкову силу норм міжнародного 

права теорією природного договору, на основі якої виникнення 

держави пояснювали Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс та інші 

[5]. 

Хоча поняття природженого права людини виникло в 

англійській юриспруденції наприкінці середньовіччя, а в XVII–

XVIII століттях привернуло увагу німецьких правознавців 

Пуфендорфа та Вольфа [6, с. 131], уперше на нормативному 

рівні перелік основних прав людини було закріплено у Франції 

та США (Декларація прав людини та громадянина 1789 р. та 

Біль про права 1791 р., відповідно). Слід зазначити, що 

вищезгадані джерела права закріплюють права не тільки за 

кожним громадянином, але й за кожною людиною. У такий 

спосіб було визнано наявність окремої категорії прав, що 

належать усім людям, незалежно від їхнього віку, статті, раси, 

соціального статусу, походження тощо. Упродовж наступних 
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століть правотворчість у сфері основних прав людини 

здійснювалась не тільки на національних рівнях, але й на 

міжнародному. Апогеєм правотворчого процесу стали 50–70-ті 

роки XX століття, коли було прийнято загальновизнані 

міжнародні документи, що становлять «Міжнародний біль про 

права». Відповідно до положень Загальної декларації прав 

людини кожна людина володіє, серед іншого, правом на життя, 

недоторканністю, повагою до гідності, свободою та правом на 

рівність. 

Як зазначав Ейрліх, відразу ж після прийняття Декларації 

прав людини та громадянина 1789 р. законодавчі органи 

Франції вдалися до невдалих спроб сформулювати проекти 

декларацій основоположних прав держав (1790 та 1795 рр.) [6, с. 

131]. Наприкінці XIX століття поширення пацифістських 

настроїв обумовлює виникнення дискусій щодо прав, які 

повинні бути гарантованими всім державам. Результатами таких 

дискусій стали Резолюція Всезагального конгресу миру, що 

відбувся в Будапешті 1896 р. (Principles of International Law), і 

Декларація прав та обов’язків народів (Declaration of the Rights 

and Duties of Nations), розроблена Американським інститутом 

міжнародного права в 1916 р. До аналізу Резолюції та 

Декларації вдався Л. Ейрліх. На думку дослідника, ці та інші 

проекти є спробами приватних організацій «сформулювати 

основоположні принципи співіснування націй», в основі яких – 

переконання про спільність основоположних принципів 

внутрішньодержавного і міжнародного права, яка породжує 

аналогію прав одиниць (як суб’єктів внутрішньодержавного 

права) і держав (як суб’єктів міжнародного права) [6, с. 132]. 

Як стверджував Ерйліх, Резолюція 1896 р. містить 

положення, які так і не було виконано. Насамперед, ідеться про 

принцип розв’язання всіх спорів мирними способами й 

заборону війни, а також про права кожної держави на рівність й 

суверенітет [2, с. 241–242]. Декларація 1916 р. встановлює такі 

основні права держав: на існування, на незалежність, на 
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володіння територією та на рівність. Декларація проголошує, 

що міжнародне право слід вважати складником 

внутрішньодержавного права, а кожному праву держави 

відповідає обов’язок іншої держави поважати це право [6, с. 

133]. 

У 1920-х роках питання прав та обов’язків держав стає 

предметом обговорення Інституту міжнародного права та 

Міжнародної юридичної унії. Вартим уваги те, що проекти двох 

організацій, як і питання прав та обов’язків держав у цілому, 

досліджував автор першого україномовного підручника з 

міжнародного права, активний діяч ЗУНР М.М. Лозинський 

(1880–1937). Одним з проектів, що були запропоновані до 

обговорення, стала Декларація прав та обов’язків держави 1922 

р., підготовлена французом Ляпраделем. Згідно з Декларацією 

кожна держава має право на свободу, юридичну рівність, 

визнання, відшкодування шкоди. Цікавим є арт. 3 Декларації, у 

відповідності до якого «жодна з них не є в праві, навіть для 

збереження власного існування, робити що-небудь проти 

існування іншої, яка їй не загрожує» [7, с. 436–437]. 

У 1920–30-ті роки питання прав та обов’язків часто 

привертає увагу представників американської доктрини. 

Зважаючи на величезну шкоду для людства, заподіяну Першою 

світовою війною, проекти декларацій все частіше покладають на 

держави обов’язок утримуватись від застосування сили 

(заборона агресії). Учасниками Конвенції Монтевідео про права 

та обов’язки держав 1933 р. стала абсолютна більшість держав 

Америки. У Конвенції використовується термін «основні права 

держав» (ст. 5), але значення терміна пояснено не було. 

Зважаючи на зміст Конвенції, основними правами держав 

можна вважати право на цілісність, незалежність, 

самозбереження, розвиток, а також на юридичну рівність. 

Під час конференції у Сан-Франциско, у межах якої було 

розроблено Статут ООН, висловлювали пропозиції прийняти 

декларацію прав та обов’язків держав як додаток до Статуту,  
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але ініціатива не була підтримана більшістю. 1949 р. на розсуд 

Генеральної Асамблеї ООН було представлено проект 

декларації Комісії міжнародного права, відповідно до якого 

основними правами держав визнавалися право на вибір власної 

форми уряду, право на незалежність, право здійснювати 

юрисдикцію, право на рівність і право на самооборону, а до 

обов’язків було зараховано утримуватися від застосування сили 

та загрози силою, добросовісно виконувати зобов’язання та ін. 

[2, с. 293–302]. Генеральна Асамблея ООН визнала необхідність 

доопрацювання проекту, але  дотепер жодного документа з 

текстом декларації не прийняла. Слід зазначити, що при 

підготовці проекту Комісія ООН відмовилася закріпити на 

нормативному рівні поняття держави, тому що термін 

«держава» вживається у «загальноприйнятому в міжнародній 

практиці значенні» [8, с. 27]. 

Як зауважував Ейрліх, поняття основних прав держави 

часто піддавалося критиці, причиною якої було припущення, що 

такі права належать державі, незалежно від волі інших держав. 

Ейрліх не погоджувався з таким припущенням, тому що вважав, 

що основні права держав випливають «з факту належності до 

міжнародної спільноти», тобто з «правового порядку, який було 

прийнято як основу існування такої спільноти» [6, с. 131]. 

Завданням міжнародного права дослідник називає охорону 

окремих інтересів держав у тій мірі, наскільки «держави 

повинні співіснувати в міжнародній спільноті» [ibid]. Учений 

переконаний, що держава може відмовитися від кожного з 

основних прав, оскільки будь-яка норма міжнародного права 

може бути скасованою за згодою двох і більше держав [9, с. 

137].  Однак, якщо така згода державою виражена не була, то 

слід вважати, що вона володіє всіма основними правами. 

«Відчужуваний» характер, яким наділяв основні права 

держав Ейрліх, на думку Г.І. Курдюкова, є недопустимим. 

Особливістю основних прав держав Курдюков вважав те, що 

«жодна держава не вправі відступати від основних прав і 
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обов’язків, звужувати їх або тлумачити на шкоду правам і 

обов’язкам інших держав» [10, с. 137]. Крім того, дослідник 

заперечував ідею про те, що основні права й обов’язки держав 

існують унаслідок «природного походження та фактичного 

існування держав», тому що є «юридичними категоріями і 

встановлюються нормами міжнародного права» [10, с. 129]. 

Людвік Ейрліх вважав основні права держав «межею 

свободи поведінки держав» [9, с. 136]. При цьому науковець 

зазначав можливість здійснення діяльності держави у великій 

кількості напрямів, що ускладнює встановлення повного 

переліку основних прав [6, с. 134]. Ейрліх стверджував, що 

головну роль у системі основних прав держави відіграє право на 

існування. Крім того, кожна держава володіє правом 

суверенітету, що полягає в повноті влади над власною 

територією, правом рівності, обумовленим сутністю 

міждержавної спільноти, правом укладення договорів та 

активним і пасивним посольським правом [6, с. 133]. Науковець 

запропонував класифікувати права держав так: 

 право існування в межах державних кордонів, зокрема, 

зберігаючи власну  територію. Наявність цього права 

уможливлює протидію іноземній державі, яка чинить 

тиск за допомогою як мирних, так і військових засобів з 

метою цесії цілої території або її частини; 

 право регулювання відносин на власній території, тобто 

право на внутрішній суверенітет. Право на безпеку надає 

державі можливості підготовки до оборони, 

недопущення окремих осіб до окремих місцевостей на 

території держави, покарання шпигунства та укладення 

договорів, які б гарантували незалежність і цілісність 

держави. Право на вдосконалення реалізовується 

державою завдяки економічному розвитку, сприянню 

науці й мистецтву, сприянню імміграції та обмеження 

еміграції або навпаки, збереженню в державі 

матеріальних і культурних цінностей; 
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 права, що стосуються відносин з іншими державами, 

серед яких автор виділив права, «обмеження яких є 

обмеженням міжнародної правосуб’єктності» (право 

посольства, право укладення міжнародних договорів), та 

інші права, які передбачають сприяння співіснуванню  

держав (право рівності, право взаємної поваги, право 

вільної торгівлі) або визначення наслідків порушення 

прав держави іншою державою (право на відшкодування 

шкоди та право самооборони) [6, с. 133–135; с. 9, 138–

139]. 

Власну концепцію сутності основних прав держави 

пропонує один з найвидатніших канадських представників 

науки міжнародного права Персі Корбет (1892–1983). 

Найважливішими з-поміж основних прав дослідник називає 

право на суверенітет і право на рівність. Корбет висловлював 

міркування, що держави не володіють «однаковою кількістю 

прав», а лише мінімальними стандартами певного виду права (a 

certain minimum of the same kind of rights). Так, кожна держава 

вправі здійснювати правомочності щодо власної території, а 

також володіє правом здійснювати зовнішні зносини без 

втручання іноземних держав і правом на виняткову внутрішню 

юрисдикцію [12, с. 21]. Крім того, Корбет, як і Ейрліх, розрізняє 

основні права держав залежно від того, з якою сферою ці права 

мають зв’язок (внутрішня чи зовнішня), схожість поглядів 

учених можна відстежити і в уявленнях про фундаментальний 

характер права на існування, еквівалентом якого Корбет називає 

«територіальну цілісність і політичну незалежність» [ibid]. 

Сутність права на існування, на думку Л. Ейрліха, полягає 

в «забороні  застосовувати будь-яку норму міжнародного права 

щодо держави, якщо таке застосування спричинить скасування 

або обмеження її правосуб’єктності». Науковець вважав, що 

наявність права на існування не дозволяє міжнародному праву 

перешкоджати державі здійснювати діяння, які спрямовані на 
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«охорону міжнародної правосуб’єктності та умов, від яких вона 

залежить» [6, с. 134]. 

Варто зазначити, що Ейрліх не відокремлює в окрему 

категорію обов’язки держав. Однак, досліджуючи проблему 

основних прав, він згадує і про окремі обов’язки держав. 

Наприклад, кожна держава повинна утриматися від здійснення 

влади на території іноземної держави. Щоправда, держава має 

право на власній території відреагувати належно на події, що 

відбулися за її межами стосовно окремих осіб [9, с. 139]. У 

контексті обов’язку не здійснювати владу на території іноземної 

держави Ейрліх звертає увагу на спір між Францією та 

Туреччиною щодо судна «Лотус», який було розв’язано 

Постійною палатою міжнародного правосуддя 1927 р. (The S.S. 

Lotus Case). Хоча рішення ґрунтувалось на визнанні 

вищезгаданого обов’язку кожної держави, усе ж ППМП не 

встановила протиправності дій Туреччини, яка здійснювала на 

власній території кримінальне переслідування французького 

громадянина за злочин,  вчинений у відкритому морі [11]. 

Щоправда, у 1982 р. було прийнято Конвенцію ООН з 

морського права, ст. 97 якої містить норму, що за визначених 

обставин держава не володіє правом, котре використала 

Туреччина. 

Ще одним взаємним обов’язком держав Ейрліх вважав 

відмову від нав’язування державного устрою; заборонено 

здійснювати пропаганду, яка передбачає зміну або повалення 

державного устрою. У випадку, коли в державі А  відбувається 

революція, що загрожує безпеці держави Б, Б має право на 

«обґрунтований протест і дії» [6, с. 136]. На відміну від Ейрліха, 

Курдюков, називаючи основні права держав, визначав 

обов’язки, що відповідають кожному з них: 

1) право на суверенітет і незалежність – обов’язок не 

втручатись у внутрішні справи; 
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2) право на колективний захист з боку ООН і на 

самооборону проти агресивної війни – обов’язок підтримувати 

мир і відмовитися від агресивної війни; 

3) право укладати договори – обов’язок виконувати 

добросовісно укладені договори; 

4) право надавати безкорисну допомогу слаборозвиненим 

державам, націям і народам у їхньому економічному, 

соціальному й культурному розвитку – обов’язок поважати 

права людини й основні свободи, незважаючи на стать, расу, 

національність, мову та релігію [10, с. 135]. 

Такий підхід можна обґрунтувати тим, що держави є 

основними суб’єктами міжнародних правовідносин, а також 

принципом юридичної рівності як фундаментом міждержавних 

зв’язків. Жодна з держав не може де юре володіти меншим 

обсягом прав, ніж володіють інші держави, які, у свою чергу, 

виступають гарантами дотримання прав кожної окремої 

держави. 

Поняття основних прав держави було введеним у 

науковий обіг для характеристики прав, необхідних для 

існування кожній державі, за аналогією з природними правами 

людини. Людвік Ейрліх стверджував, що, оскільки в 

міждержавній спільноті співіснують різні держави, кожна з яких 

володіє суверенітетом, то норми міжнародного права повинні 

захищати головні інтереси всіх держав, встановлюючи межі 

їхньої взаємної допустимої поведінки. 

Незважаючи на те, що у своїх працях Ейрліх досліджує 

проблему основних прав держав, погляди вченого також 

охоплюють питання міжнародних обов’язків. Хоча, саме 

поняття не стає предметом ретельного аналізу, але зі змісту 

праць можна зробити висновок, що кожному праву однієї 

держави відповідає обов’язок іншої це право поважати. 

Концепція основних прав та обов’язків держав Ейрліха 

була розроблена на основі цікавого поєднання природно-

правового, нормативістського та позитивістського підходів до 



А.О. Гачкевич 

 

 64 

міжнародного права. Дослідник вважав, що кожна держава 

вправі відмовитися від будь-якого зі своїх основних прав, що 

характерне для поглядів прихильників позитивізму, які були 

схильні вважати  концепцію основних прав та обов’язків 

«винаходом» натуралістів. Нормативістські ідеї можна виявити 

в тому, що Ейрліх пояснює наявність усіх інших основних прав 

держави забезпеченням права на існування. 

Незважаючи на те, що спроби кодифікувати основні права 

та обов’язки держав здійснювались, починаючи від XVIII 

століття дотепер відповідної декларації універсального 

характеру прийнято не було. Вважаємо, що такий стан речей 

повинен бути зміненим для розвитку міжнародного права, яке 

може забезпечити стабільність і порядок у міжнародних 

відносинах. Нормативне закріплення за державами основних 

прав передбачатиме визначені можливості їхньої активної 

поведінки, а також право на захист, у випадку порушення. Як 

основу переліку можна  використати конкретизовані Ейрліхом 

право існування в межах державних кордонів, право 

регулювання відносин на власній території та права, що 

стосуються відносин з іншими державами. 
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The article is devoted to the notion of the fundamental rights 

and duties of states. The author analyzes Ludwik Ehrlich view’s on 

international law. The essence of the right of existence has been 

described. The necessity of the fundamental rights and duties of 

states codification has been substantiated. 
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Статья посвящена исследованию понятия основных прав 

и обязанностей государств. Автор анализирует 

международно-правовые взгляды Людвика Эйрлиха. 
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ГЛОБАЛЬНА ПРАГМАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН У ВИКЛИКАХ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

 У статті проаналізовано концептуальний вимір 

глобальної прагматизації міжнародних відносин в контексті 

демократизаційного розвитку. У роботі досліджено розвиток 

демократизаційних процесів, проаналізовано нові умови в 

розбудові системи міжнародних відносин. Зокрема, розглянуто 

прагматизаційний поступ системи міжнародних відносин. На 

основі аналізу розвитку демократизаційних процесів дана 

характеристика становлення українського суспільства. 

Ключові слова: прагматизація, демократія, міжнародна 

система, «хвилі» демократизації, теорія «демократичного 

світу», глобалізація.  

 

Демократія – найгірша форма правління. 

 Звісно, якщо не враховувати всі інші.  

У. Черчилль 

 

Феномен демократії пройшов тривалий шлях еволюції, 

опинившись перед викликами глобалізації в ХХІ ст. Сучасна 

теорія «демократизації світу» нині подається в контексті 

системної кризи капіталізму і лібералізму. Динамічний процес 

цивілізаційних трансформувань і вихід у економічні лідери 

низки держав з авторитарним типом державного управління 

обумовили потребу пошуку нової парадигми демократії 

розвитку глобалізованого світу.  

Визначальною тенденцією сучасної системи міжнародних 

відносин виступає прагматизація, тобто пошук ефективних 

механізмів утвердження якісно нових принципів міжнародного 
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співробітництва. Провідним мотивом цивілізаційного розвитку 

доби глобалізації, передусім, є вдосконалення системи 

міжнародних відносин. Тобто, можна говорити про відповідну 

модернізацію феномену демократії, що може стати підґрунтям 

для якісно нових принципів демократії.  

Прагматизація системи міжнародних відносин розв’язує 

низку розбіжностей і суперечностей між основними 

політичними акторами. Тому, постановка проблеми глобальної 

прагматизації системи міжнародних відносин актуалізована 

сучасними реаліями, який супроводжується численними 

конфліктами та кризовими явищами, що дає підстави 

дослідникам говорити про кінець історії та світу. Насправді, ми 

вступаємо в новітню й невідому фазу суспільного розвитку [3].  

У сучасній літературі є чимало наукових праць, 

присвячених дослідженню проблеми глобальної прагматизації 

міжнародних відносин у викликах сучасної демократії на 

початку ХХІ століття. Так, досліджувана тематика, у тій чи 

іншій мірі, відображається в працях провідних вітчизняних 

науковців Є. Камінського, Б. Канцелярука, О. Зернецької, Ю. 

Пахомова, С. Федуняка та ін. Російська дослідницька школа 

представлена дослідженнями – О. Арбатова, О. Галкіна, Ю. 

Красіна, М. Косолаповата ін. Серед зарубіжних фахівців, які 

досліджували тематику статті, провідне місце займають такі 

дослідники, як С. Дженкінс, Т. Палмер, Е.У. фон Вайцзеккер, Р. 

Робертсон, А. Лейпхарт, Х. Лінц, Д. Ростоу, С. Хантінгтон та ін. 

[1, c. 218]. 

Існують різні інтерпретації феноменів демократизації та 

прагматизації і їх впливу на міжнародні відносини та світову 

політику доби глобалізації. Аналізуючи змістовне наповнення 

концептуальних засад теорії «демократичного світу», 

погодимося з тим, що це ціннісна концепція з притаманним їй 

культурно-ідеологічними уявленнями.  

Досліджуючи феномен демократії в контексті 

прагматизації міжнародних відносин, зазначимо, що 
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демократична форма правління створює таку інституційну 

конструкцію, яка змушує правителів бути підзвітними власному 

народу, демократичні інститути в меншій мірі допускають 

неефективне управління та зловживання владою, її 

визначальною ознакою є конкуренція політичних та 

економічних ринків, де змагаються за першість політичні 

лідери, професійні бюрократи, ідеї, організації та продукція. 

У цьому аспекті показовим є порівняння Північної і 

Південної Америки. Двісті років тому ці континенти мали 

приблизно однаковий обсяг багатств, а сто років тому рівень 

життя в Аргентині та США був приблизно однаковий. Проте від 

початку ХІХ ст. Латинська Америка стала відставати від 

Північної Америки за темпами економічного розвитку. Нині це 

відставання триває, а розрив тільки збільшується. 

На думку багатьох дослідників, різниця полягає в устрої 

політичних інститутів, а стабільність економічного розвитку 

забезпечують демократичні форми правління. Нобелівський 

лауреат Дуглас Норт писав, що «демократичні інститути США 

забезпечували країні стабільний розвиток, тоді як Латинську 

Америку потрясали громадянські війни, економічні ресурси 

витрачались на підтримання армій диктаторів» [2]. 

Економічні колапси відбуваються при демократичних 

режимах значно рідше, а старіючі демократії світу є 

найбагатшими країнами. Звісно, опоненти демократичного 

режиму наводять приклади темпів економічного зростання 

«азійських тигрів» у 60–70-ті рр. ХХ ст. та китайське 

«економічне диво». Однак ці системи ще не пройшли 

випробування часом [8, c. 17]. 

Жодна демократична країна світу не переживала таких 

економічних і соціальних потрясінь, як СРСР періоду 

сталінізму, Китай часів маоїзму, або Камбоджа за часів 

правління червоних кхмерів Пол Поту. Варто згадати, що 

демократичні країни пережили Велику депресію та час від часу 

зіштовхуються з кризами й рецесіями. Але їхня глибина, частота 
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й масштаби значно менші, ніж у країнах з авторитарним 

засобом правління. Дослідження М. Холперіна, Дж. Сігла, М. 

Вайнстайна показали, що за останні 40 років автократії вдвічі 

частіше переживали економічні потрясіння ніж демократії. 

Аналізуючи демократію у контексті стабільності системи 

міжнародних відносин погодимося, що в сучасному світі 

подолання війн, зокрема, через поширення демократії – не 

можливо. Це ставлять під сумнів навіть деякі представники 

лібералізму. Так, на думку французького дослідника Жака 

Атгалі, «деякі нації можуть перестати буди демократіями, щоб 

розв’язати війну». Професор Паризького університету Гасан 

Саламе вважав, що все залежить від якості демократії. Він 

говорить, що арабо-ізраїльська війна 1967 р. та ізраїльська 

інтервенція в Ліван 1982 р. були не війнами, а обороною [5, c. 

78]. 

Інший французький учений П’єр Аснер стверджував, що 

«навіть, якщо всі держави світу були б демократичними та 

миролюбними, все одно війна продовжувала залишатися 

можливою та невідворотною. Це пов’язано з відсутністю 

верховного владного органу, який би взяв на себе зобов’язання 

розв’язувати конфлікти або карати їхні провини». 

Відстоюючи міф «демократичного світу» та досліджуючи 

реалії сучасного світу, де демократія – це часто тільки 

декларовані цінності, багато ліберальних дослідників 

пояснюють це тим, що сучасні демократії перестають вести себе 

так, як це притаманно «справжнім демократіям». Аналізуючи 

ідеї «демократичного світу» Майкла Дойла («закон Дойла»), 

французький дослідник Емануїл Тодд говорить про 

трансформацію демократій в олігархічні системи. 

Оцінюючи демократію доби глобалізації російський 

дослідник А. Салмін, зазначав, що демократія, будучи 

«…найвпливовішою політичною ідеєю XIX століття, стала до 

початку ХХ політичною реальністю, до його середини – 

реальністю геополітичною, а до кінця – універсальною» [7]. 
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Однак на початку ХХІ століття ця універсальність, під 

впливом реалій глобалізації, почала трансформувати традиційне 

поняття демократії. Демократичні інституції середини та кінця 

ХХ століття набувають універсальних рис, тому постала 

проблема перегляду традиційних концептів демократії, 

наповнення їх новим змістом, який відповідав би реаліям 

глобалізаційних трансформувань. 

Концепція демократичних хвиль Самюеля Хантінгтона 

доводить, що «третя хвиля» демократизації до кінця минулого 

століття накрила всю Європу та більшу частину інших 

континентів. На думку дослідника, демократія далеко не 

ідеальна форма правління, проте альтернативи 

демократизаційному розвиткові поки що не існує, а «третьою 

хвилею» демократизаційні процеси на планеті не завершуються 

[6, c. 123]. 

Отже, незважаючи на поширення демократії, у світі 

існують суттєві розбіжності в утвердженні єдиних 

концептуально-ідеологічних підходів до традиційного 

розуміння демократії в цілому як явища і насамперед щодо 

перенесення демократичних принципів на міжнародні 

відносини. Активне і систематичне поширення 

демократизаційних процесів на планеті може докорінно змінити 

існуючу систему міжнародних відносин і вивести її на якісно 

новий вимір. 

Виходячи з того, що демократизаційні процеси не мають 

єдиного теоретичного підходу, можна погодитися з існуючими 

концептуальними дослідженнями і говорити про те, що процеси 

демократизації продовжують розвиватись амплітудно або 

хвилеподібно. Саме відсутність єдиного бачення основ 

демократизаційних процесів, призводить до важко вирішуваних 

ситуацій всередині тих країн, що стали на шлях демократичного 

розвитку. Це у свою чергу породжувало ситуацію кризовості, 

що і ставало причиною того, що С. Хантінгтон називав 
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«хвилею, що відкочується» («reversewave»). Хвиля, яка 

призводить до відступу демократії й натиску авторитаризму. 

Глобальна прагматизація сучасних міжнародних відносин, 

може слугувати платформою для запобігання конфліктних 

ситуацій між суб’єктами міжнародних відносин. 

Проаналізувавши ситуацію перехідного періоду в системі 

міжнародних відносин, можна стверджувати, що прагматика 

міжнародних відносинах – це суб’єкт міжнародних відносин, 

який вибудовує відповідну систему вчинків, справ і поглядів в 

аспекті отримання практичних та загальнокорисних результатів. 

У такому ракурсі прагматизм виступає як істина, яка дає 

практично корисні результати [4, c. 167–180]. 

Феномен прагматизації міжнародних відносин може 

використовуватися при розв’язанні багатьох конфліктних 

ситуацій, насамперед тих, які загрожують міжнародній безпеці 

та посиленню конфронтаційних явищ, що, у свою чергу, може 

призвести до гальмування інтеграційно-глобалізаційних 

процесів. 

Досліджуючи аспект прагматизації та демократизації 

міжнародних відносин, можна стверджувати, що в діях 

суб’єктів міжнародних відносин часто не вистачає системності в 

запобіганні або недопущенні виникнення загроз, які мають 

дестабілізаційний характер. Прагматизм у підходах до 

розв’язання конфліктних ситуацій, які загрожують міжнародній 

безпеці, є необхідним для того, щоб зберегти зміни історичного 

масштабу, які відбулися на міжнародній арені на межі двох 

століть. 

На початку дев’яностих років минулого століття була 

зроблена спроба перейти від конфронтаційної біполярності до 

кооперативної багатополярності. Саме в цей період перед 

людством відкрилися небувалі можливості для перебудови 

міжнародних відносин на демократичній основі. Світова 

спільнота отримала унікальний шанс для формування нового 

світового порядку на базі демократії і права. 
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У добу глобалізації та прагматизації демократизаційні 

процеси від хвилеподібного характеру свого розвитку 

поступово переходять до більш лінійного, тобто сталого 

позиціонування. Але такий крок можливий лише за умови, що 

сама демократія підніметься на якісніший рівень у своєму 

абсолюті, але не втрачають власних основних цінностей [2]. 

Українська демократія доби глобалізації опинилася перед 

проблеми, які притаманні майже всім суспільствам з 

перехідною демократією, – це відсутність сталого 

поступального правового розвитку. Україна не може подолати 

внутрішні суперечності через вплив багатьох зовнішніх 

чинників, що спричинює ситуацію, у якій країна, маючи 

хвилеподібний розвиток демократії, віддаляється від лінійного 

характеру розвитку, максимально може наблизитись до 

авторитаризму. 

Аналіз звіту Freedom House «Країни перехідного періоду-

2009» показав, що Україна за останні десять років здійснювала 

свої «хвилеподібні» коливання в межах рейтингу між 4 і 5. Слід 

зазначити, що рейтинг 1 є найвищим рівнем демократії, а 7 – 

найнижчим. При цьому країна, яка займає позицією в діапазоні 

рейтингу розвитку демократії від 4,00 до 4,99, вважається 

країною з перехідним типом правління або змішаним режимом. 

Найнижчий рівень розвитку демократії в Україні було 

зафіксовано у 2002 році з рейтингом 4,92. Це дає підстави 

стверджувати, що у 2002 році українська «хвиля» 

демократизації, що відкочується, набула свого апогею, 

перебуваючи на межі переходу до когорти країн, які 

класифікуються як напівавторитарні (5,00–5,99). Найвищий 

рівень розвитку демократії в Україні було зафіксовано у 2007–

2008 роках на рівні рейтингу 4,25, і це є результатом дії другої 

хвилі демократизації, що була породжена подіями, які були 

названі «помаранчевою революцією». 

Отже, Україна продовжує перебувати в межах перехідного 

етапу між демократією та авторитаризмом. 
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Якщо проаналізувати динаміку розвитку демократичних 

інститутів на всьому пострадянському просторі, відповідно до 

рейтингу Nationsin Transit (1999–2008 рр.), то протягом 2000–

2007 рр. Росія і Вірменія поступово перейшли з категорії країн 

зі «змішаним режимом» до напівавторитарних. До авторитарних 

Білорусі, Узбекистану і Туркменістану, починаючи з 2003 р., 

приєднався Казахстан, з 2007 р. – Азербайджан [3]. 

Аналіз стану демократії в перехідних суспільствах підтверджує, 

що хвилеподібний розвиток демократії є одним із важелів 

нестабільності в державах з перехідною демократією, серед них 

і в Україні. Крім того, велика кількість країн такого типу стали 

на шлях реверсного розвитку, тобто амплітуда йде в бік «хвилі, 

що відкочується» («reverse wave»). 

Глобальна прагматизація міжнародних відносин є одними 

з найважливіших складників суспільних відносин, і від того, у 

якому стані перебуватимуть процеси трансформації 

міжнародних відносин, залежить, яким буде прийдешнє 

суспільство, на яких саме засадах будуть формуватися 

міжнародні відносини. Крім того, прагматизація міжнародних 

відносин обумовлює незнищенність демократичних цінностей 

громадянського суспільства [8, c. 17]. 

Отже, зважаючи на те, що демократизаційні процеси не 

мають єдиного концептуального підходу і враховуючи те, що 

одним із головних завдань системи міжнародних відносин є 

безпечні умови співіснування її суб’єктів, у цьому контексті 

можна прийти до узагальнюючого висновку, що саме тут 

можуть бути приховані основні причини того, що процеси 

демократизації продовжують розвиватись амплітудно або 

хвилеподібно. Тому закономірним є те, що відсутність єдиного 

бачення основ демократизаційних процесів, а відповідно і 

шляхів їх подальшого розвитку, могло призводити до крайнього 

ускладнення ситуацій всередині тих країн, що ставали на шлях 

демократичного розвитку. Це, у свою чергу, породжувало 

ситуацію кризовості, яка і призводила до відступу 
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демократичних сил під натиском авторитаризму, що і ставало 

причиною того, що С. Хантінгтон називав «хвилею, що 

відкочується» («reverse wave»). 

Постає розв’язання завдання: воно може бути теоретично 

сформульоване в площині, яка дозволить знайти таке рішення, 

яке дасть змогу процесам демократизації розвиватися не так 

амплітудно. Тобто, створити умови, за яких «хвилі, що 

відкочуються», будуть завдавати мінімальних загроз процесам 

демократизації, що у свою чергу адекватно впливатиме на 

систему міжнародних відносин. 

Отже, існує закономірний зв’язок динамічного розвитку 

процесів демократизації з побудовою системи міжнародних 

відносин якісно нового рівня, який відкриє шлях до розв’язання 

великої кількості міжнародних глобальних проблем. 

Поетапне дослідження демократичних теорій 

спрямовується в розріз мінімізації хвилеподібного розвитку 

подальших процесів демократизації, у зв’язку з тим, що ці 

процеси тісно взаємопов’язані зі становленням системи 

міжнародних відносин, яка формується на нових принципах 

глобальної безпеки. Даний аспект дослідження привів до 

висновку, що стабільність системи міжнародних відносин 

напряму пов’язана і великою мірою залежна від хвилеподібного 

розвитку демократизаційних процесів. Звідси випливає 

закономірне твердження, що чим менша амплітуда коливань 

демократизаційних хвиль, тим стабільнішою є система 

міжнародних відносин [3]. 

Прагматизм системи міжнародних відносин виступає як 

такий, що заперечує об’єктивність істини, а справжньою 

істиною вважається та, яка дає результати, практично корисні, 

тобто сприяє подальшому розвиткові демократизаційних 

процесів, які, у свою чергу, збільшують можливість формування 

умов для переходу країн від недемократичного режиму до 

демократичного. 
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The article provides political analysis of the conceptual 

dimension of the growing pragmatism in international relations, 

which occurs in the context of democratic developments. The article 

systematically investigates the genesis of democratic processes 

analyzed in terms of building a new system of international relations. 

Specifically, the paper examines the context of pragmatic 
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developments in international relations. Based on the analysis of 

development democratic developments and using Ukraine as an 

example, the paper describes the processes in societies going 

through a transitional phase. 

Key words: pragmatism, democracy, international relations 

system, democratization «wave», the theory of «democratic peace», 

globalization. 

 

В статье проанализировано концептуальное измерения 

прагматизации международных отношений в контексте их 

демократического развития. В работе исследовано развитие 

демократизационных процессов, проанализированы новые 

условия в развитии системы международных отношений. В 

частности рассмотрен контекст прагматизационного 

продвижения системы международных отношений. На основе 

анализа развития демократизационных процессов дана 

характеристика становления украинского общества. 

Ключевые слова: прагматизация, демократия, 

международная система, «волны» демократизации, теория 

«демократического мира» глобализация. 
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У даній статті досліджуються Аналітичні центри США 

(з англ. Think Tanks) та описано історію їхньої появи. 

Проаналізовано роль Аналітичних центрів у 

зовнішньополітичному, економічному житті Америки, дана 

їхня характеристика. Розглядаються українські Аналітичні 

центри та їх вплив на політичну ситуацію в Україні. 

Ключові слова: аналітичні інститути, зовнішня політика 

США, Мозкові центри. 

 

Після закінчення “холодної війни” в країнах Європи були 

створені Аналітичні центри (т.з. Мозкові центри) з вивчення 

ситуації і виробленню стратегії впливу США в цих країнах. 

Розвиток і підтримка Мозкових центрів активно 

розпочалась від 1970-х років, тоді Верховний суддя Льюіс 

Пауел надіслав листа в Торгову Палату США із закликом 

знайти фінанси для створення центрів, які повинні були б 

донести консервативні цінності до професури і студентів. У 

результаті з’явилися The Heritage Foundations, Manhattan 

Institute for Policy Research, The American Enterprise Institute for 

Public Policy Research, The Hoover Institution, American Academy 

in Berlin (Американська академія в Берліні), яку очолює Генрі 

Кіссінджер, United Institute of Peas (Aмериканський інститут 

Світу) займається проблемами Балкан і Близького Сходу, Open 

Republic Institute (Інститут “Відкрита Республіка”) займається 

проблемами економічної взаємодії між Сходом і Заходом. 

Частина таких центрів фінансується урядом на основі 
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розміщення замовлень на дослідження і розробки, але більшість 

центрів працює за кошти спонсорів. 

Аналітики центрів готують документи і проводять 

“дослідження” на замовлення великих корпорацій, політичних 

партій, членів Сенату і Конгресу США. Після посилення 

виборчого законодавства, коли різні політичні організації були 

обмежені у фінансуванні на рекламу кандидатів, “Мозкові 

центри” стали одним з основних джерел підтримки кампаній, 

крім виборчих фондів. Не займаючись рекламою, центри 

активно впливають на СМІ як “незалежні експерти”. 

Варто зазначити, що соціологічні дослідження і розробки 

таких центрів, як Американська рада з науки і здоров’я 

(American Council on Science and Health), Центр дослідження 

народонаселення і безпеки (Center for Research on Population and 

Security), Федерація американських учених (Federations of 

American Scientists) та інші центри, значно вплинули на 

політику Білого Дому за останні 50 років. У кожній галузі 

існують власні центри, у військовій галузі в США варто 

відзначити діяльність American Defense International, у якому 

працюють колишні чиновники Білого Дому, Пентагону і 

Конгресу США. 

Можна говорити про те, що саме в стінах Мозкових 

центрів, розробляються нові економічні моделі, концепції 

державного розвитку і національної безпеки, і про те, що вони 

працюють винятково на американські інтереси. 

Актуальність даної статті полягає в тому, зростаюча роль, 

яку американські аналітичні центри відіграють у зовнішній 

політиці і політиці в галузі національної безпеки є природною 

реакцією на посилення за останні піввіку участі Сполучених 

Штатів у міжнародних справах. Крім того, вони відіграють 

важливу роль у  внутрішньополітичній взаємодії щодо питань 

зовнішньої політики. 
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Зокрема, питанню про вплив аналітичних центрів на 

політику США присвячені праці Ж. Джеймса, М. Гана, Р. Кента, 

Б. Вагнер. 

Серед українських дослідників, які присвятили свої праці 

цій проблематиці, можна виділити В. Білецького, М. 

Степаненко, С. Костюка, О. Барановського, А. Гриценка. 

Мета статті полягає у встановленні ролі Аналітичних 

центрів у зовнішньо-політичному, економічному житті 

Америки, дати їхню характеристику. Розглянути українські 

Аналітичні центри та їх вплив на політичну ситуацію в Україні. 

Як методологічну основу використано загально-аналітичні 

методи досліджень. 

Аналітичні центри, також Мозкові центри (англ. Think 

Tanks) – це недержавні дослідницькі організації, які 

зосереджують власні зусилля в галузі гуманітарних наук – 

політики, економіки, соціології, права тощо. Think Tanks 

зачисляють до “п’ятої влади” (після законодавчої, виконавчої, 

судової та ЗМІ). Найбільшого розвитку Мозкові центри набули 

в західному світі і, насамперед, у Сполучених Штатах Америки. 

За домінантними цільовими галузями діяльності Мозкові 

центри можна поділити на: 

 дослідницько-видавничі; 

 лобістські; 

 правозахисні; 

 культурологічні; 

 цільові [1]. 

Майже всі вони реалізують оригінальні дослідження та 

освітні програми, спрямовані на навчання та здійснення впливу 

на політиків і осіб, які формують громадську думку з широкого 

кола економічних, соціальних, політичних, екологічних питань і 

проблем безпеки. Крім того, вони виступають особливим 

інструментом суспільного контролю, а відтак, і беруть участь у 

визначенні та представництві певних цілей і цінностей 

суспільства. 
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Відразу слід зазначити, що американські аналітичні 

корпорації являються певною системою інститутів, які за 

масштабами діяльності не мають аналогів у інших країнах. 

Бурхливий розквіт науково-дослідних і політичних інститутів в 

США почався лише після Другої світової війни, коли стало 

зрозумілим, що віднині США повинні бути глибоко і постійно 

втягнуті в події, які відбувалися за кордоном, і що їм доведеться 

в більшій мірі як керувати створенням і забезпеченням 

ефективної роботи нових міжнародних інститутів (ООН, 

Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд і Генеральна 

угода з тарифів і торгівлі), так і відбивати зростаючий виклик з 

боку СРСР через об’єднання демократичних держав. Тож США 

потребували детально розробленої глобальної стратегії, що й 

визначило смислове призначення Мозкових центрів –  

аналітичних центрів [2]. 

У США працює близько 1200 аналітичних центрів. Центри 

самого уряду США налічують близько 5000 працівників і мають 

фінансування близько 1,5 млрд. дол. щорічно. При 

університетах працює майже 600 Think Tanks. І ще 600 є 

незалежними громадськими організаціями. Більшість 

найвпливовіших Think Tanks працюють у Вашингтоні. 

Засновниками й опікунами аналітичних центрів є відомі 

політики, скажімо, Інститут за підтримку демократії (National 

Endowment for Democracy), заснований у 1983 р. З. Бзежинським 

і М. Олбрайт. 

Мозкові центри можна означити й ідейним складником 

міжнародної потужності Сполучених Штатів. Тут процес 

виробництва стратегічних ідей тісно поєднаний із прикладною 

орієнтацію на отримання  конкретних соціально-економічних та 

політичних результатів. Не є таємницею, що провідні аналітичні 

центри перебувають під прямим впливом, насамперед, 

державних інтересів. Також не є таємницею й тісний зв’язок 

значної частини дослідницько-аналітичної проблематики з 

інтересами великого американського бізнесу. Усе це засвідчує 
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залучення до процесу вироблення зовнішньополітичних рішень 

різних найпотужніших і найдинамічніших соціальних груп 

американського суспільства. Зважаючи на ту унікально важливу 

роль, яку відіграють Think Tanks у США, зупинимося на них 

докладніше. 

Одним з найвпливовіших аналітичних центрів США є The 

Heritage Foundation (“Спадщина”). Це стратегічний 

дослідницький інститут, що займається широким спектром 

питань громадської політики [3]. Організація володіє широкою 

інформаційною мережею, має 5 Інтернет-серверів. Heritage 

Foundation розробив моделі пенсійної системи, модель 

американської економіки, модель родини. Ідея інституту – 

побудувати статистичну модель суспільства і забезпечити 

доступ до неї широкої громадськості. Фундація видає низку 

аналітичних досліджень, з найвідоміших – щорічний “Indеx of 

Economic Freedom”, ”Політичні експерти 2000”, “Мандат на 

лідерство” (рекомендаційні матеріали для кандидатів у 

президенти США). 

Центр міжнародних приватних підприємств (Center for 

International Private Enterprise) проводить та поширює 

дослідження з реформування ринку та розвитку демократії. Бере 

участь у фінансуванні понад 90 новостворених проектів 

розвитку ринку. Пріоритетними галузями досліджень у країнах 

пострадянського простору можуть бути “молодь і бізнес”, 

“старопромислові регіони”, “корупція і шляхи її подолання” 

тощо. 

Важливу роль серед американських Мозкових центрів 

відіграє Інститут Брукінгса (The Brookings Institution) – 

національний інститут передових досліджень, заснований 1918 

року. Його діяльність поєднує академічні та громадські 

стратегії. Дослідження проводяться в галузях економіки, 

політики, законодавчої сфери та “третього сектору”. Центр 

видає журнал накладом 12000 примірників. Відстежує ситуацію 

http://uk.wikipedia.org/wiki/The_Heritage_Foundation
http://uk.wikipedia.org/wiki/The_Heritage_Foundation
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/Center_for_International_Private_Enterprise
http://uk.wikipedia.org/wiki/Center_for_International_Private_Enterprise
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81
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і розвиток Think Tanks у світі. Президентом Центру є Строб 

Талботт, колишній заступник держсекретаря США. 

У вивченні міжнародної економічної політики значний 

вплив має Інститут міжнародної економіки (Institute for 

International Economics) – приватний некомерційний незалежний 

дослідний інститут, у якому аналітики займаються економічним 

аналізом, проблемою глобалізації, перспективним 

прогнозуванням. Річний бюджет інституту становить 6 млн. 

дол. США. Поміж відомих праць Інституту відома праця 

“Запобігання апокаліпсису (дві Кореї)” [4]. 

САТО-Institute – одна з провідних дослідних неполітичних 

організацій у Вашингтоні. Досліджує проблеми економіки, 

видає книги, журнали, проводить конференції. Приклад доробку 

організації – книжка “Глобальний капіталізм”. Стоїть на 

жорстких позиціях щодо МВФ, USAID та інших організацій, які 

опікуються трансформаційними процесами в країнах 

пострадянського простору. Позиція САТО – менше опікати 

“нові демократії” на теренах колишнього СРСР. Партнер САТО 

є і в Україні – The Ukrainian Cеnter for Independent Political 

Research (Український незалежний центр політичних 

досліджень) – неурядова позапартійна неприбуткова аналітична 

інституція, місія якої – просування цінностей і процедур 

демократії в поле публічної політики та управління, з’явилася 

1991 року, УНЦПД є однією із провідних недержавних 

аналітичних установ [5]. 

Ще одним цікавим прикладом з огляду на посилення 

процесів глобалізації у світовому розвитку можна визначити 

діяльність  Інституту міста (The Urban Institute) – заснованого в 

1968 році. Він є некомерційною організацією, яка зосереджує 

увагу на проблемах суспільства, зокрема, проблемі 

житловлаштування, демографії, експертному обслуговуванні. В 

інституті працює 400 працівників. Річний бюджет організації – 

70 млн. дол. США. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/Institute_for_International_Economics
http://uk.wikipedia.org/wiki/Institute_for_International_Economics
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E-Institute
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=USAID&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/The_Urban_Institute
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Центр фундацій (The Foudation Center) має місію збору, 

організації, аналізу та порширення інформації про фундації, 

корпоративне надання грантів. Розробляє питання створення 

грантів і розробки пропозицій. Рада фундацій (Counсil of 

Foudations) об’єднує близько 2000 організацій-грантодавців у 

всьому світі. Головна діяльність пов’язана з різноманітною 

інформацією для “давачів” грантів. Приклад діяльності – проект 

“Крила” (всесвітня ініціатива для підтримки творців грантів). 

Рада фундацій – не є аналітичним центром. Аналогом Ради 

фундацій в Європі є Європейський центр фундацій [6]. 

Досить важливим напрямком функціонування 

американських аналітичних центрів є діяльність цільових Think 

Tanks, які поширюють у США, насамперед, цільовим чином – в 

урядових структурах, у Конгресі, серед мас-медіа – аналітичну 

інформацію. 

В Америці створені й українські Аналітичні центри, які 

відіграють значну роль у політичному та економічному житті 

країни. Це, насамперед, Національна інформаційна служба 

України та фундація Україна-США. Українська національна 

інформаційна служба (Ukrainian National information service – 

UNIS) – недержавна некомерційна організація, заснована в 

США, метою якої є збір інформації, проведення досліджень і 

проширення інформації про Україну в США. Прикладом 

діяльності служби є організація і проведення 2000 року 

конференції “Прагнення України до зрілої державності” (80 

доповідей). 

Фундація Україна-США (US-Ukraine Foundation) – 

недержавна некомерційна організація, заснована в 1991 році з 

метою сприяння розвитку демократії, стимулювання 

реформуванню вільного ринку та зміцненню прав людини в 

Україні. Має 12 штатних працівників у Вашингтоні і 30 – у 

Києві. Фундація виходить з розуміння України як ключової 

ланки стабільності в регіоні Східної Європи. Програми US-

Ukraine Foundation: заснування і підтримка Інституту ім. П. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/The_Foudation_Center
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/Coun%D1%81il_of_Foudations
http://uk.wikipedia.org/wiki/Coun%D1%81il_of_Foudations
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_National_information_service
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/US-Ukraine_Foundation
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Орлика (Київ), розвиток в Україні НДО (програма партнерства 

громад). Планує підтримку кредитних спілок в Україні [7]. 

Серед аналітичних центрів, які були створені в Україні, 

найпотужнішими є Інститут євро-атлантичного співробітництва 

(ІЄАС), Інститут європейської інтеграції (ІЄІ), Товариство 

зовнішньої політики України (ТЗПУ), Центр стратегічних 

досліджень (ЦСД), Асоціація розвитку та безпеки (АРБ), які 

фінансуються  в основному ззовні. 

З таких українських Мозкових центрів, які зараз успішно 

працюють і відіграють помітну роль у політичному й 

економічному житті України, окреслюємо такі: 

 Міжнародний центр перспективних досліджень, 

заснований у 1993 році, який здійснює аналітичні 

дослідження економіки України; 

 Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. О. Разумкова – неприбуткова громадська організація, 

яка здійснює дослідження в таких сферах: внутрішня 

політика, соціально-економічний розвиток України, 

енергетика, державне управління, міжнародна економіка, 

зовнішня політика, національна безпека й оборона, 

військове будівництво, міжнародна і регіональна безпека, 

миротворча діяльність; 

 Молодіжний центр політики та інформації (МЦПІ), 

заснований 2002 року, є найвідомішим українським 

аналітичним центром у сфері реалізації державної 

молодіжної політики в Україні; 

 Інститут трансформації суспільства (інститут О. Соскіна) 

заснований у 1994 році. Проводить дослідження в галузі 

економічних реформ, політичної трансформації 

суспільства, соціології, державного управління і 

національної безпеки, геополітики; 

 Центр інновацій та розвитку заснований у 1996 році. 

Основний напрям діяльності центру – розвиток “третього 

сектору” в Україні. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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Вартий уваги той факт, що рівень вітчизняних аналітичних 

центрів навіть вищий, ніж це можуть забезпечити іноземні 

Think Tanks, у даному випадку це обумовлено фаховим рівнем 

вітчизняних спеціалістів. 

Що дійсно відрізняє Мозкові центри в США, окрім їх 

великої кількості, так це ступінь активної участі багатьох з них 

у політичному процесі. Від аналогічних структур в інших 

частинах світу американські Мозкові центри відрізняються не 

тільки високим рівнем фінансування деяких з них, але й 

здатністю американських Мозкових центрів прямо і побічно 

брати участь у формуванні політики і готовність політиків 

звертатися до них за порадою. Констатація даного факту 

приводить окремих дослідників до висновків, що ці структури 

справляють сильний вплив на формування державної політики 

[8; 9]. 

Зростання тієї ролі, яку американські аналітичні центри 

відіграють у зовнішній політиці і політиці в галузі національної 

безпеки, є природною реакцією на посилення за останні піввіку 

участі Сполучених Штатів у міжнародних справах. Аналітичні 

корпорації виконують важливу функцію у процесі підготовки 

американських керівників, формуванні зовнішньої політики та 

політики безпеки, підкріплюючи, таким чином, діяльність 

державних структур. Крім того, вони відіграють важливу роль у  

внутрішньополітичній взаємодії щодо питань зовнішньої 

політики, залученні зацікавлених соціальною політикою лідерів 

найрізноманітніших професій, освідченні американської 

громадськості. Отже, аналітичні центри дійсно стали 

винятковим складником у формуванні зовнішньої політики 

США, визначенні ролі Америки в зовнішньому світі. 
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В статье исследуются Аналитические центры США (с 

англ. Think Tanks) и описана история их появления. 

Проанализирована роль Аналитических центров во 

внешнеполитической, экономической жизни Америки, дана их 

характеристика. Рассматриваются украинские Аналитические 

центры и их влияние на политическую ситуацию в Украине. 

Ключевые слова: аналитические институты, внешняя 

политика США, Мыслительные центры. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ США В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ 

АЗІЇ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД 

 

У статті аналізуються зміни в політиці США в Південно-

Східній Азії після завершення біполярного протистояння; їхні 

рушійні чинники, результати, вплив на відносини між США і 

країнами ПСА, між США й АСЕАН як їх колективним органом. 

Приділяється увага проблемам інтеграції в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні і місця в них США.   

Ключові слова: зовнішня політика США, Південно-Східна 

Азія, АСЕАН, американсько-асеанівські відносини. 

 

Важливими чинниками міжнародних відносин початку 

ХХІ ст. є зростання ролі Східної Азії в глобальній економіці й 

політиці, її перетворення на двигун розвитку світової 

економіки; прискорення регіональних інтеграційних процесів у 

Південно-Східній і Східній Азії; піднесення регіональної і 

глобальної ролі Китаю; посилення суперництва за вплив у 

Південно-Східній Азії між США, Японією і Китаєм. З огляду на 

нові регіональні й глобальні тенденції зазнала суттєвих змін 

політика США щодо країн ПСА, що формують Асоціацію країн 

Південно-Східної Азії (АСЕАН).  

Розвиток міжнародних відносин в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні (АТР) перебуває в центрі уваги 

зарубіжних [1] і вітчизняних дослідників [2]. Проте у 

вітчизняній науці немає спеціальних досліджень, що вивчають 

еволюцію політики США в Південно-Східній Азії (ПСА). З 

огляду на це, метою даного дослідження є аналіз змін у 

регіональній політиці США в ПСА в період від припинення 

біполярного протистояння до завершення світової фінансово-
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економічної кризи першого десятиліття ХХІ ст.; їх рушійних 

чинників, впливу на відносини між США і країнами АСЕАН, 

регіональних і глобальних наслідків.  

Південно-Східна Азія посідала важливе місце в стратегії 

США періоду холодної війни. Від часу закінчення Другої 

світової війни США намагалися підтримувати в Східній Азії 

стабільність, виходячи зі стратегічного завдання не допустити 

встановлення тут китайського чи радянського домінування, 

формування в країнах ПСА комуністичних режимів. Цьому 

слугувала система двосторонніх альянсів США з регіональними 

державами у сфері безпеки – Японією (8 вересня 1951 р.; 19 

січня 1960 р.) Філіппінами (30 серпня 1951 р.);  Австралією і 

Новою Зеландією (ANZUS) (1 вересня 1951 р.); Республікою 

Корея (1 жовтня 1953 р.). Основу двосторонніх союзницьких 

відносин між США і Таїландом заклала Спільна заява про 

політику США щодо Таїланду 1962 р. (комюніке «Раск-Танат»). 

В 1954 р. Філіппіни і Таїланд разом із США, Британією, 

Францією, Австралією, Новою Зеландією і Пакистаном 

підписали Договір колективного захисту Південно-Східної Азії 

(СЕАТО), який проіснував до 1977 р. Центральну роль у цій 

системі договорів відіграли американсько-японські союзницькі 

відносини. Частина країн ПСА (нинішні Малайзія, Сінгапур, 

Бруней) до здобуття незалежності перебували в колоніальній 

залежності від Британії, а отже, також у сфері американських 

союзницьких відносин.  

США надавали підтримку сайгонському режиму в 

Південному В’єтнамі під час першої Індокитайській війні 

(1945–1954), брали безпосередню участь у другій 

Індокитайській війні (кінець 1950-х – 1975), виходячи з «теорії 

доміно», за якою падіння режиму в Сайгоні мало призвести до 

падіння інших некомуністичних режимів у регіоні (вона 

виправдалася лише частково, щодо Лаосу й Камбоджі). 

Негативний досвід війни у В’єтнамі залишив глибокий слід в 
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суспільній свідомості американців і вже тривалий час впливає 

на формування політики США в ПСА. 

Крім угод про спільну оборону з Філіппінами і Таїландом, 

а також участі в СЕАТО, США були залучені до системи 

безпеки субрегіону через військове співробітництво з 

Індонезією, участь у самітах Регіонального Форуму АСЕАН 

(АРФ). АСЕАН, що утворилася 1967 р. в складі Індонезії, 

Малайзії, Сінгапуру, Таїланду, Філіппін, позитивно оцінювала 

присутність американських військових баз Кларк і Субік Бей на 

Філіппінах, що вважалися необхідною противагою радянським 

базам у В’єтнамі.  

Крім стримування комунізму, іншим важливим завданням 

США було забезпечення «свободи морів» – безперешкодного 

користування важливими морськими шляхами (протока 

Малакка та ін.), що проходять через Південно-Східну Азію, в 

інтересах світової торгівлі.  

Конструктивна роль США в камбоджійському мирному 

урегулюванні 1990–1991 рр. мала наслідком стабілізацію 

ситуації в Індокитаї після третьої Індокитайської війни (1979–

1989), що включала взаємозалежні в’єтнамсько-камбоджійський 

і внутрішній камбоджійський конфлікт, з якою пов’язується 

завершення холодної війни в регіоні. 

Із завершенням біполярного протистояння ПСА втратила 

свою ключову позицію в стримуванні комунізму. За аналізом 

малайзійського дослідника Н. Сопі [3], не будучи основною 

сферою стратегічних американських інтересів у роки холодної 

війни, ПСА значною мірою втратила інтерес США після її 

закінчення. США перетворилися на єдину супердержаву, яка 

вже через свій статус робила суттєві відмінності між різними 

частинами світу. Уповільнення економічного розвитку 

примусило США зосередитися на довготривалих внутрішніх 

реформах. Наслідком нових процесів стала периферізація ПСА 

у світовій політиці. Водночас автор відзначив (в 1993 р.) 
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фундаментальні зміни в суті влади завдяки посиленню її 

економічного складника.  

Дійсно, після завершення біполярного протистояння 

економічне залучення до ПСА набуло для США пріоритетного 

значення. Цьому сприяли гостра економічна конкуренція з 

Японією, політика економічної відкритості КНР, динамічний 

економічний розвиток нових індустріальних держав Східної 

Азії (першої хвилі – Республіки Корея, Тайваню, Гонконгу, 

Сінгапуру; другої хвилі – Таїланду, Малайзії, Індонезії, 

Філіппін), який у доповіді Світового банку за 1993 р. 

характеризувався як «економічне диво». 

Проте військова присутність і гарантії безпеки США в 

Східній Азії збереглися.  Не будучи формальним союзником 

США, важливим партнером для них став Сінгапур, уряд якого 

запропонував 1990 р. розмістити на своїй території базу 

постачання ВМС США і забезпечувати технічне обслуговування 

американських бойових кораблів і військових літаків. Малайзія, 

Індонезія, Бруней погодилися надати США право на ремонт 

військових кораблів у своїх портах. Хоч 1992 р. американські 

військові бази на Філіппінах було закрито, філіппінський уряд 

дозволив ВМС США використовувати ремонтні доки колишньої 

американської бази в Субік Бей на комерційній основі. За 

угодою 1999 р. їх знову почали використовувати для військових 

тренувань. Прагнення країн ПСА до посилення військового 

співробітництва із США було пов’язане з динамічним 

розвитком Китаю та його наступальною регіональною 

політикою, що розглядалася країнами ПСА в термінах 

«китайської загрози». 

Завершення холодної війни ознаменувалося також 

інтенсифікацією процесів регіональної економічної інтеграції. У 

відповідь на європейський і американський регіоналізм 

(підготовку до створення ЄС і НАФТА), що були розцінені 

східноазійськими країнами як  «агресивна однобічність», 

спрямована на відкриття ними іноземних ринків під загрозою 
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закриття власних, австралійський прем’єр-міністр Б. Хок 

ініціював створення форуму Азійсько-тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) для посилення 

економічної взаємодії між країнами Східної Азії, Австралією й 

Новою Зеландією, які також почали позиціонувати себе 

східноазійськими державами; створення економічної (а не 

військово-стратегічної) Тихоокеанської співдружності; 

сприяння важливим для експортно-орієнтовних економік 

регіону переговорам в рамках Уругвайського раунду Світової 

організації торгівлі (СОТ). Для АСЕАН це була важлива 

ініціатива, яка надавала сенс її подальшому існуванню, значною 

мірою втрачений після завершення біполярного протистояння і 

завершення війни в Камбоджі.  

Початковий австралійський варіант передбачав створення 

форуму АТЕС без участі США і Канади, але завдяки рішучій 

позиції США цього не сталося. Наступного року після 

створення АТЕС, у 1990 р. прем’єр-міністр Малайзії 

М.Махатхір виступив ініціатором формування Східноазійського 

економічного угруповання без участі США на основі 

торговельно-економічних зв’язків Японії з регіональними 

державами, однак ця ідея розвитку не набула. Переважна 

частина країн регіону тоді була зацікавлена в тому, щоб завдяки 

АТЕС закріпити економічну присутність США в регіоні і, 

відповідно, їх інтерес до країн АСЕАН.  

 Завдяки зусиллям США, початковий проект АТЕС було 

значно поглиблено. 1993 р. відбувся перший саміт АТЕС на 

рівні глав держав, на якому президент США Б. Клінтон 

виступив з ініціативою створення до 2020 р. Азіатсько-

тихоокеанської зони вільної торгівлі як першого етапу інтеграції 

регіону. Відповідну декларацію було прийнято на саміті 17 

країн АТЕС у Богорі (Індонезія) в листопаді 1994 р. 

Передбачалося до 2010 р. завершити лібералізацію торгівлі й 

інвестицій у провідних країнах регіону, до 2020 р. – у менш 
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розвинутих [4]. Проте внаслідок Азійської фінансово-

економічної кризи 1997–1998 рр. інтерес до АТЕС значно ослаб.  

Азійська криза мала значні негативні наслідки для іміджу 

США в ПСА. Обурення вражених кризою країн викликала 

запізніла реакція США та запропоновані ними заходи для її 

здолання. США надали допомогу на двосторонній основі лише 

Республіці Корея, інші країни регіону отримали допомогу через 

МВФ, який обумовив її вимогами болючих для них реформ. 

Відбулося вимушене зближення країн ПСА з кредитно-

фінансовими організаціями Заходу, чого їм раніше вдавалось 

уникати. З точки зору східноазійських країн криза була 

викликана західними спекулянтами і використана США за 

допомогою МВФ для поширення американської моделі 

капіталізму на Східні Азію, для відкриття специфічних 

регіональних ринків для американських компаній. Вплив 

реформ на регіональні країни не завжди був продуктивним. 

Найдеструктивніший вплив вони мали на Індонезію – провідну 

країну ПСА, яка опинилася в стані фінансової, соціально-

економічної й глибокої політичної кризи.  

Тож, незважаючи на те, що своїм економічним 

піднесенням країни ПСА багато в чому були зобов’язані 

підтримці і гарантіям безпеки з боку США, наслідком Азійської 

кризи 1997 – 1998 рр. стало виникнення рішучого спротиву 

американському регіональному лідерству, пошук азійськими 

тихоокеанськими націями регіональної ідентичності. Водночас 

криза сприяла значному поліпшенню регіонального іміджу 

Китаю, який відмовився від девальвації юаня, що могло ще 

більше зашкодити враженими кризою країнам; був готовий 

поділитися з ними своїми обмеженими ресурсами.  

Криза привела до формування структури «АСЕАН+3» 

(АСЕАН, Японія, Китай, Республіка Корея) як головного 

форуму Східноазійського діалогу. Уперше в історії вона 

об’єднала в єдиній регіональній структурі Південно-Східну і 

Північно-Східну Азію без залучення держав Заходу.  Після 
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Азійської 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 від середини 1980-х рр.  Перше 

засідання «АСЕАН+3» відбулось у грудні 1997 р., у розпал 

кризи, для вироблення механізму фінансової кооперації між 

країнами регіону. Таким чином, хоч в дещо іншій формі, було 

реалізовано проект Махатхіра про створення Східноазійського 

економічного угруповання. 

Адміністрація Клінтона не заперечувала проти цього, як це 

було в 1990 р., проте така ситуація не могла не викликати 

стурбованість, адже на межі ХХ – ХХІ ст. Східна Азія стала для 

США пріоритетним регіоном не лише з точки зору 

торговельних і економічних зв’язків, але й глобальних 

геополітичних інтересів у контексті зростання регіонального 

впливу КНР. 

У меморандумі групи провідних американських експертів, 

підготовленому для новообраного президента Д. Буша 2001 р. 

[5], політику адміністрації Клінтона було піддано серйозній 

критиці через брак чіткої стратегії в ПСА, адекватної реакції на 

Азійську фінансову кризу, менторський тон у відносинах з 

державами субрегіону. На думку експертів, останніми роками 

адміністрація Клінтона не приділяла достатньої уваги ПСА, її 

політика відзначалася короткотерміновими й епізодичними 

відповідями на кризи замість чіткої, логічно послідовної 

стратегії; постійне невдоволення в регіоні викликала 

зосередженість США на просуванні власних уявлень про 

глобалізацію. Дійсно, наполегливе просування США ідей 

економічного лібералізму і демократії значною мірою 

суперечило національним моделям розвитку регіональних 

держав, важливими елементами яких була провідна роль 

держави в економіці; відмінне від США розуміння демократії, 

прав людини й інтелектуальної власності тощо.  
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Найбільшим пріоритетом для США в меморандумі 

визначено підтримку регіональної стабільності через 

запобігання конфлікту чи встановлення в ПСА домінування 

зовнішньої держави (коаліції). Для цього визнано за необхідне 

не лише підтримувати військову присутність, але й 

переорієнтувати залучення США до ПСА на основі 

всебічнішого, гнучкішого й інтегрованішого підходу: активно 

поширювати двосторонні угоди; сприяти ринковим 

економічним реформам, технологічному розвитку, заходам 

щодо зменшення бідності тощо. Серед завдань: сприяти 

стабілізації ситуації у вражених кризою країнах (передусім 

Індонезії й Філіппінах); підтримати демократичні країни регіону 

(передусім Індонезію); у тісному співробітництві з Японією 

реструктурувати індонезійський борг, шукати шляхів 

відновлення співробітництва з індонезійськими збройними 

силами, яке значно погіршилось у 1990-х рр., насамперед після 

скинення режиму Сукарно в 1998 р.; здійснювати моніторинг 

проблеми зростання в регіоні політичного ісламу. 

Рекомендовано переглянути попередній підхід до АСЕАН, яка, 

незважаючи на послаблення в умовах кризи, зберегла свою 

цінність як економічний і політичний партнер США, значення 

якого в умовах появи  Китаю як упевненішого в собі 

регіонального гравця зросло [6].  

 Великі надії на започаткування нової політики США в 

ПСА покладалися на участь держсекретаря К. Пауелла в 

Регіональному форумі АСЕАН (липень 2001 р.) і перший візит 

президента Буша в Східну Азію на саміт лідерів АТЕС у Шанхаї 

(жовтень 2001 р.). Проте терористичні атаки на США 11 вересня 

2001 р. визначили основні напрямки зовнішньої політики 

адміністрації Буша-молодшого. Основним лейтмотивом 

виступів Дж. Буша під час двосторонніх і багатосторонніх 

зустрічей у Шанхаї стало питання формування глобальної 

антитерористичної коаліції [7]. 
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За адміністрації Дж. Буша (2001-2009) США здебільшого 

залучилось у регіон дипломатично, збільшили допомогу країнам 

ПСА, повернули собі провідну роль у питанні про гарантії 

безпеки регіону, але зосередилися переважно на проблемах 

боротьби з тероризмом. Військові акції США в Афганістані й 

Іраку призвели до посилення антиамериканських настроїв у 

субрегіоні зі значним ісламським населенням, до активізації тут 

діяльності радикальних ісламських організацій. Зменшенню 

впливу США в регіоні сприяла також підвищена увага 

адміністрації Буша до Близького Сходу на противагу 

відносинам з країнами ПСА.  

Натомість Китай у листопаді 2001 р. зробив блискучий 

дипломатичний хід, запропонувавши країнам АСЕАН підписати 

угоду про створення зони вільної торгівлі (її було підписано в 

листопаді 2002 р., з 1 січня 2010 р. вона вступила в дію). Зі 

вступом Китаю до СОТ в грудні 2001 р. він став центром 

економічних зв’язків і основним двигуном розвитку країн ПСА.  

Швидкий розвиток торговельно-економічних відносин між 

КНР і АСЕАН, посилення впливу Китаю в ПСА спричинили 

низку ініціатив адміністрації Дж. Буша для відновлення позицій 

США в ПСА. План співробітництва АСЕАН (ACP) 2002 р. було 

спрямовано на допомогу в інтеграції до АСЕАН нових членів – 

В’єтнаму (з 1995), Лаосу, М’янми (з 1997 р.), Камбоджі (з 1999 

р.). У жовтні 2002 р. адміністрація Буша виступила з 

торговельною ініціативою – The Enterprise for ASEAN Initiative 

(EAI), метою якої було створення мережі двосторонніх угод про 

вільну торгівлю (FTA) з країнами АСЕАН для сприяння 

розвитку торгівлі й інвестицій. Двома умовами для підписання 

угод про вільну торгівлю із США були членство в СОТ і 

підписання Торговельної й інвестиційної рамкової угоди із 

США (TIFA). У серпні 2006 р. її було підписано з усіма 

країнами АСЕАН. Проте процес досягнення двосторонніх FTA 

між США і країнами АСЕАН просувався повільно. Відповідну 

угоду підписано лише із Сінгапуром. Переговори з Таїландом (з 
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2003 р.) і Малайзією (з 2006 р.) загальмувалися з різних причин. 

Найбільшою проблемою було те, що США наполягали на 

підписанні угод на основі принципів «ВТО плюс», що включали 

чуттєві для національного суверенітету питання, які виходили 

поза межі правил ВТО навіть у разу успіху Дохійського раунду 

переговорів. У листопаді 2005 р. запропоновано Розширене 

партнерство між АСЕАН і США (EP) для сприяння 

багатосекторному співробітництву. Проте цілі всіх цих ініціатив 

були дуже обмеженими, їхній імплементація відбувалася 

повільно, тож їх вплив на американсько-асеанівські відносини 

був незначним [8]. Суттєвіший вплив на поліпшення іміджу 

США в ПСА мала велика допомога країнам, враженим цунамі в 

Індійському океані в грудні 2004 р. 

Можливості для корегування політики США в ПСА 

створювало святкування 2007 р. 40-річчя утворення АСЕАН і 

30-річчя встановлення діалогу між США й АСЕАН.  У червні 

2007 р. відбувся перший після 1975 р. візит президента 

В’єтнаму до США. Нового поштовху американсько-

асеанівським відносинам мав надати перший саміт США-

АСЕАН в Сінгапурі у вересні 2007 р., проте його було 

відкладено президентом Бушем (зрештою він так і не відбувся). 

Тоді ж Дж. Буш достроково залишив саміт АТЕС через 

зосередженість на подіях в Іраку. Про місце ПСА в тогочасній 

зовнішній політиці США свідчила також відсутність 2007 р. 

держсекретаря Кондолізи Райс на пост-міністерській 

конференції АСЕАН і щорічних зборах Регіонального форуму 

АСЕАН через поїздки на Близький Схід тощо, що викликало 

негативну реакцію лідерів південно-східноазійських держав [9]. 

Критично оцінюючи політику адміністрації Буша в ПСА, 

дослідники пояснювали таке ставлення США їх несприйняттям 

АСЕАН як ефективного партнера; зазначали, що велике 

значення матиме здатність АСЕАН трансформувати себе на 

інституцію, основану на правилах, здатну застосувати рішучі 
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заходи проти країн, які порушують проголошені нею цілі і 

цінності [10].   

Станом на 2008 р. США залишалися другим торговельним 

партнером АСЕАН (Китай – 5-м) і четвертим джерелом прямих 

іноземних інвестицій (Китай – 10-м). Країни регіону 

продовжували високо цінувати залучення США до регіону як 

найбільшого ринку для їх продукції, джерела нових технологій, 

гаранта безпеки морських шляхів і противаги домінуванню 

однієї регіональної держави. Проте зменшення відносного 

впливу США на ПСА було очевидним. Період епізодичної уваги 

США щодо ПСА збігся з посиленням регіонального впливу 

Китаю. Тож у подальшому політику США в ПСА все більше 

визначали перспективи глобальної конкуренції з КНР.  

Інтеграція в регіоні за моделлю «АСЕАН+3», формування 

зони вільної торгівлі між АСЕАН і Китаєм, об’єднання Східної 

Азії на основі спільних азіатських цінностей під економічним 

патронажем Китаю чи Японії, але без участі США, створюють 

очевидні загрози для американських інтересів в азійському 

тихоокеанському регіоні. Досвід Австралії й Нової Зеландії 

свідчить, що економічний аспект «м’якої влади» Китаю може 

трансформувати двосторонні відносини з державами –

близькими союзниками США. Залежність економічного 

зростання цих країн від розвитку співробітництва з Китаєм 

породжує їхню стриманість у прийнятті рішень, що можуть 

викликати невдоволення Китаю. Очевидно, що Австралія і Нова 

Зеландія, як і країни АСЕАН, не хочуть обирати між важливим 

союзом із США у сфері безпеки і вигідною торгівлею з Китаєм. 

  Американські аналітики визнають, що опозиція США 

східноазійському регіоналізму і тиск на регіональні країни 

неприпустимі, вони лише посилять антиамериканські настрої. 

Тож США вітали створення в грудні 2005 р. більш ширшого 

регіонального утворення – Східноазійський саміт – за участю не 

лише 13 країн формату «АСЕАН+3», але також Австралії, Нової 

Зеландії й Індії («АСЕАН+6»). Його було ініційовано Японією і 
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підтримано деякими країнами АСЕАН з метою уникнути 

домінування Китаю в «АСЕАН+3». Водночас розширення 

формату східноазійського співробітництва за рахунок 

неазійських держав, до того ж союзних США, дозволило 

загальмувати процес суто азійської інтеграції через 

нез’ясованість питання про структуру майбутнього 

регіонального співробітництва. 2010 р. США, а також Росія, 

подали заявки на вступ до Східноазійського саміту, що, у разі їх 

прийняття, перетворить «АСЕАН+6» на «АСЕАН+8». 

Заявка США на вступ до Східноазійського саміту 

викликала численні коментарі. Деякі країни АСЕАН (переважно 

острівні) вітають залучення США до регіональних структур, 

щоб уникнути домінування Китаю в регіоні. Інші вважають, що 

включення США до САС послабить існуючий форум з огляду 

на американсько-китайське суперництво, що деформує його 

початкові цілі, серед яких – створення зони вільної торгівлі між 

16 державами у форматі «АСЕАН+6»; перетворить його на 

громіздку конструкцію типу АТЕС, що буде, радше, форумом 

для стратегічного діалогу і забезпечення стабільного 

регіонального оточення, тоді як функціональна кооперація – 

економічна, торговельна й інвестиційна – буде залишатися 

сферою «АСЕАН+3».  

За деякими коментарями, завдяки вступу до САС США 

намагаються надати нових стимулів переговорам про 

досягнення високостандартної всебічної Угоди з транс- 

тихоокеанського економічного співробітництва за участю 8 

країн – Чилі, Перу, Нової Зеландії, Австралії, Сінгапуру, 

Брунею, В’єтнаму і США (Trans Pacific Partnership Agreement, 

TPPA), які розпочались у лютому 2008 р. [11]. У будь-якому разі 

заявка про вступ до САС свідчить про активні заходи 

адміністрації Б. Обами відновити лідерство США в АТР.  

Якщо адміністрація Буша не приділяла достатньої уваги 

ПСА через надмірну зосередженість на Іраку і боротьбі з 

тероризмом, то адміністрація Обами чітко демонструє своє 



Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період 

 

 101 

прагнення повернути повномасштабне залучення США до 

Південно-Східної Азії.  Під час свого першого візиту до Східної 

Азії як Держсекретаря в лютому 2009 р. Х. Клінтон, разом з 

Японією, Республікою Кореєю і Китаєм, відвідала Індонезію. 

Цей дружній жест до країни, у якій президент Обама провів 

дитинство, передбачав встановлення тіснішого співробітництва 

з цією найбільшою мусульманською країною для подальшого 

розширення співробітництва з АСЕАН і поліпшення іміджу 

США в мусульманському світі.  

Беручи участь у Регіональному форумі АСЕАН у липні 

2009 р., Х. Клінтон підписала Договір про дружбу і 

співробітництво з ПСА (ТАС) – базовий документ АСЕАН. 

Приєднання США до ТАС було обов’язковою попередньою 

умовою участі США в Східноазійському саміті. У листопаді 

2009 р. помічник Держсекретаря зі східноазійських і 

тихоокеанських справ К. Кемпбел уперше відвідав М’янму для 

прямих переговорів з військовою хунтою. Здійснюючи візити до 

Японії, Республіки Корея, Китаю в листопаді 2009 р., президент 

Обама відвідав Сінгапур. У своїй промові в Токіо він заявив: 

«Як перший тихоокеанський президент Америки я обіцяю вам, 

що ця тихоокеанська нація буде зміцнювати і підтримувати 

наше лідерство в цій життєво важливій для нас частині світу» 

[12]. 

У червні 2010 р. президенти США й Індонезії оголосили в 

Джакарті про формування широкомасштабного стратегічного 

партнерства двох країн. Підписано угоду, яка повинна 

поглибити існуюче співробітництво між ними в галузі оборони. 

Важливим було рішення США (липень 2010 р.) відновити (за 

умови виконання певних вимог) співробітництво з Капасус 

(індонезійським елітним спецпідрозділом, звинуваченим у 

масованому порушенні прав людини, зокрема під час подій у 

Східному Тіморі), що ліквідувало останню перешкоду для 

відновлення повномасштабних військових відносин між двома 

країнами [11]. 
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Здійснюються також заходи з налагодження військового 

співробітництва США з В’єтнамом і Камбоджею. Серйозною 

заявкою на відновлення американського лідерства в ПСА стала 

заява Держсекретаря Х. Клінтон на ханойському саміті АСЕАН 

(жовтень 2010 р.), що багатостороннє рішення давніх диспутів у 

Південному китайському морі є сферою національних інтересів 

США.  

У результаті аналізу еволюції політики США в Південно-

Східній Азії в постбіполярний період ми дійшли таких 

висновків: після завершення біполярного протистояння ПСА 

втратила свою ключову роль у стримуванні комунізму. Тож 

США скоротили попередній рівень військового, політичного й 

дипломатичного залучення в субрегіоні. За нових умов 

пріоритетним для США стало економічне залучення до АТР і 

просування власної моделі глобалізації, яка суперечила 

національним моделям розвитку країн ПСА. Азійська 

фінансово-економічна криза 1997–1998 рр. призвела до різкого 

посилення антиамериканських настроїв у регіоні, сприяла 

формуванню першого східноазійського угруповання 

(«АСЕАН+3») без участі США. Завдання відновлення 

регіональних позицій США в умовах зростання регіонального 

впливу КНР стояло на порядку денному адміністрації Буша-

молодшого, проте боротьба з терором, війни в Іраку й 

Афганістані відволікли її увагу від ПСА. Низка ініціатив 

адміністрації Буша в економічній сфері не мала суттєвого 

впливу на американсько-асеанівські відносини. Неувага США 

до субрегіону, наполегливе просування американської моделі 

розвитку посилили взаємне відчуження. Політика США в ПСА 

зазнала суттєвих змін у перші роки адміністрації Б. Обами. В 

умовах посилення регіонального і глобального впливу Китаю 

внаслідок глобальної фінансово-економічної кризи 2008–2010 

рр., переміщення центру глобального економічного розвитку до 

Східної Азії адміністрація Обами чітко демонструє прагнення 
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повернути лідерство США в регіоні, що посилює американсько-

китайську конкуренцію за вплив у ПСА. 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 

У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 

Ідеться про документи, які ухвалювала Європейська 

Комісія на шляху до усвідомлення ролі комунікації з 

громадянами ЄС і в процесі формування комунікаційної 

політики ЄС. Процес, який розпочався ще 1999 року із 

пропозиції Зеленої книги з Громадського сектору інформації в 

інформаційному суспільстві, мав результатом прийняття Білої 

книги з Європейської комунікаційної політики, у якій ЄК 

запропонувала цілу низку заходів поліпшення комунікації з 

громадянами ЄС. 

Ключові слова: Європейська Комісія, комунікаційна 

політика, Біла книга з Європейської комунікаційної політики. 

 

Ще з часів референдумів, що передували вступу в дію 

1992 року Маастрихтського договору, «розрив у комунікації» 

між ЄС і громадянами був предметом обговорення. Саме 

Маастрихтський договір інспірував перші зміни в інституційній 

концепції Європейської комунікації. 

Проблеми інформаційно-комунікаційної політики ЄС 

досліджують Тихомирова Є.Б., Макаренко Є.А., Kurpas S., 

Moussis N.; питання трансформації парадигми комунікаційної 

політики ЄС та її вплив на публічну сферу – у полі зору Meyer 

Ch., Brugemann M. 

Мета статті – проаналізувати роль ЄК у формування 

комунікаційної політики ЄС. Для досягнення поставленої мети 

вбачаємо необхідним виконання таких завдань: вивчити 

нормативну базу ЄС і становлення комунікаційної політики ЄС. 
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Услід за Moussis N. [10] і Тихомировою Є.Б. [1, с. 512] під 

спільною комунікаційною політикою розуміємо політику зі 

спільним набором керівних принципів, рішень, правил, заходів і 

кодексів поведінки, схвалених і впроваджених Європейськими 

інституціями й урядами держав-членів, перспективний 

напрямок дій ЄС, що спирається на обґрунтовану стратегію 

використання системи комунікативних засобів для підвищення 

ефективності євроінтеграційного процесу. 

Для стимулювання дебатів і початку консультацій з 

комунікації на європейському рівні в січні 1999 р. Європейська 

Комісія запропонувала Зелену книгу з Громадського сектору 

інформації в інформаційному суспільстві (Green Paper on Public 

Sector Information in the Information Society. COM (98) 585, 20 

January 1999) [7]. 

У липні 2001 року Європейська Комісія ухвалила процес 

передачі інформації в нових межах співпраці щодо діяльності, 

яка стосується інформаційної та комунікаційної політики. Вона 

закликала інституції ЄС і держави-члени об’єднати власні 

зусилля, щоб відрегулювати інформаційно-комунікаційну 

політику. Уперше було визнано важливу роль, яку відіграють 

держави-члени в поширенні інформації про ЄС. 

У липні 2002-го Комісія поінформувала про нову 

стратегію інформаційно-комунікаційної політики, яка, однак, не 

змінила низьку підтримку громадськості [9]. У серпні 2004 році 

Комісія прийняла Інформаційно-комунікаційну Стратегію 

(Information and Communication Strategy (COM(2004) 552 final), 

мета якої підтримати перехід на євро в країнах-членах, 

переконавши громадськість у перевагах євро та Економічного й 

монетарного союзу (Economic and Monetary Union (EMU). 

У липні 2005-го розпочався План Дій Комісії з поліпшення 

комунікації в Європі (The Action Plan to Improve Communicating 

Europe (SEC(2005) 985), мета якого – започаткувати справжній 

діалог з громадськістю та чіткіше враховувати її сфери 

зацікавленостей у комунікаційній діяльності Комісії. В основі 
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комунікаційної стратегії – три принципи: слухання (громадяни 

ЄС повинні бути не лише проінформовані, але й почуті); 

повідомлення інформації про те, як європейські політики 

впливають на повсякденне життя громадян і встановлення 

контактів на місцевому рівні (як канали комунікації 

використовуються місцеві форуми й деякі ЗМІ) [11]. 

У жовтні 2005-го Комісія розпочала «План Д для 

демократії, діалогу та дебатів» («Plan D for democracy, dialogue 

and debate»: Plan D: COM (2005) 494 final, 13 October 2005), мета 

якого – залучити громадян до широкомасштабних обговорень з 

питань Європейського Союзу, а саме: для чого він створений, 

куди рухається, що повинен робити [9]. 

У 2006 році Комісія запропонувала Білу книгу з 

Європейської комунікаційної політики (White Paper on a 

European Communication Policy: COM (2006) 35 final, 1 February 

2006), основна мета якої – зробити крок вперед і запросити всіх 

гравців запропонувати власні ідеї щодо співпраці для 

заповнення розриву в комунікації з громадянами. Європейській 

Комісії потрібно було багато часу, щоб представити Білу книгу, 

що свідчить про делікатність питання. Комісія визначила 5 сфер 

діяльності в партнерстві з іншими інституціями ЄС, державами-

членами та громадянським суспільством, а саме [12]: 

1)  Визначення загальних принципів: право на інформацію 

та вільне вираження думок є в основі демократії й 

гарантоване Маастрихтським договором і Європейською 

хартією основних прав (European Charter of Fundamental 

Rights) (Стаття 11 Хартії). Іншими важливими 

принципами, що лежать в основі комунікації є: 

 включеність (усі громадяни повинні мати доступ до 

інформації про питання, що викликають 

громадський інтерес, своїми рідними мовами через 

різноманітні канали, включаючи ЗМІ та нові 

технології, зокрема, Інтернет); 
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 різноманітність (усі громадяни ЄС мають 

різноманітне соціальне та культурне походження та 

дотримуються різних політичних поглядів, тому 

комунікаційна політика ЄС повинна поважати всі 

точки зору, що висловлюються під час політичних 

дискусій); 

 участь (громадяни мають право висловлювати 

власні думки, бути почутими та мати можливість 

діалогу з тими, хто приймає рішення). 

2) Надання повноважень громадянам: передбачається, що 

майбутня робота в галузі створення успішної 

комунікаційної політики буде концентруватися навколо 

таких трьох цілей: пліпшення світської освіти; зв’язок 

громадян один з одним; зв’язок громадян і громадських 

інституцій. 

3) Співпраця із ЗМІ та новими технологіями: Europe by 

Satellite від імені трьох основних інституцій ЄС постачає 

ЗМІ відео-звуковою та зображувальною інформацією. 

Європейський Парламент планує відкритися 

громадськості через веб-телебачення. Europa – 

найбільший веб-сайт світу. Цифрові технології можуть 

запропонувати нові канали комунікації з європейських 

питань, нові форуми громадських обговорень і нові 

засоби транскордонної демократії. Ініціатива і 2010 

(i2010 – A European Information Society for growth and 

employment) намагалася сприяти подоланню цифрового 

розриву, акцентуючи увагу на таких питаннях, як рівні 

можливості, інформаційно-комунікативні навички та 

нерівність європейських регіонів у доступі до Інтернету 

[5]. 

4) Розуміння європейської публічної політики: європейська 

громадська думка – комплексне й складне явище, бо 

відображає різноманітні національні перспективи й 

розуміння цього стає окремим викликом. Саме 
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Європейська Комісія була першою в запровадженні 

такого нового засобу, як огляди Євробарометра для 

аналізу громадської думки. Зокрема, Євробарометр став 

основною базою даних. Він на регулярній основі 

осліджує громадську думку в державах-членах і 

державах-кандидатах ЄС. 

5) Спільне виконання роботи:  партнерський підхід повинен 

залучати всіх ключових акторів, а саме: 

 держави-члени мають довготривалі зобов’язання 

співпрацювати з європейськими інституціями щодо 

інформування людей про Європу та створення 

національних зв’язків і Брюсселем; 

 слід докласти зусиль для гарантування того, що 

інституції ЄС працюють паралельно для поліпшення 

комунікації (органи й інституції ЄС, які беруть участь у 

Міжінституційній групі з інформації (Inter-institutional 

Group on Information), повинні сприяти децентралізації 

комунікації, зробивши її «місцевою», і заохочувати 

держави-члени активніше інформувати громадян про 

справи ЄС); 

 багато стратегій і програм ЄС реалізовуються на 

регіональному та місцевому рівнях і місцева й 

регіональна влада залучає місцеві спільноти до 

обговорення європейських питань; 

 політичні партії відіграють важливу роль у формуванні 

громадської думки та в стимулюванні обговорень з 

європейських справ; 

 на організації громадянського суспільства також 

покладаються великі сподівання в ознайомленні 

громадян з питаннями ЄС і в заохоченні до їх активного 

обговорення. 

Європейська Комісія пропонує принципи права на 

інформацію та свободу вираження, винятковості, 

різноманітності та участі громадян на основі громадських 
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дебатів щодо європейської інтеграції і пропонує надалі 

розробити Європейську Хартію чи Кодекс Поведінки в галузі 

комунікації для залучення не лише інституцій ЄС, але й 

національних, регіональних, місцевих урядів і неурядових 

організацій. Очевидно основна мета Кодексу – сприяти 

відповідальності для гарантування доступу всіх громадян до 

важливої для них інформації та забезпечити дотримання 

базових правил європейського громадського дискурсу. 

Однак S. Kurpas вважає, що Кодекс, який пов΄язує 

громадянське суспільство чи ЗМІ, не повинен створюватись у 

контексті Білої книги Європейською Комісією. Незалежність 

недержавних акторів – основна ідея громадської сфери. 

Повідомлення про ЄС у манері, яка може вважатись  

інституціями ЄС однобокою чи негативною, є частиною 

свободи преси та свободи слова. ЄС повинен захищати, а не 

порушувати ці принципи [8]. 

Головна мета Кодексу Поведінки – гарантувати, що 

комунікаційна політика чітко відрізняється від «продажу» ЄС. 

Насамперед вона повинна слугувати громадянам та базуватися 

на демократичних принципах. Як наслідок інституції ЄС і 

національні уряди повинні підписати кодекс, який зобов’язує їх 

до активної комунікації про ЄС, до прозорості та діалогу з 

громадянами. Він повинен включати повагу громадських 

інституцій до свободи вираження та редакційну свободу преси. 

Кодекс мав би захищати від редакторського втручання ті 

організації та ЗМІ, які отримають фінансову допомогу від ЄС. 

Кодекс міг би зобов’язати національні уряди інформувати 

громадян про політику, яку вони здійснюють у Раді, як вони 

голосували, покінчивши з практикою звинувачення Комісії в 

будь-яких невдачах за непопулярну політику. Уряди повинні 

створити мережу національних веб-сайтів, де б ішлося про їхню 

позицію щодо питань ЄС і надавалося право вето на 

застосування режиму прозорості ЄС щодо національних 

документів, які утворюють частину процесу прийняття рішень у 
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ЄС. Правила прозорості ЄС (Regulation No. 1049/2001, Art. 4, 4-

5) вимагають, щоб Комісія консультувалася з державами-

членами щодо доступу до національних документів. Відповідно 

держави-члени можуть ефективно використовувати документи, 

що стосуються прийняття рішень у ЄС [8]. 

Європейський омбудсмен міг би розглядати справи про 

погане керівництво чи порушення цього Кодексу 

європейськими інституціями; для цього він отримав би 

необхідні ресурси для виконання таких додаткових 

повноважень. Омбудсмену міг би посприяти Дорадчий орган з 

Європейської комунікації (Advisory Board on European 

Communication), до складу якого входили б асоціації 

журналістів, представники громадянського суспільства, 

національні та європейські парламенти. 

Маастрихтський договір заклав розуміння громадянства 

ЄС, проте огляди Євробарометра показують, що більшість 

громадян мають обмежене розуміння про роботу ЄС і як вони 

можуть вплинути на політику Союзу. Європейська Комісія 

повинна гарантувати громадянам ЄС здобування знань і 

навичок, необхідних для активної участі в демократичних 

процесах на національному та європейському рівнях, які  тісно 

пов’язані і не можуть функціонувати один без одного. Вчителі 

та фахівці у сфері освіти могли б розробити «основу 

європейського навчального плану» викладання політики, історії 

та мов. Такий навчальний план міг би створити базу для 

кожного європейського студента [12]. 

На жаль, Комісія не продемонструвала переконливо, як 

можна забезпечити систематичний зворотний зв’язок політики 

ЄС і громадян. Запропонований у Білій книзі моніторинг 

громадської думки й утворення фокус-груп може допомогти 

колегії комісарів (College of Commissioners) уникнути 

громадського супротиву в деяких державах-членах щодо 

окремих ініціатив. Голосування можуть використовуватися як 

ініціатива політичних акторів стати активнішими й отримати 
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схвалення. Безперечно, експерти можуть сприяти  

стимулюванню опитувань громадської думки, але вони не 

можуть замінити роботу європейських інституцій для залучення 

громадян до інтерактивного діалогу. Принципово, щоб саме 

парламентарі несли основну відповідальність із спрямування 

ідей громадян у політичний процес. Журналісти могли б 

посприяти широкому залученню громадян, прямо інформуючи 

їх з питань ЄС, і в такий спосіб запобігти перетворенню 

комунікації в «розмову Брюсселя з Брюсселем». 

Очевидно найважливішим аспектом Білої книги є 

обов’язкова включеність місцевих, регіональних і національних 

акторів до втілення в життя ефективної комунікаційної 

політики, інакше ця політика зазнає краху. Національні 

парламенти повинні прагнути приділяти більшу увагу 

європейським законодавчим проектам ще задовго перед 

процесом прийняття рішень, щоб національні дискусії не 

відбулися надто пізно. 

У Білій книзі йдеться про те, що Europe by Satellite (EbS) 

слід вдосконалити, проте це не повинно призвести до появи 

агенції новин, що керується ЄС, адже це може спровокувати 

появу звинувачень у «Брюссельській пропаганді», що лише 

загострить, а не розв’яже існуючі проблеми. Слід 

використовувати саме трансляції Europe by Satellite, а не 

посилювати покриття ЄС через існуючі ЗМІ,насамперед, на 

регіональному й місцевому рівнях. EbS має отримувати ідеї та 

поради від Дорадчого органу. На додаток, EbS міг би 

забезпечувати веб-сайт EUROPA аудіо візуальним контентом 

[4]. 

У Білій книзі Комісія не інформує про деталі власної ролі 

в поліпшенні європейської комунікації, оскільки вже зробила 

внесок до цієї галузі в Плані Дій з поліпшення комунікації в 

Європі Комісією, оприлюдненому за 6 місяців до Книги. 

Розпочатий консультаційний процес повинен включати дискусії 

з приводу ролі Комісії в європейській комунікації. 
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Залучення комісарів до комунікації з національною 

громадськістю варте особливої уваги. Комісари мають незначну 

мотивацію проводити активну кампанію щодо нових ініціатив і 

пропозицій поза межами країни, яку вони знають найкраще. 

Першим важливим кроком стало створення Групи комісарів з 

формування програми комунікації (Communication Programming 

Group of Commissioners) для вироблення порад Колегії з 

пріоритетів комунікації та діяльності. Gramberger та Meyer 

пропонують таку взаємодію: наприклад, для переконання 

громадськості певної країни щодо необхідності розширення 

Союзу Комісар з питань розширення (Commissioner for 

Enlargement) повинен проконсультуватися з комісаром із цієї 

країни щодо основних інтересів громадськості та необхідної 

інформації та як політики можуть залучити громадськість 

країни до серії комунікаційних актів. Комісари повинні 

звітуватися на веб-сайті про інтерв’ю, які вони давали як у 

власній країні, так і в інших державах-членах, адже навіть 

визначні комісари, які успішно привертають увагу ЗМІ рідної 

країни, можуть зазнати невдачі за кордоном [6]. Природно, штат 

прес-офісів Комісії повинен складатися з професіоналів у сфері 

комунікації. 

У жовтні 2007 року Комісія реформувала свою 

Комунікаційну стратегію в «Комунікацію з Європою в 

партнерстві» (Communicating Europe in Partnership 

(COM(2007)568), де акцент зробила на потребі сильніше 

об’єднати зусилля європейських інституцій і держав-членів, 

щоб полібшити інформацію, яка пропонується громадянам на 

європейському, національному та місцевому рівнях. Ця нова 

стратегія запропонувала більшу координацію трьох основних 

інституції ЄС щодо комунікації, яка могла б посприяти в 

підписання міжінституційної угоди для досягнення цієї мети [2]. 

Одним з останніх документів, що відображає профіль 

комунікаційної політики, є «Європейські дебати» («Debate 

Europe» (COM(2008)158/4), опубліковані в квітні 2008 року. У 
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ньому Комісія чітко вказує, що прагне здійснити План Д, 

акцентуючи увагу на тому, що «Д» – це «демократія», мета – 

надати пересічним громадянам можливість узагальнити власні 

ідеї й обговорити їх з тими, хто приймає політичні рішення, 

включаючи ЗМІ [3]. 

Отже, усвідомлюючи велику роль комунікації для 

громадян ЄС, які повинні мати змогу висловитися з приводу 

різних варіантів політики і бути переконаними, що на їхні 

думки зважають, Європейська Комісія розробила  низку 

документів з комунікаційної політики ЄС, доповнюючи та 

модифікуючи їх відповідно до вимог ефективної комунікації. 

Останнім вагомим, хоча й критикованим документом, стала Біла 

книга з комунікації, яка окреслює завдання й визначає шляхи їх 

виконання. 

 

Література 

1. Тихомирова Є.Б. Комунікаційна політика ЄС // Європейська 

інтеграція : навч. посібник / [С.В. Федонюк та ін.]. – Луцьк : 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 512 – 532. 

2. Communicating Europe in Partnership [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/ 

index_en.asp 

3. Debate Europe (COM(2008)158/4) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/ 

index_en.asp.) 

4. Europa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://europa.eu/index_en.htm 

5. A European Information Society for growth and employment 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/ 

information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 

6. Gramberger M. Die Offentlichkeitsarbeit der Europaischen 

Kommission 1952-1996: PR zur Legitimation von Integration? / 

Marc Gramberger. – Opladen : Leske + Budrich, 1997. 

http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/%20index_en.asp
http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/%20index_en.asp
http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/%20index_en.asp
http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/%20index_en.asp
http://europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/%20information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/%20information_society/eeurope/i2010/index_en.htm


Н.П. Карпчук 

 

 116 

7. Green Paper on Public Sector Information in the Information 

Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://aei.pitt.edu/1168/ 

8. Kurpas S. et al. A Citizens’ Compact: Reaching out to the 

Citizens of Europe / Sebastian Kurpas // EPIN Working Paper. – 

No. 14, European Policy Institutes Network. – Brussels : CEPS, 

2005. 

9. Legislation summaries [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/economic_ 

and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspects/l2507

9_en.htm 

10. Moussis N. Access to European Union [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/ 

4/10/01/03/?all=1 

11. The Action Plan to Improve Communicating Europe 

(SEC(2005) 985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2005/EN/2-2005-

985-EN-F-0.Pdf 

12. White Paper on a European Communication Policy 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/ 

documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf 

 

The article focuses on the instruments, elaborated by the 

European Commission while realizing the role of communication 

with the EU citizens and in the process of the EU communication 

policy creation. The process, which started in 1999 with the 

proposal of Green Paper on Public Sector Information in the 

Information Society, resulted in the approval of White  Paper on a 

European  Communication Policy where the EC offered a number of 

measures to improve the communication with the EU citizens. 

Key words: the European Commission, communication policy, 

White Paper on European  Communication Policy. 

 

http://aei.pitt.edu/1168/
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/%204/10/01/03/?all=1
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/%204/10/01/03/?all=1
http://europa.eu/%20documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf
http://europa.eu/%20documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf


Роль Європейської Комісії у формуванні комунікаційної політики ЄС 

 

 117 

В статье рассматриваются документы, которые 

принимала Европейская Комиссия на пути к осознанию роли 

коммуникации с гражданами ЕС и в процессе формирования 

коммуникационной политики ЕС. Процесс, который начался 

еще в 1999 году с предложения Зеленой книги по 

Общественному сектору информации в информационном 

обществе, результировал принятием Белой книги по 

Европейской коммуникационной политики, в которой ЕК 

предложила ряд мер улучшения коммуникации с гражданами 

ЕС. 

Ключевые слова: Европейская Комиссия, 

коммуникационная политика, Белая книга по Европейской 

коммуникационной политике. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования 

искусственных цифровых цивилизаций. Предложены 

информациологические модели взаимодействия цивилизаций и 

управления развитием цивилизаций. Показана 

информациологическая обратная связь эволюций двух 

цивилизаций и законы их взаимоотношений. 
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Глобальные информационные сети как объект научного 

исследования относятся к категории так называемых 

искусственных неорганических систем, выявление сущностного 

содержания которых требует проведения междисциплинарных 

исследований. В междисциплинарных исследованиях наука, как 

правило, сталкивается с такими сложными системными 

объектами, которые в отдельных дисциплинах зачастую 

изучаются лишь фрагментарно, а поэтому эффекты и явность 

их системности могут вообще не обнаруживаться при 

узкодисциплинарном подходе, а выявляться только при синтезе 

фундаментальных и прикладных задач в проблемно 

ориентированном поиске. Информациология позволяет ответить 

на эти вопросы [1]. 

Проблемно-ориентированный поиск в исследовании 

сущности глобальных информационных сетей сводится к анализу 
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цивилизационно-культурологического генезиса и на этой основе 

выявлению их информациологической сущности, имеющей не 

только научно-теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку от ее понимания зависит научная ориентация и 

общественный социум. 

Принципиально новые возможности в теории познания 

появляются на современном этапе цивилизационной эволюции. 

Современные информационные технологии позволяют быстро и 

эффективно аккумулировать и обрабатывать очень большие 

объемы разнообразной информации, что существенно 

расширяет системно-познавательные возможности разума, 

которые ранее, в силу недостаточного общецивилизационного 

уровня не могли быть использованы. Техногенный уровень 

современной цивилизации формирует поле для 

дополнительного или дальнейшего раскрытия познавательных 

возможностей разума. 

Информациологическая природа наиболее ярко проявляется 

в механизме мегаэкономического роста на монетаристской 

стадии эволюции планетарной цивилизации. По утверждению 

многих ученых, именно информация, понимаемая в наиболее 

широком смысле, распространяющаяся и умножающаяся путем 

разветвленной цепной реакции, и обуславливает такой 

динамический рост [2]. 

Источником императивности распространения 

информации как по вертикали – между поколениями, так и по 

горизонтали – в глобальном масштабе межчеловеческого 

взаимодействия, является дуализм начал – биологического и 

социального, в мироощущениях человека. Исходящая из этих 

двух источников информация передается соответственно по двум 

каналам – по биологической спирали ДНК, посредством 

расшифровки перфоленты спиральных нитей ДНК, 

«отвечающих» за передачу информации в рамках общего 

механизма биологической наследственности, и по диалектической 

спирали социального механизма передачи информации из 
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поколения в поколение. Биосоциальный механизм 

аккумулирования и передачи информации работает как единое 

целое и не подвержен влиянию субъективного фактора [3]. 

Таким образом, в отличие от обмена, лежащего в основе 

большинства социально-экономических процессов и в принципе 

обратимого (например, торговый или культурный обмены можно 

ограничить, прекратить или наоборот – активизировать, 

расширить), распространение информации носит объективный, 

необратимый и универсальный характер. Эта особенность 

информации дает основания говорить об информациологической 

природе человеческого общества. 

В части, касающейся сущностного понимания роли и 

значения информации в жизни общества, важное значение имеет 

понимание взаимосвязи информации и знания. Информация – 

понятие, подчиненное знанию. Информация наполняет знание, 

видоизменяет его. Знание лежит в основе поступательного 

развития социального бытия человека, то есть двигает 

социальную практику [4]. 

Информация – это социальный инструмент, с помощью 

которого человечество строит практику бытия и решает 

задачу обеспечения выживания своего биовида. 

Таким образом, результаты исследования 

информациологической природы человеческого общества 

сводятся к общему выводу о том, что информация и знание 

передаются по горизонтали – в масштабе международного 

сообщества, и по вертикали – между поколениями, через 

биосоциомеханизм, независимо от воли человека и являются 

общечеловеческим достоянием, элементом 

общецивилизационной культуры. 

Еще одно побочное явление информатизации – отмирание 

языков. Говорят, что в перспективе весь мир придет к тому 

(даже и Россия), что будет прививаться только один язык – 

английский. Основания для таких утверждений имеются. В 

течение последнего десятилетия подавляющее количество 



Информациологические аспекты  

возникновения искусственных цифровых цивилизваций 

 

 121 

пользователей Internet являлись граждане США и подавляющее 

количество информации в сети было представлено на 

английском языке. И сегодня для 50 % пользователей 

английский язык – родной. Англоязычные ресурсы составляют 

78 % всех сайтов и 96 % сайтов, посвященных электронной 

коммерции. Кроме того, 70 % всех Internet-страниц хранятся на 

американских серверах [5]. 

Правы те, кто усматривает в стремительном 

распространении Internet и вообще в глобализации еще одну 

попытку окончательной американизации всего мира и 

установления монополии английского языка. Во всяком случае, 

специалисты утверждают, что каждые две недели на Земле 

умирает какой-то один язык. Но это – непрямое следствие 

глобализации, хотя тоже связано с нею, особые национальные 

языки будут и впредь гибнуть [6]. 

Все вышесказанное позволяет выявить общие признаки и 

обозначить основные положения существующих концепций 

развития глобального информационного общества, сочетающих в 

себе как философские, так и прикладные аспекты: 

 обобщая рассмотренные подходы к трактовке понятия 

„глобальное информационное общество”, можно сказать, что в 

настоящее время под таковым понимается: общество нового 

типа, формирующееся в результате новой глобальной 

социальной революции, основой которой является взрывное 

развитие и конвергенция информационных и коммуникационных 

технологий; общество знания, в котором главным условием 

благополучия каждого человека и каждого государства 

становится знание, полученное благодаря беспрепятственному 

доступу к информации и умению с ней работать; общество, 

которое, с одной стороны, способствует взаимопроникновению 

культур, а с другой – скрывает каждому сообществу и человеку 

новые возможности для самоидентификации; 

 при разработке концепций перехода к информационному 
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обществу, как правило, используется комплексный подход, 

основанный на поддержании баланса интересов государства, 

общества, предпринимательских структур и личности; 

 поскольку формирование глобального информационного 

общества происходит, прежде всего, под воздействием прогресса 

новых информационных и телекоммуникационных технологий 

в сочетании с глобализацией рынков как внутри отдельно 

взятой страны, так и на международной арене, то для 

гармоничного вхождения в информационное общество и 

соблюдения требуемого баланса необходимы координирующие 

усилия со стороны государства как органа, способного наиболее 

полноценно выразить и обеспечить интересы всего общества [7]. 

При этом необходимо не забывать, что главная цель 

построения глобального информационного общества – 

улучшение жизни людей, создание условий для их максимальной 

самореализации – может быть достигнута лишь при соблюдении 

ключевого принципа: любое развитие должно опираться не на 

объекты, а на людей. 

Вопросы возникновения цифрового разрыва между 

отдельными категориями и регионами земной цивилизации 

рассмотрены в [8], а также проанализированы закономерные 

последствия такого разрыва. 

Итак, смысл этой закономерности следующий: на 

определенном этапе информациологической формации (ИФ) 

при достаточно большом информациологическом ресурсе (ИР) 

человеческая цивилизация создаёт искусственную цифровую 

цивилизацию (ИЦЦ), которая генетически есть продолжением 

естественной информациологической эволюции цивилизации.  

На рис. 1 показана модель земной цивилизации и 

искусственной цифровой цивилизации. Рассмотрим 

информациологические аспекты этой модели. Земная 

цивилизация представлена диалектическим симбиозом 

информационных империй – А и информационных варваров – 

В. Взаимная информациологическая связь (1 и 2 на рисунке) 
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определяет состояние взаимоотношений между А и В. 

Информациологические закономерности и их анализ были 

рассмотрены в [8]. Далее необходимо рассмотреть 

возникновение и эволюцию искусственной цивилизации (ВВ – 

пространство на рис. 1), которое связано генетически с земной 

цивилизацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия цивилизаций 
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общество) и глобальным запасом ИР, когда статистические ИР 

начинает преобладать над динамическим ИР, появляется 

искусственная цифровая субстанция «глобальные 

информационные сети» (ГИС), созданная разумными 

существами анклава информационных империй. 

В процессе эволюции ГИС проходят все этапы жизни 

человеческой цивилизации: рождение, размножение, расцвет, 

увядание и гибель. Нынешний этап ГИС – это размножение его 

информациологического вида – сети INTERNET, которая 

аккумулировала в себе все наилучшие информационные 

технологии современности, став информациологическим 

монстром, реализованным в бит-байтовом (ВВ) 

информационном пространстве, ВВ – пространство, которое 

некорректно называют киберпространством. 

ВВ – пространство определяет границы искусственной 

цифровой цивилизации, где проходят информационные законы 

второго уровня информациологической триады: уровня 

информатики. Основа этих закономерностей – информационные 

преобразования двоичного кода (бит), а также 

интегрированного двоичного кода (байт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель управления развитием цивилизаций 
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ВВ – пространство взаимодействует с земной 

цивилизацией через информационную связь 3 (рис. 1) в 

интерактивном диалоговом режиме по технологии «клиент – 

сервер», которая на данном этапе развития ИФ есть наиболее 

эффективной. 

Кроме того, между двумя цивилизациями существует 

информациологическая обратная связь ( и  на рис. 1), которая 

определяет информациологическую эволюцию двух 

цивилизаций и информациологические законы их 

взаимоотношений. Следует отметить, что влияние 

коэффициента  на ВВ – пространство преобладает над 

влиянием коэффициента .  

Топология рассматриваемой модели раскрывает 

системную закономерность, что коэффициенты взаимодействия 

модели 1, 2 и 3, а также коэффициенты обратной связи  и  

существенно влияют на информациологическое состояние и 

взаимоотношения двух цивилизаций.  

На рис. 2 представлена модель управления развитием 

цивилизаций, которая укрупнено отображает процессы 

взаимодействия цивилизаций. Земная цивилизация «bio» 

связана комплексными информационными связями 1 и 2 с 

искусственной цивилизацией «bit». Если процесс развития 

неуправляемый, то информациологические законы развития и 

взаимодействия «bio» «bit» могут выйти из-под контроля 

обеих систем. Чтобы этого не произошло, необходима 

надструктура управления этим процессом – 

информациологический модератор цивилизаций (ИМЦ). Его 

функции сводятся к определению оптимального симбиоза «bio» 

и «bit», а также его эффективного управления. 
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The article deals with the problems of artificial digital 

civilizations. Informatiological models of civilizations interaction 

and civilization development management. Informatiological feed-

back of two civilizations evolution and laws of their interaction. 

Key words: digital civilizations, informatiology, global 

informational society, balance of state interests, digital gap, 

informatisation index. 

У статті розглянуто питання формування штучних 

цифрових цивілізацій. Запропоновано інформаціологічні моделі 

взаємодії цивілізацій та управління розвитком цивілізацій. 

Наведений  інформаціологічний зворотний зв’язок еволюції двох 

цивілізацій і закони їхньої взаємодії. 

Ключові слова: цифрові цивілізації, інформаціологія, 

глобальне інформаційне суспільство, баланс інтересів держави, 

цифровий розрив, коефіцієнт інформатизації. 
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Катастрофические события в США в сентябре 2001 года 

повергли в шок весь мир, напомнив человечеству об обратной 

стороне технического прогресса. Разрушительные 

террористические акты, сделанные группой террористов-

смертников в Нью-Йорке и Вашингтоне, стали суровым 

испытанием для всего американского общества. Мир узнал, что 

США не самая безопасная страна в мире. Почти десять дет 

Пентагон и НАТО стараются взять реванш в битве с 

международным исламским терроризмом в горах Афганистана, 

но на повестке дня возникает вопрос безопасности 

информационных технологий. 

Практически все сферы деятельности человека, в которых 

применяются информационные технологии, стали зависимые от 
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их составляющих (байтов, чипов, модемов). Во многих 

развитых странах сегодня реализована концепция так 

называемого „электронного управления”. Вместе с тем, далеко 

не все страны и народы внедряют новый „цифровой” порядок; 

высокие технологии для многих просто недосягаемые и 

миллионы голодных людей вообще не знают о том, что есть 

спутники, персональные компьютеры и Internet. 

В ходе расследования террористических актов 11 сентября 

ФБР установило, что камикадзе готовились к терроризму с 

помощью доступных программ, имитирующих полет самолета 

над Нью-Йорком и Вашингтоном, а для передачи инструкций в 

процессе подготовки и планирования террористической 

операции по управлению самолетом – электронную почту 

Internet. Разрушение комплекса домов только в Нью-Йорке, 

кроме человеческих жертв вызвало за собой закрытие биржи, 

падение курса акций, потерю десятка тысяч каналов передачи 

данных, перегрузка трафика в Internet, уничтожение 

информации в компьютерах сотен фирм и офисов [1]. 

Для того чтобы лучше осознать масштабы 

распространения информационных технологий в современном 

обществе и степень его технологической уязвимости, обратимся 

к опыту США – страны, откуда пришли высокие технологии 

вместе с новыми проблемами. США после распада СССР на 

протяжении последних десяти лет крепко занимают место 

лидера со статусом мировой сверхдержавы. На земном шаре нет 

ни одного уголка, который не попадал бы в сферу американских 

национальных интересов. 

Но сегодня американцы целиком реально могут стать 

жертвами «кибернетического» Перл-Харбора, для подготовки и 

осуществления которого агрессору не понадобятся, как это 

было в прошлом, ни ракеты, ни самолеты, ни атомная бомба. 

Буквально в считанные минуты страна может оказаться 

парализованной, а через несколько часов стать ареной 

ужасающих по своим следствиям беспорядком среди населения. 
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Это все – сценарий Пентагона, американского военного 

ведомства, в коридорах которого уже более 10 лет 

разрабатывают возможные сценарии информационной войны, 

которая нависла над США после войны в Персидском заливе. 

За несколько недель до начала ведения боевых действий, 

специально обученные агенты ЦРУ с помощью портативных 

компьютеров в Багдаде внедрили программные «вируса-

закладки», что в предназначенный день и час отключили 

телефонные станции и радиолокационные средства, 

парализовав уже в первые часы ведения боевых действий 

систему ПВО Ирака. Есть сведения, что истребители „Мираж” 

иракских ВВС по этой же причине не могли использовать свои 

бортовые РЛС в ходе отражения налета. Это позволило союзной 

авиации в первые несколько часов уничтожить основные 

объекты иракской системы ПВО и через 10 дней завоевать 

преимущество в воздухе.  

Несмотря на то, что еще в начале 90-х годов ХХ века было 

принято решение о создании специальных резервных 

информационных центров в каждом штате на период 

чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, террористических актов), власти Нью-Йорка 

оказались не готовы к такому развитию событий, которые 

вызвали за собой потерю информации в сфере социального 

обеспечения, при этом десятки тысяч малообеспеченных, 

инвалидов и старых оказались в первые недели без пособий. 

Власти вынуждены были пойти на беспрецедентные меры, 

обратившись с помощью к добровольцам по сбору, обработке и 

накоплению утраченной информации. В Конгрессе 

рассматривается законопроект о создании “национальной 

сетевой гвардии” (Natіonal Emergency Technology Guard), в 

задачу которой и будет входить предоставление помощи 

правительства в восстановлении информационных ресурсов в 

кризисных ситуациях [2]. 
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Незадолго до описываемых событий ученые и 

специалисты Северной Америки начали бить тревогу по поводу 

непредсказуемости последствий кризисных ситуаций, 

связанных с масштабными техногенными катастрофами на 

объектах инфраструктуры. Суть этой проблемы заключается в 

том, что сегодня в США практически отсутствует 

национальный план не только информационных, но и 

коммуникаций вообще, что становится важнейшим критерием 

оценки состояния бизнеса, государства, общества. 

Наиболее сложным моментом в этой концепции есть 

определения границ системы как совокупности обычных во 

времени и пространстве сетевых топологических структур. При 

этом изначально функционально несвязанные элементы этих 

структур на каком-то этапе своего развития становятся косвенно 

зависимыми и при определенных обстоятельствах образуют 

причинно-следственные цепочки потенциальных техногенных 

катастроф. 

В данное время в США вводится в жизнь государственная 

программа аудита (учета) всех видов коммуникаций с целью 

построения многоуровневой топологической модели и 

определение на ее основе критически важных объектов 

инфраструктуры, их взаимосвязи с точки зрения 

прогнозирования характера и степени потенциальных угроз для 

безопасности общества и государства в целом [3]. 

С началом массового распространения доступных в цене 

персональных компьютеров с сетевыми операционными 

системами начала ухудшаться ситуация с информационной 

безопасностью. Лавинообразный рост числа локальных сетей и 

пользователей Internet, среди которых появилось немало 

авантюристов, хулиганов и преступников, стимулировал поиск 

новых методов борьбы со взломщиками (хакерами) 

информационных ресурсов. В связи с активным внедрением 

доступа к распределенным базам данных по технологии 

«клиент-сервер» появились операционные системы с 
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многоуровневой защитой от несанкционированного доступа, 

начинают широко использоваться методы криптографии для 

шифрования транзакций, внедряются интеллектуальные 

аппаратные средства блокирования подключения устройств. 

В 1995 году в открытой печати появляются первые 

газетные и журнальные публикации, в которых проблема 

информационной безопасности приобретает своего близнеца и 

антипода – концепцию информационного противоборства и 

информационной войны. 

Новая, сетецентричная (network-centrіc) парадигма 

информационной безопасности как концептуальная схема 

(модель) постановки и решение проблемы вытекает, прежде 

всего, из повышенных требований к живучести 

информационных систем, которые характеризуются высокой 

степенью распределения ресурсов (обслуживанием, логикой, 

программным и аппаратным обеспечениям, 

телекоммуникациями) и практически полным отсутствием 

централизованного управления. 

Получив в настоящее время в США концептуальную 

модель эшелонированной многослойной системы 

информационной безопасности, национального стандарта 

ІSO/ІEC 15408, разработанного в коридорах Пентагона, 

содержит в себе набор компонентов, которые реализуют 

функции мониторинга, защиты и адаптации информационных 

ресурсов, которые в совокупности разрешают поэтапно 

предотвратить проникновение, найти факт нарушения, 

локализовать объект влияния, нейтрализовать и удалить 

нарушителя, восстановить утраченные функции системы [4]. 

В целом обеспечение информационной безопасности 

сегодня содержит в себе такие понятия, как целостность 

(іntegrіty) информации, конфиденциальность (confіdentіalіty) и 

защищенность от несанкционированного доступа (authentіcatіon, 

non-repudіatіon) и обеспечение надежности (avaіlabіlіty) 

функционирования системы. Мировой опыт показывает, что эта 
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задача наболее эффективно решается с помощью методов 

криптографии в соединении с использованием проверенного и 

лицензированного программного обеспечения, а также 

надежными интеллектуальными носителями ключевой 

информации [5]. 

В свою очередь, понятие живучести (survіvabіlіty) системы 

предпологает ее способность своевременно выполнять свои 

функции в условиях действия дестабилизирующих факторов 

(физическое разрушение, частичная потеря ресурсов, отказ и 

сбой элементов, несанкционированное вмешательство в контур 

управления). При этом техническая надежность, которая как 

способность системы работать на заданном отрезке времени в 

штатной ситуации без отказов, определяет минимальный порог 

стойкости системы, за которым без наличия системы 

восстановления утраченных элементов и функций может 

наступить катастрофа. Итак, живучесть информационных 

систем имеет определяющее значение для информационной 

безопасности в целом. 

Эффективность такой концепции защиты государственных 

и коммерческих информационных систем определяет 

безопасность инфраструктуры государства в целом, а живучесть 

этих систем – мобилизационную готовность вооруженных сил, 

промышленности, экономики, народного хозяйства и общества 

в целом, как к ведению войны, так и к ликвидации последствий 

террористических актов, стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Системы безопасности будущего должны не только и не 

столько ограничивать допуск пользователей к программам и 

данным, сколько определять и делегировать их полномочия в 

корпоративном выполнении заданий, обнаруживать аномальное 

использование ресурсов, прогнозировать аварийные ситуации и 

устранять их следствия, гибко адаптируя структуру в условиях 

отказов, частичной или полной потери продолжительного 

блокирования ресурсов. 
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Анализ рассмотренных концепций базируется на научных 

трудах и публикациях 90-х годов ХХ столетия русского ученого 

Юзвишина И.И., который является основателем научного 

направления – информациология. Философская глубина его 

концепций информациологической безопасности охватывает 

комплексную проблему безопасности эволюции земной 

цивилизации, последствия для неё вследствие нарушения 

законов информациологии и прогнозирование её процветания 

при разумном использовании ноотехнологий 

информациологического развития [6]. 

Основными принципами, предшествующими и 

сопутствующими информатизации общества, являются: 

гуманизация процесса информатизации; сознание не только 

должно определять бытие, но и должно намного его опережать; 

экономия материальных и трудовых ресурсов за счет развития 

информационных; недопущение ядерной и экологической 

катастрофы – страшной угрозы выживанию человеческой 

цивилизации; демилитаризация общества; каждый человек 

должен как бы войти в единое информационное пространство, 

познавая его информационные процессы, самому участвовать в 

этих процессах, выполняя свои ежедневные задания [5]. 

Следует отметить, что многие страны уже значительно 

продвинулись в направлении создания информационно-сотового 

общества. Деньгами как таковыми они почти не оперируют, а 

лишь информационно-кредитными карточками. Тем самым 

повышается уровень гуманизации общества как первой ступени 

информатизации и более чем на порядок уменьшается 

количество краж и других негативных явлений. Заменив 

информационно-кредитными карточками деньги, сокращая 

количество денежных банков, некоторые страны параллельно 

создают информационные банки, их сети и телекоммуникации, 

вступив на путь создания еще более совершенного 

постинформационно-сотового интеллектуального (ноосферного) 

общества [7]. 
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Понятие глобальных информационных сетей (ГИС) вошло 

в общественно-научный обиход на волне глобализации в 90-е 

годы, когда процесс формирования центров глобального 

управления в отдельных сферах человеческой деятельности, в 

первую очередь, в сфере информации и коммуникации, стал 

очевидным и начала формироваться американоцентричность в 

системе отношений между цивилизациями. Слово «сети» 

отражает разветвленную вширь и вглубь техногенно-

институциональную инфраструктуру международных 

информационных институтов, как бы опутавших планету [8]. 

Глобальные информационные сети как объект научного 

исследования относятся к категории так называемых 

искусственных неорганических систем, выявление сущностного 

содержания которых требует проведения междисциплинарных 

исследований. В междисциплинарных исследованиях наука, как 

правило, сталкивается с такими сложными системными 

объектами, которые в отдельных дисциплинах зачастую 

изучаются лишь фрагментарно, а поэтому эффекты их 

системности могут вообще не обнаруживаться при 

узкодисциплинарном подходе, а выявляться только при синтезе 

фундаментальных и прикладных задач в проблемно 

ориентированном поиске. 

Проблемно ориентированный поиск в исследовании 

сущности глобальных информационных сетей сводится к 

анализу цивилизационно-культурологического генезиса и на 

этой основе выявлению их политической сущности, имеющей 

не только научно-теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку от ее понимания зависит политическая ориентация и 

общественное поведение больших масс людей в разных 

масштабах – партии или движения, этнической общности, 

национального государства, цивилизации, глобального 

сообщества [8]. 

В основе ГИС лежат три основных фактора: 

цивилизационно-культурологический, в рамках которого 
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проявляется особенность современного этапа мирового 

общественного развития, собственно глобализация; 

политический: формирование механизма глобального 

управления; техногенный фактор, сводящийся к формированию 

технической инфраструктуры ГИС на уровне современных 

технологий. 

В наиболее общем плане ГИС является продуктом 

глобализации, частью её исторической «ткани». В связи с этим 

понимание исторической сущности ГИС, как и других 

отраслевых сетей, сводится к пониманию сути глобализации как 

всеобщей тенденции мирового общественного развития. 

Главным аспектом в понимании сути глобализации 

является монетаризм, в эволюции которого отражена вся 

общественно-политическая и экономическая суть развития 

нашей цивилизации, являющейся по характеру 

монетаристской.  

Дисгармония взаимовлияния цивилизации и окружающей 

среды на стадии формирования глобального капитала достигает 

максимальных пределов, критической точки, что максимально 

обостряет глобальные проблемы, главной из которых 

становится антагонизм цивилизация – природа, который 

объективно обусловливает императив смены модели 

глобального развития. 

При этом основной эволюционный смысл этой смены 

заключается в восстановлении гармонии развития человеческой 

цивилизации и природной среды, выход их из режима 

взаимоуничтожения. Эта проблема в реалиях монетаристского 

мира нерешаема (в этом смысле патронируемая ООН концепция 

«устойчивого развития» изначально практически неэффективна 

и в историческом смысле малопродуктивна). Требуется смена 

эволюционной мотивации в Мировом общественном развитии, 

формирование которой будет проходить в направлении 

перехода от примата рационалистических ценностей, 

порожденного монетаризмом, к примату 
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традиционалистических ценностей, создающих условия 

восстановления гармонии во взаимоотношениях человека с 

природой. При этом формируется тенденция к смене 

монетаристской моновариантной модели мирового 

общественного развития на поливариантную модель, отдельные 

формы которой уже проявляются в настоящее время. Речь идет 

о киберпространстве, которое по своей цивилизационно-

культурологической сути являет исторически первой формой 

глобального сообщества, альтернативой монетаристскому 

реальному миру. Киберпространство как исторически первая 

реальная форма ноосферы – пространства разума, проистекает 

из недр монетаризма и является его продуктом, перенимающим 

эволюционную эстафету. 

В процессе эволюции земной цивилизации коэффициент 

информатизации отдельных государств и регионов значительно 

увеличивается. Запасы информациологического ресурса, а 

также развитие компьютерных и телекоммуникационных 

технологий позволили осуществить переход человечества к 

созданию искусственной цифровой цивилизации (ИЦЦ), 

которая в процессе своего развития становится главным 

атрибутом его существования [9]. 

Таким образом, наблюдается тенденция 

взаимозависимости интеллектуальной части человеческой 

цивилизации от ИЦЦ, которая приняла архитектуру всемирной 

сети Internet. Далее проанализируем системные 

информациологические особенности взаимодействия двух 

систем: человек – ИЦЦ. Поскольку система ИЦЦ эволюционно 

всё с большей мерой влияет на развитие ОЭФ человеческой 

цивилизации, то любые нарушения её функционирования могут 

привести к необратимым информациологическим процессам в 

развитии земной цивилизации. Глобальная зависимость 

развития промышленности, экономики, культуры, сельского 

хозяйства, медицины и т.д. от нормального функционирования 

интеллектуальной цифровой «монстры» (назовём её для 
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краткости просто Сеть), подтверждает опасения многих 

социологов, политологов, философов, информациологов и 

других ученых о том, что человеческой цивилизации наряду с 

такими другими катастрофами, как ядерная, экологическая, 

биологическая, угрожает и информациологическая катастрофа. 

Какие катастрофы имеют высший приоритет  и какое 

влияние они окажут на судьбу земной цивилизации трудно 

предугадать и спрогнозировать. Исходя из фундаментальной 

теории информациологии, разработанной русским ученым 

Юзвишиным И., авторам хотелось бы на основании материала, 

изложенного выше, попытаться обратить внимание на 

серьёзные последствия для человечества при возникновении 

информациологических катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель информациологической триады 

 

На рис. 1 приведена модель информациологической 

триады, состоящая из трёх уровней: физико-химического 

(природный), информационного и социального. 

Информационные процессы трёх уровней диалектически 

дополняют друг друга, а также системно связаны между собой, 

например: физико-химические информационные процессы 

полупроводниковых приборов (первый уровень) составляют 

информационную основу для создания дискретных элементов 

информатики (второй уровень), которые, в свою очередь, 

создают информационные системы на основе компьютеров для 
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решения научно-технических и социальных задач общества 

(третий уровень). 

Если в качестве информациологической модели 

рассматривать более простой неориентированный граф G (V,E) 

3-го порядка и размера, изображенного на рисунке 2, то его 

можно будет математически описать с помощью 

хроматического полинома P (G,x) [10].  

Используя лемму теоремы Брукса  

P(G,x) = P(G1,x) - P(G2,x),                                  (1.1) 

где граф G1, полученный из G удалением ребра (u,v), а 

граф G2 получается из графа G отождествлением вершин u и v. 

Используя математический аппарат, найдем этот полином: 

P(G,x) = х
3
 - 3х

2
 + 2х.                                         (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Информациологическая модель в виде 

неориентированного графа 

 

Найдем все 8 остовых подграфов графа G. Множество 

представим в виде трёх графов размера 1, т.е. с одним ребром, 

трёх графов размера 2, т.е. с двумя рёбрами и двух 

несобственных графов (пустой граф и граф G). 

Учитывая, что ранг подграфа равен 2, получаем ранг-

полином [10] рассматриваемого графа  

 3  2 

 1 
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Pv(x,y) = x
3-0

y
0
+3x

3-1
y0+3x

3-2
y

0
+x

3-3
y

0
= x

3
 + 3x

2
 + 3x + 1.                

(1.3) 

Более высокие уровни информациологии созданы 

человеком в процессе его познания информационных процессов 

природы и окружающего мира. Соответственно, все три уровня 

связаны между собой информациологическими законами, 

которые подтверждают тезис о том, что информационные 

процессы происходят везде и информация есть основой живой и 

неживой природы, а также общества. 
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This article is about peculiarities of human civilization security 

in the 21st century. A new informatiological approach to the 

consideration of “security” notion.  
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У статті розглянуто особливості безпеки людської 

цивілізації у третьому тисячолітті. Запропоновано новий 

інформаціологічний підхід до розгляду поняття «безпеки». 

Ключові слова: безпека, цивілізація, інформаціологія, 

глобальні інформаційні системи, теорія графів. 
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У статті проведено комплексний аналіз особливостей 

створення, формування та експлуатації політичного іміджу. 

Особливої уваги надано застосуванням маніпулятивних 

технологій інформаційних війн у політичній сфері суспільства 

загалом і під час ведення політичної боротьби, зокрема. 

Ключові слова: інформаційна війна, маніпулятивні 

технології, політична сфера, політичний імідж. 

 

Проблемою інформаційних війн у політиці займались 

українські дослідники Почепцов Г., Карпенко В., Шевченко О., 

Гуріна Н., Литвиненко О. та російські – Бухарін С., Панарін І. 

Проте вперше зроблена спроба застосувати технології 

інформаційної війни для створення, формування чи 

дискредитації політичного іміджу. 

Метою дослідження є аналіз теоретичної бази 

інформаційних війн, вивчення світового досвіду ведення 

інформаційних війн у політиці та практичне застосування 

технологій інформаційних війн при формуванні іміджу 

політика.   

Політична сфера суспільства повсякчас викликає інтерес і 

зацікавленість. Адже в перехідних суспільствах, де 

відбуваються зміни політичних систем і постійні ротації 

політичних лідерів, партій, громадських організації, політична 

сфера на короткий проміжок часу стає лакмусовим папірцем і 

визначальним компонентом для подальшого визначення 
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напрямків розвитку держави. Громадянин такої держави 

проводить чіткі паралелі між своєю безпосередньою участю в 

політиці (через вибори, референдуми, участь у демонстраціях, 

пікетах і т.д.) і власним добробутом. У стабільних демократіях, 

де орієнтири соціального розвитку є визначеними, а поступ  

порівняно стабільний і прогнозований, активність громадян, 

інтерес до політичної сфери загалом і політики, зокрема, 

підтримується публічністю політиків і незалежністю 

(конкурентністю) ЗМІ.   

Інформаційна війна – це комплекс заходів та операцій, 

спрямованих на забезпечення інформаційної переваги щодо 

потенційного чи реального противника. На думку українських 

дослідників Д. Богуша та О. Юдіна, про ведення інформаційної 

війни можна говорити лише в тому випадку, коли здійснюється 

комплексний вплив на інформаційну сферу противника, який 

передбачає створення умов для ведення бойових дій або 

виступає як самостійний чинник, який змушує конфронтуючу 

державу відмовитись від намічених політичних, економічних чи 

інших цілей [1, с. 85]. При цьому особливостями інформаційної 

війни в будь-якому випадку є ризик і невизначеність її 

результатів. Особливістю інформаційних війн у політиці є те, 

що це війна не за, а проти репутації певного політика чи партії. 

Перемогою в такій війні буде дискредитація опонента серед 

медіа й громадськості та порушення усталеного механізму 

обміну інформацією в таборі опонента.  

Імідж – це штучно сформований образ якогось явища, від 

якого залежить сприйняття цього явища. Імідж – це 

стереотипізований образ конкретного об’єкта, який існує в 

масовій свідомості [5, с. 80].  

Імідж людини, яка йде в політику, створюється з 

урахуванням таких чинників: 

– адресної групи (електорату), інтереси якої повинен 

представляти (відображати) політик; 
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– ідеології чи ідеї, котра взята на озброєння чи 

експлуатується; 

– політичної ситуації та потреб суспільства; 

– індивідуальних якостей політика. 

Дослідники зазначають, що стосовно будь-якого політика, 

як і організації, можна визначити кілька типів іміджів:  

– дзеркальний (суб’єктивний), тобто образ політика у 

власних очах. Це те, що думає політик про самого себе;  

– модельований бажаний імідж-образ, який команда 

політика намагається закріпити в суспільній свідомості;  

– негативний імідж, що створюється опонентами;  

– поточний імідж, позитивний чи негативний образ, 

який складається у суспільній свідомості як стихійно, так і через 

застосування спеціальних технологій [ 9]. 

Світовий досвід формування політичного іміджу дуже 

різнобарвний, проте можна виділити чотири основні образи, що 

успішно створюються й експлуатуються іміджмейкерами. 

1. Політик-сім’янин. Яскравим прикладом експлуатації 

цього іміджу є США, де кандидат у президенти під час 

передвиборчої кампанії обов’язково представляє на огляд 

громадськості членів сім’ї, улюблену собаку, місце відпочинку і 

т.д., тим самим демонструючи свою любов до ближнього, 

стабільність, повагу до моральних цінностей суспільства.   

2. Політик – «виходець з народу». Представником цього 

образу в російській політиці є В.В. Жириновський, який не 

цурається нецензурних слів, може сказати відверту правду без 

огляду на статуси й ранги, говорить лише про злободенні та 

найгостріші проблеми сьогодення. Усвідомлення того, що 

людина такого статусу – така ж, як ми (з усіма позитивними і 

негативними боками, має такі ж недоліки) створює остаточний 

режим довіри.  

3. Сильний, вольовий політик. У даному випадку акцент 

робиться на мужність, силу волі, подекуди «тверду руку» 

політичного лідера. Потреба в такій кандидатурі об’єктивно 
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виникає в кризових періодах становлення суспільства 

(економічні кризи, війни, нестабільні політичні ситуації, 

масштабні стихійні лиха). Довіру до політика викликає 

усвідомлення того, що хтось досвідченіший і рішучіший 

готовий взяти на себе відповідальність за прийняття рішень і 

втілення їх у життя.     

4. Політик-інтелектуал. У даному випадку йдеться про 

лідера, котрий може продемонструвати, що саме 

використовуючи його глибокий розумом і великий досвід, 

країна зможе подолати потенційні негаразди чи ймовірні 

перешкоди на власному шляху розвитку. Отже, є хтось – 

досвідченіший, мудріший, компетентніший, який викликає 

повагу та почуття впевненості в майбутньому [6, с. 151–153]. 

Проте на практиці така типологія є відносною. Зазвичай, 

політичні лідери прагнуть поєднати ці образи, але лише один з 

них є пріоритетним та визначальним. Наприклад, усі 

перераховані вище образи були використані для створення 

харизматичного образу Й. Сталіна.      

Імідж політика складається з цілої низки компонентів, які 

в ідеалі повинні «працювати» на створення єдиного образу:  

– програм, заяв, у яких відображені основні ідеї лідера. Це, 

зазвичай, кілька найзлободенніших проблем суспільного життя, 

що вимагають розв’язання. У передвиборчий період мета 

політичного курсу, що пропонується лідером, висловлюється в 

короткій і доступній для розуміння формулі-тезі. Багато 

претендентів на вищі державні посади асоціюються з простими 

за формулюванням, але яскравими гаслами своїх виборчих 

кампаній:  «Новий курс» – Ф. Рузвельт, «Нові горизонти» – Дж. 

Картер, «Головне – це люди» – Б. Клінтон, «На захист 

працюючих сімей» – А. Гор;  

– поведінки, що дозволяє продемонструвати риси 

характеру, які в суспільній свідомості пов’язуються з поняттям 

лідера. Серед них такі, як рішучість у відстоюванні своїх ідей, 

компетентність. Важливо, щоб поведінка політика 
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демонструвала простоту, відкритість у спілкуванні та інші 

якості, які викликають симпатію і довіру в людей; 

– зовнішності (одяг, обличчя, фігура), жестів, 

красномовності. Психологи говорять, що ставлення до політика 

визначається не тільки тим, що він говорить і пропонує, але 

також і тим, як він виглядає. Навіть стиль одягу покликаний 

підкреслити візуальний образ політика, наблизити його до 

певних груп населення. Наприклад, символами деяких політиків 

стали певні деталі одягу: шинель (Й. Сталін), морський кітель 

(У. Черчілль). Відомо, що М. Тетчер, дочка дрібного купця, 

ставши британським прем’єр-міністром, підкреслювала свій 

зв’язок із середнім класом, купуючи одяг у системі магазинів 

для цього класу;  

– біографії: походження, освіта, професія, партійність. 

Авторитет кандидата може підкріпити його посадовий статус та 

імідж тієї організації, з якою він у професійному плані 

пов’язаний. Підтвердити право на лідерство можуть і яскраві 

факти життєвого шляху, що підтверджують сміливість і 

рішучість політика, наприклад, служба в армії, участь у 

військових діях, боротьба з корупцією та привілеями, з 

проявами несправедливості  [9]. 

У політичній сфері суспільства, як і в усіх інших, існує 

конкуренція, котра покликана забезпечити прозорість, високу 

ефективність реалізації проголошених ідей і суспільний поступ. 

Тому політика в даному випадку автоматично стає сферою 

інформаційних впливів, пропаганди та ведення інформаційних 

війн. При цьому використовується велика кількість 

маніпулятивних технологій і прийомів, які покликані 

забезпечити інформаційну перевагу та дискредитувати 

противника. Об’єднавши їх за характерними ознаками й 

особливостями застосування, зміст цих основних технологій 

можна схарактеризувати так:  

1. «Приклеювання ярликів» – вибір образливих назв, імен, 

епітетів для дискредитації ідеї, організації, людини. Ці ярлики 
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викликають негативні асоціації в навколишніх, таким чином 

дискредитуючи організацію, соціальну групу, явище (з 

української політики: «наколоті» апельсини»).  

2. «Блискуча невизначеність» – підміна назви явища (ідеї, 

організації) словом, яке має для людини апріорі позитивне 

забарвлення та позитивні якісні характеристики (напр., «мир» 

«любов» «патріотизм» «демократія»). 

3. «Трансфер» – сутність прийому полягає в майстерному 

та непомітному поширенні авторитету того, що цінується, на те, 

що надає джерело комунікації. Використовується також і 

негативний «трансфер» для дискредитації конкретних осіб, ідей, 

ситуацій (Україна, скандал «Син Бога», «Дипломний скандал» 

Р. Зварича). 

4. «Посилання на авторитети». Зміст прийому – у наданні 

висловлювань особистостей, котрі користуються великим 

авторитетом, або ж навпаки, у випадку, коли викликають 

негативну реакцію в громадян, на яких спрямований 

маніпулятивний вплив.  

5. «Свої хлопці». Мета даного прийому – у спробі 

встановлення довірливих відносин з аудиторією як з близькими 

за духом людьми на основі того, що ідеї комунікатора повинні 

бути близькими для простого народу.  

6. «Підтасовка карт». Зміст даної технології полягає в 

тенденційному висвітленні лише позитивних чи лише 

негативних фактів чи доказів при одночасному замовчуванні 

протилежних. Основна мета – продемонструвати привабливість 

чи, навпаки, несприйнятливість ідеї, групи, явища.  

7. «Загальний вагон». При використанні даного прийому 

здійснюється відбір суджень і висловлювань, які створюють 

враження, що так роблять всі («Усі мислячі люди розуміють, 

що…», «Ніхто розумний не буде заперечувати, що…»). Такий 

хід дає змогу відчути людині впевненість у тому, що більшість 

членів його суспільної групи мислять і відчувають те ж, що й 

він. Таким чином відчувається належність до певної соціальної 
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спільноти, з якою він себе ідентифікує чи думка якої є для нього 

важливою та визначальною на певному етапі [5, с. 68–70].  

Особливою технологією інформаційної війни є чутки, 

тому що вони створюються, застосовуються та реалізуються за 

допомогою різноманітних прийомів. Чутки – валідне джерело 

інформації про суспільну думку, політичні настрої, ставлення до 

керівництва країни, державного устрою, засобів масової 

інформації тощо. Аналіз чуток, що циркулюють у суспільстві, 

суттєво доповнює картину, котра складається на підставі 

традиційних і, зазвичай, прямолінійніших методів [4, с. 54]. 

З’являється такого виду неправдива інформація через брак 

об’єктивної інформації про ситуацію, явище, особу, проте ефект 

від її використання є нетривалим. Характер поширення чуток 

відображає психологічний стан певної аудиторії, зокрема, і 

суспільства загалом. Як комунікативні одиниці, чутки 

спираються на певні, інколи затемнені комунікативні наміри. 

Проте вони матеріалізують їх зовні, виявляють, фіксують [7, с. 

396]. Відповідно до інформаційної характеристики російські 

дослідники поділяють чутки на чотири основні типи:  

 абсолютно недостовірні чутки; 

 недостовірні чутки з елементами правдоподібності; 

 правдоподібні чутки; 

 достовірні чутки з елементами правдоподібності. 

Важливим елементом технологій і прийомів ведення 

інформаційних війн у політиці є провокація. Провокація – це 

спеціальна інформаційна операція, яка примушує суперника 

використовувати програшну для себе стратегію. Спровокувати 

суперника – означає досягти того, щоб він унаслідок 

цілеспрямованих інформаційних впливів скористався 

невигідною для себе стратегією [2, с. 199]. То ж очевидно, що 

необхідно знати та наперед прораховувати велику кількість 

програшних стратегій конкурента.  
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Наступним етапом є цілеспрямований інформаційний 

вплив на суперника з метою вибору ним вигідної для вас 

стратегії. Проте це завдання не виглядає абсолютно 

безперспективним за умови наявності повної інформації щодо 

вподобань, інтересів, недоліків і слабкостей противника. Отже, 

існує декілька умов, які сприяють вибору суперником 

програшної для нього стратегії: 

– некомпетентність керівництва та його команди;  

– корисливий інтерес осіб, котрі приймають рішення або 

впливають на його прийняття; 

– особливості психіки керівників та основних членів 

команди [2, с. 203].  

Некомпетентний керівник-політик може скористатися 

послугами фахівців у даній галузі. У цьому випадку ймовірність 

впливу інформацією та застосування маніпулятивних 

технологій зменшується. Проте у випадку, коли в команді 

відсутні фахівці та процвітає корупція, політичний лідер може 

стати легкою здобиччю маніпуляторів. У цьому випадку для 

маніпуляцій некомпетентними керівниками ефективним буде 

застосування так званих фундаментальних адаптивних 

архетипів. [8, с. 214]. (Архетипи – це несвідомі первинні, 

історично початкові образи та ідеї з життя, культури, поведінки 

і діяльності первісного життя наших предків; архетипи постійно 

перебувають у колективному несвідомому і, знову-таки, 

однаково виявляються в житті сучасних людей [3].) Імовірні 

способи їхнього практичного використання надані в таблиці 1 

[2, с. 204–205]. 

Отже, технології ведення інформаційних війн 

застосовуються не лише при розв’язанні міждержавних і 

внутрідержавних конфліктів чи суперечностей. Вони активно 

використовуються в політичній сфері для отримання бажаного 

результату.  

Також прикладними маніпулятивні інформаційні 

технології є для формування іміджу політичного лідера. Адже 
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результатом успішного функціонування та «продажу» 

позитивного політичного іміджу будуть: 1) привернення уваги 

виборців; 2) поява інтересу до політика; 3) зміна ставлення 

виборця до політика; 4) стимул до голосування на виборах. 
 

Таблиця 1. 

Використання фундаментальних адаптивних архетипів 

Фундаментальний 

адаптивний архетип 
Імовірні способи використання 

Соціального доказу Некомпетентний менеджер завжди діє шаблонно, 

«як усі». Знаючи набір стандартних рішень, 

можна спрогнозувати поведінку некомпетентного 

суперника, а далі скористатись архетипом 

послідовності. 

Послідовності Застосування даного архетипу маніпуляції 

полегшує схильність суперника до стандартних 

рішень. Знаючи набір тривіальних рішень, 

необхідно вибрати найприйнятніше для вас і 

знайти спосіб підштовхнути його на перший крок 

у бік реалізації справжнього рішення. 

Благонадійності Некомпетентний керівник (лідер) схильний 

довіряти таким, як він. Відповідно, маніпулятор 

повинен створити образ некомпетентного 

менеджера, використовуючи відповідний одяг, 

спосіб мислення, цінності. 

Авторитету Для некомпетентного менеджера авторитетом 

завжди є людина, вища за рангом (господар). 

Щоб досягти бажаного результату, слід 

організувати чи сфальсифікувати керівний сигнал 

від «хазяїна». 

Обміну Іншими словами: «Послуга за послугу», «Ти – 

мені, а я – тобі». Масштаб некомпетентного 

керівника дозволяє з легкістю «купити» його за 

обіцянку уникнути відповідальності, збереження 

свободи чи перспективу власного благополуччя. 
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Дефіциту Своєчасний і вміло організований витік 

секретної, конфіденційної інформації може 

спровокувати суперника на дії за вибраною вами 

стратегією. 
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manipulation technologies of wars in political sphere of society and 

performing of political battle.  

Key words: information wars, manipulation technologies, 

political sphere, political image. 

 

В статье проведен комплексный анализ особенностей 

возникновения, формирования и эксплуатации политического 

имиджа. Особое внимание уделено использованию 

манипулятивных технологий информационных войн в 

политической сфере общества вообще и при ведении 

политической борьбы в частности. 

Ключевые слова: информационная война, манипулятивные 

технологии, политическая сфера, политический имидж. 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОЦЕССОВ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Статья посвящена теоретико-концептуальному анализу 

процессов вестернизации и модернизации. Выявлена 

концептуальная сущность процессов вестернизации, которая 

выражена в ее модернизационной и глобализационной основе. 

Установлено, что концептуальная основа модернизации 

проявляется в линеарной, частичной, многолинейной, 

акторной и структурационной концепциях. В ходе 

сопоставления процесса модернизации с процессом 

вестернизации уточнено, что процесс вестернизации 

возможен без модернизации, также можно осуществить 

модернизацию на собственной основе без смены 

идентичности, частично заимствовав западные образцы в 

экономике, политике и культуре. 

Ключевые слова: вестернизация, модернизация, 

глобализация, концепция, теория, процесс, культурно-

политический феномен. 

 

Актуальность исследования феноменов вестернизациии 

модернизации связано с тем, что это явление полиструктурное 

и многомерное. Процессы вестернизации и модернизации, 

являясь процессами влияния и доминирования западных стран 

над другими странами, затрагивают различные сферы 

человеческой деятельности: в области экономики идет 

заимствование современных западных технологий, 

организационных форм экономического производства, военно-

технической культуры; в политической, социальной и 
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культурной сферах изменяются нормы социальной регуляции 

(демократическое политическое устройство, приоритет прав 

человека, либеральный тип социальных условий для 

самореализации личности, религиозная и национальная 

толерантность, свобода информации и творчества и т. п.), 

навязываются чуждые традиции [1, c. 66]. 

Эпоха глобализации, а также необходимость решать 

глобальные проблемы современности возвращают нас в 

исследовательское поле вестернизации и модернизации, 

потому что процессы вестернизации влияют на формирование 

стратегий развития будущего на всей планете, так как этот 

культурно-политический феномен охватывает процессы 

глобализации, европеизации, американизации. Кроме того, к 

концу XX века мировое сообщество вступило в этап 

формирования глобального общества с новыми стратегиями 

мирового развития, западные страны ставят себе цель – 

сохранить лидирующие позиции и остаться центром, вокруг 

которого разворачиваются глобальные процессы. 

Цель исследования обусловлена необходимостью: 

теоретико-концептуального анализа вестернизациии 

модернизации как культурно-политического феномена, 

особенностей его влияния на все континенты и страны.Также 

необходимо раскрыть общее представление о тенденциях и 

сущностных особенностях формирования единого мирового 

сообщества, или единой всепланетарной цивилизации. 

Современный анализ проблемы вестернизации и 

модернизации как культурно-политического феномена 

опирается на значительную исследовательскую базу, 

созданную отечественными и зарубежными учёными. Общие 

особенности феномена вестернизациии модернизации 

подробно освещены в исследованиях Н. Данилевского, А. 

Зиновьева, С. Хангтингтона, С. Латуша, Г. Любарского, В. 

Федотовой, В. Иноземцева, Н. Нартова, А. Панарина и др. 
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Исследуя теоретико-концептуальные подходы процессов 

вестернизации, необходимо определить, что вестернизация это 

процесс заимствования традиционными обществами западного 

способа технологического производства, политических 

институтов и социальных ролей, а также западной культуры с 

полной переориентацией вестернизированных обществ по 

западному образцу с целью включения их в сферу влияния 

Запада. 

Концептуальная сущность процессов вестернизации 

выражена в модернизационной и глобализационной основе 

вестернизации. 

Первая модернизационная концепция вестернизации 

основана на исследованиях С. Амин, Л. Бентон и др. Они 

рассматривали глобализацию как процесс всемирной 

унификации, как расширенную вестернизацию в виде нового 

колониализма с Западом во главе. Процессы модернизации 

неотъемлемо связаны с процессами вестернизации. Главным 

отличием вестернизации от модернизации является то, что 

вестернизация приводит к полной переориентации 

вестернизированных обществ по западному образцу, с 

разрушением их культурной идентичности. Модернизация же 

трансформирует общество, переводя его на более высокий 

уровень развития, не уничтожая культурных основ. 

К концу XX века классическая модернизационная 

теория, трансформировавшись в концепцию множества 

модернизаций, уступила место новым процессам – процессам 

институционализации, которые перевели задачи модернизации 

на локальный уровень и выявили новую мировую тенденцию – 

глобализацию. 

Глобализация стала новой концепцией развития или 

движения общества из одного состояния в другое, от одной 

стадии к другой. Интерпретация глобализации противоречива. 

С одной стороны, это признание универсализации через 

глобализацию, связи и взаимозависимости стран, но, с другой 
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стороны, это процессы всемирной унификации, инициируемые 

Западом, т.к. не все страны мира в равной степени вовлечены в 

процессы глобализации. В действительности влияние 

западных стран и их главенствующая позиция в этих 

процессах очевидны. 

Глобализация явилась следствием модернизации, а 

модерность – это продукт развития Запада. Теория 

глобализации вначале «делала акцент именно на 

экспансионизме и основывалась на такой оценке современного 

периода, согласно которой в настоящее время получает 

наибольшее развитие и распространение либеральная модель 

экономического и политического устройства» [4, c. 66–67]. На 

этом основании глобализацию можно понимать как 

расширенную вестернизацию, которая в данном случае 

представляет собой распространение западного капитализма и 

западных институтов по всему миру. 
Вторая глобализационная концепция вестернизации 

опирается на теории Э. Гидденса, P. Робертсона, М. Олброу и 

др., которые говорят о том, что глобализация – процесс более 

широкий, чем вестернизация. Подтверждением тому могут 

служить восточноазиатские страны, в которых вестернизация 

не коснулась их основополагающих устоев, но при этом они 

вовлечены в процессы глобализации. Другой вопрос, в какой 

степени они участвуют в этих процессах, насколько готовы к 

системе «открытого», лишенного традиционных барьеров 

мира, и на каком уровне экономического развития, военно-

стратегической подготовки и информационного потенциала 

они находятся. 

Влияние Запада на другие страны очевидно, важна роль 

стран Западной Европы и особенно Соединенных Штатов 

Америки на мировой арене, поэтому мировые процессы 

необходимо также рассмотреть как процессы американизации 

и европеизации. 
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Таким образом, автор статьи склонна считать, что 

феномен вестернизации содержит исторически 

сформированный культурно-политический компонент, 

выработанный двухсотлетней практикой колониального 

освоения ведущими европейскими империями Азии, Африки и 

Америки, в ходе которой выковывалась «европейская 

идентичность», формировалось представление о 

«цивилизаторской миссии» западного человека, основанное на 

идее расового превосходства. Поэтому, исторически 

вестернизация реализовывалась в совокупности разных, 

национально особенных глобальных стратегий европейских 

государств [3, c. 18–24]. 

Вестернизация – это не только «цивилизационный 

империализм» Запада, выраженный в идеологии и практике 

ориентализма, это, в том числе, форма государственного 

национализма ведущих европейских держав, реализующих в 

колониях и за их пределами свои глобальные интересы. 

Начиная со второй половины XVIII и до середины XIX века, 

реализуя патерналистскую и цивилизаторскую миссию, 

португальцы, испанцы, французы или англичане не просто 

были уверены, что завоеванный ими мир когда-нибудь станет 

частью их собственной цивилизации, а прежде всего – частью 

их собственной нации. 

Тем не менее, серьезно вестернизировать 

многомиллионное население колоний европейским империям 

и США не удалось. Для этого надо было импортировать туда 

«европейский рационализм», «демократию» и «гражданское 

общество», осуществить финансово–экономическую, 

политическую и главное социокультурную интеграцию 

антропологически, религиозно и культурно отличных от 

европейцев людей то, что в странах Западной Европы заняло 

не одно столетие. 

Для многих коренных народов Азии, Африки и Америки, 

с характерными для них традиционными формами жизни и 
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«непонятийными культурами», это означало инверсионный 

переход в новую, параллельную им, социальную реальность – 

прыжок через столетия собственного естественно-

исторического развития. 

Вестернизация народов «споткнулась», с одной стороны, 

о социокультурное сопротивление подавляющей массы 

населения колоний, а с другой –  об интересы финансово-

экономических и промышленных элит «метрополий», 

стремившихся использовать имперскую политическую 

конструкцию не для создания общего экономического и 

правового пространства для колоний и метрополий, а для 

обслуживания сосредоточенного в метрополиях 

национального капитала. 

Таким образом, до середины XX века в основе процессов 

вестернизации был единый технологический способ 

производства, поставляемый Европой, а важнейшей сферой 

влияния вестернизации была экономика. Во второй половине 

XX века на первый план процессов вестернизации вышла 

политика, точнее, внешняя политика, проводимая 

Соединенными Штатами Америки. Началось активное 

распространение по всему миру «американской идеи», с целью 

создания глобальной империи под ее руководством. 

Теоретико-концептуальные подходы к исследованию 

процессов модернизации. Модернизационная парадигма была 

сформулирована в середине XX столетия в условиях распада 

европейских колониальных империй и появления большого 

количества «молодых наций» в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Программа модернизации (ускорения перехода от 

традиционности к современности) была предложена учеными 

и политиками США и Западной Европы странам Третьего 

мира в качестве альтернативы коммунистической ориентации. 

В рамках парадигмы модернизации было разработано 

множество теоретико-концептуальных и дисциплинарных 
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подходов, призванных объяснять различные аспекты 

процессов развития. 

Представители линеарной концепции модернизации (У. 

Ростоу, А. Органский, М. Леви, Д. Лернер, Н. Смелзер, С. 

Блэк, Ш. Эйзенштадт и др.) рассматривают процесс 

модернизации как революционный, связанный с 

радикальными и всеобъемлющими трансформациями моделей 

человеческого существования и деятельности при переходе от 

традиционности к современности. Модернизация вызывает 

изменения практически во всех областях человеческой мысли 

и поведения, порождая процессы структурно-функциональной 

дифференциации, индустриализации, урбанизации, 

коммерциализации, социальной мобилизации, секуляризации, 

национальной идентификации, распространения средств 

массовой информации, грамотности и образования, 

становления современных политических институтов, рост 

политического участия [6, c. 146]. 

Исследуя частичную (парциальную) концепцию 

модернизации, М. Леви, Д. Рюшемейер и др. представляли ее 

как процесс социальных изменений, который ведет к 

институционализации в одном и том же обществе 

относительно модернизированных социальных форм и менее 

модернизированных структур. Возможность парциальной 

модернизации связывалась с проникновением современных 

социокультурных практик и ценностей в слаборазвитые 

общества, т.е. с механизмом диффузии и наличием контакта 

между обществами, стоящими на различных ступенях 

развития. Суть частичной модели сводится к признанию 

возможности «застревания» некоторых обществ на стадии 

«частичной» модернизации. 

Теоретическое ядро современной многолинейной версии 

модернизации включает следующие положения(Э. Тириакьяна, 

П. Штомпки, Р. Робертсона, У. Бека, К. Мюллера, В. Цапфа, А. 

Турена, С. Хантингтона и др.): 
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– отказ от односторонней линеарной трактовки 

модернизации как движения в сторону западных 

институтов и ценностей и признание возможностей 

собственных оригинальных путей развития; 

– признание конструктивной, положительной роли 

социокультурной традиции в ходе модернизационного 

перехода, придание ей статуса дополнительного 

фактора развития; 

– акцентирование внимания на внешних, международных 

факторах, глобальном контексте; 

– отказ от трактовки модернизации как единого процесса 

системной трансформации. Признание возможности 

различного поведения сегментов конкретного общества 

в условиях модернизации; 

– некорректности интерпретации модернизации как 

непрерывного процесса, даже если конкретным 

обществом пройдена стадия «взлета»; 

– исследования комплементарного, взаимодополняющего 

характера взаимосвязей между различными 

социальными факторами и системами [6, c. 160–161]. 

Изучая теоретико-концептуальные основы 

модернизации, необходимо напомнить о существовании 

акторной и структурационной концепциях модернизации. 

Автор рассматривает феномен модернизации, как 

макропроцесс перехода от традиционного к современному 

обществу – обществу модерности. Модернизация 

рассматривается им преимущественно в трех различных 

значениях: как внутреннее развитие стран Западной Европы и 

Северной Америки, относящееся к европейскому Новому 

времени; как догоняющая модернизация, которую практикуют 

страны, не относящиеся к странам первой группы, но 

стремящиеся их догнать; как процессы эволюционного 

развития наиболее модернизированных обществ (Западная 

Европа и Северная Америка), т.е. модернизация как некий 
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перманентный процесс, осуществляющийся посредством 

проведения реформ и инноваций, что сегодня означает 

переход к постиндустриальному обществу. 

Западная цивилизация периода модерности 

преимущественно развивается в горизонтальной плоскости, 

оставляя за скобками свое, все более уменьшающееся, 

вертикальное измерение. Заметим, что под вертикальным 

направлением мы понимаем ценности сакрально-

трансцендентного измерения, а под горизонтальным 

направлением – ценности земной материальной жизни. 

Незападные цивилизации достаточно долго не могли ответить 

на вызов Запада периода модерности во многом по причине 

своих цивилизационных приоритетов, заключающихся в 

доминировании их вертикального измерения над 

горизонтальным [5]. 

Попытки модернизации в цивилизационном измерении, 

включающем в себя экономику, формы организации социума, 

технологии и т. д., при сохранении приоритетности 

вертикального измерения цивилизации, ее духовной, 

религиозной составляющей – это недостижимая утопия. 

Однако стремление к сохранению цивилизационной 

идентичности приводит каждый раз к индивидуальному 

соотношению локального (цивилизационного) и 

универсального (стадиального) [7]. 

Во второй половине XXвека процессы модернизации 

приобрели глобальный характер. Модернизация 

предшествующей эпохи породила глобализацию.Глобализация 

становится источником и ресурсом модернизации, инициируя 

кардинальные изменения жизненного мира, в которых 

западные общества были первопроходцами. Это длительный, 

исторический процесс, включающий в себя ряд определяющих 

элементов культурной и общечеловеческой эмансипации. 

Глобализация является современным этапом развертывания 

единого и универсального «проекта модерна»[3, c. 25]. 
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Таким образом, история подтверждает, что процесс 

вестернизации был связан с усилением влияния Запада на 

другие страны и его стремлением к их подчинению. В 

зависимости от социокультурных, политических и 

экономических условий в вестернизированных странах 

менялся объем воздействия вестернизации на разные сферы 

жизнедеятельности общества. 

В ходе сопоставления процесса модернизации с 

процессом вестернизации уточнено, что процесс 

вестернизации возможен без модернизации, но он очень 

болезнен (Филиппины); можно осуществить модернизацию на 

собственной основе без смены идентичности, но частично 

заимствовав западные образцы в экономике и политике 

(Япония). Вестернизацию и модернизацию можно совместить 

(реформы К. Ататюрка в Турции) – это путь «догоняющей 

модернизации», при котором первая фаза совпадает с 

вестернизацией, а далее происходит продолжение 

модернизации, но уже с частичной девестернизацией и 

продвижением к собственной идентичности. 

Процессы модернизации неотъемлемо связаны с 

процессами вестернизации. Во-первых, чтобы начать процессы 

модернизации в традиционном обществе, необходимо сначала 

вестернизировать его экономику и политику. Во-вторых, сам 

процесс модернизации на любой стадии невозможен без 

заимствования западных образцов, т.е. вестернизации [2]. 

Главным отличием вестернизации от модернизации 

является то, что она часто навязывается силой и приводит к 

полной переориентации вестернизированных обществ по 

западному образцу, с разрушением их культурной 

идентичности. Модернизация же трансформирует общество, 

переводя его на более высокий уровень развития, не 

уничтожая культурных основ. 

К концу XX века классическая модернизационная 

теория, трансформировавшись в концепцию множества 
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модернизаций, уступила место новым процессам – процессам 

институционализации, которые перевели задачи модернизации 

на локальный уровень и выявили новую мировую тенденцию – 

глобализацию. 

В процессе глобализации, как и вестернизации, 

заимствуются западные образцы, но первый процесс является 

более широким, чем второй. Глобализация охватывает все 

страны, она представляет собой многополюсность и 

предполагает единое информационное пространство, расцвет 

национальных культур при понимании общности ряда 

общечеловеческих констант. Глобализация подразумевает 

взаимосотрудничество всех стран. Процессы же вестернизации 

заключаются в расширении сферы западного влияния по всему 

миру, подчинении вестернизированных стран интересам 

Запада и создании однополярного мира. 
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The author of the article makes the theoretical and 

conceptual analysis of the westernization and modernization 

processes. The author reveals the essence of the westernization 

which is reflected in its modernized and globalized nature. The 

article focuses on conceptual fundamentals of the modernization. 
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У статті здійснено теоретико-концептуальний аналіз 

процесів вестернізації та модернізації. Виявлена 

концептуальна сутність процесів вестернізації, яка виражена 

в її модернізаційній і глобалізаційній основі. Встановлено, що 

концептуальна основа модернізації проявляється в лінеарній, 

частковій, багатолінійній, акторній і структураційній 

концепціях. Під час зіставлення процесу модернізації з 

процесом вестернізації з’ясовано, що процес вестернізації 

можливий і без модернізації, також модернізацію можна 

здійснити на власній основі без зміни ідентичності, тільки 

частково перейнявши західні зразки в економіці, політиці й 

культурі. 

Ключові слова: вестернізація, модернізація, глобалізація, 

концепція, процес, теорія, культурно-політичний феномен. 
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У даній статті проаналізовано місце світового 

українства в сучасних глобалізаційних процесах. Важливу роль 

відводиться українській трудовій міграції у різних країнах 

світу. Наголошується на необхідності прийняття національної 

стратегії повернення українців з-поза меж України, передусім 

трудових мігрантів, з метою задіяння їх трудового потенціалу 

до поступального розвитку Батьківщини. 

Ключові слова: міграція, мігранти, трудова міграція, 

глобалізація, Європейський Союз, закордонні українці, діаспора. 

 

Останніми роками все більшої актуальності набуває 

питання глобалізаційних та міграційних процесів, що 

відбуваються на пострадянському просторі, зокрема, щодо 

України. Із процесом глобалізації, зростає актуальність 

міграційної проблематики. Міграційні процеси зумовлені 

глобалізацією, що вимагає нових уявлень про природу цього 

явища. 

Метою даної статті є з’ясування місця світового 

українства у глобалізаційних і міграційних процесах; автором 

проаналізовано економічні, політичні та інші проблеми, що 

стали причиною масової міграції українського населення; 

визначено особливості міграційних процесів в умовах 

глобалізації світової економіки.  

Про актуальність проблеми світового українства в 

сучасних глобалізаційних процесах свідчать численні 
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публікації, що з’явились 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 світового українства в глобалізаційних 

процесах, варто виділити О. Шокала, В. Білецького, О. 

Кислицину, І. Іванюка, Л. Руденка, Я. Стрельцову, М. 

Левицького, А. Ященка, С. Слабінську, В. Семенова, І. Драча, В. 

Наконечного та ін. 

Правовий статус закордонних українців або емігрантів, які 

і є громадянами інших держав, визначено відповідним Законом 

України “Про правовий статус закордонних українців” (2004). 

До того загальновживаним було поняття “українська діаспора”. 

Етнополітичний термін “діаспора” зі старогрецької озна-

чає: “розсіяння по різних країнах народу, вигнаного завойовни-

ками за межі батьківщини”. Цей термін не охоплює всього яви-

ща закордонного українства, зокрема, українських 

етногеографічних реалій у межах нинішніх Румунії, 

Словаччини, Молдови й Придністров’я, Польщі, Білорусі, Росії, 

де українці живуть споконвіку як корінний народ на власних 

етнічних землях. Нині кожен третій українець є закордонним 

українцем – живе за межами України, але не всі з них – на 

чужині, у діаспорі, значна частина їх вікує на власних етнічних 

землях. Тому “діаспорний українець” – образа для автохтонних 

українців із Берестейщини, Підляшшя, Холмщини, Лемківщини, 

Надсяння, Пряшівщини, Придністров’я, Мараморощини, 

Кубані, Ростовщини, Вороніжчини, Білгородщини, Орловщини, 

Курщини, Брянщини. Коли в Білорусі живе 300 тис. паспортних 

українців, то на Берестейщині українців за душею – близько 1 

млн.; лише в Білгородській, Орловській, Курській, Воронезькій, 

Брянській областях Росії – 500 тис. таких українців. Коли в 

Саратовській області 209 тис. паспортних українців, то за 

душею – 500 тис. Якщо ми їх зараховуватимемо до діаспори, а, 
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чого доброго, ще й до іноземців, то втратимо і власних людей, і 

пам’ять про землі, одухотворені працею багатьох поколінь 

українців. Автохтонні українці на власних етнічних землях 

вздовж периметра державного кордону України – це наш 

унікальний “пояс безпеки” [9, с. 71–72]. 

Цього важливого етногеографічного чинника, як “поясу 

безпеки” не враховує Українська держава у своїй 

зовнішньополітичній діяльності. Рівень свідомості “рідного” 

чиновництва уповні розкрився в процесі “доопрацювання”,  

підготовленого ще 1997 р. Товариством “Україна-Світ” і 

Українською всесвітньою координаційною радою та схваленого 

на II Всесвітньому форумі українців, проекту Закону України 

“Про правовий статус закордонних українців”. Доки проект 

близько семи років “погуляв” по Кабміну й Верховній Раді: 

“закордонного українця” було замінено на “іноземного 

українця”, тобто “українця за кордоном” переведено в категорію 

“іноземця”. Поняття “іноземний” синонімічне “чужому”, а 

чужинець-іноземець некоректно вживати ні до діаспорного 

українця, ні, тим паче, до автохтонного українця з етнічних 

земель. Товариство “Україна-Світ” та УВКР, послідовно вжи-

ваючи в практиці своєї діяльності адекватні поняття: “українець 

за кордоном”, “закордонний українець”, “українське 

зарубіжжя”, при потребі конкретизуючи: “корінний або 

автохтонний українець” на українських етнічних землях та 

“українська діаспора” в Канаді, США, Австралії, Аргентині, 

Бразилії, Великій Британії й інших країнах, залучили до 

обговорення законопроекту компетентних представників 

українських закордонних громад і домоглись узаконення 

поняття “закордонні українці”. Слід зазначити, що велику 

підтримку в узаконенні поняття “закордонні українці” 

(ініціатива О.А. Шокала) надав співавтор законопроекту 

тодішній народний депутат України – Ігор Осташ. 

Є велика різниця в життєвому досвіді українців в Україні, 

на етнічних землях, відірваних від України при переділі Європи, 
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у діаспорі, де свої особливості мають трудова, політична 

еміграція та їхні нащадки. Старше покоління закордонних 

українців, передусім у діаспорі, занепокоєне асиміляцією 

молоді. Різна в наших людей у світі соціальна психологія й 

політична свідомість. Змінюється навіть природа. Але ще живе 

в українцях незмінним духовний тип, а також основна природна 

константа – адаптивний тип. Адаптивність як інстинкт до 

виживання виявляється передусім у працьовитості. Його й 

експлуатують найбільше і фізично, й інтелектуально. На цьому 

найдужче паразитують на українцях і в Україні, і на чужині [9]. 

Доки готували й приймали Закон “Про правовий статус за-

кордонних українців”, виникла четверта хвиля міграції, і тепер 

уже навздогін необхідний ще один закон – “Про правовий 

статус українських трудових мігрантів”. Але самі закони не 

розв’яжуть великого комплексу проблем у взаєминах України з 

українцями за кордоном. Цілий комплекс нових соціально-

правових проблем породжено новою хвилею українського 

заробітчанства. Коли теперішні емігранти понад 100 років тому 

освоювали життєвий простір, стаючи повноправними 

громадянами країн поселення, то теперішні заробітчани 

приречені наймитувати в чужих країнах переважно без будь-

яких прав. А перебуваючи в стані нелегалів, наші люди не 

захищені ні соціально, ні юридично. Ці проблеми гостро 

постали не тільки для України, а й для країн перебування укра-

їнських заробітчан, оскільки нелегали створюють напругу в сус-

пільстві. Водночас українські заробітчани вигідні на чужині, бо 

стали там цінною й дешевою робочою силою [10]. 

Четверта міграційно-еміграційна хвиля. Особливістю 

новітньої хвилі трудової  міграції й еміграції України, названої 

“четвертою хвилею”, є те, що люди живуть одночасно у двох 

світах: не поривають живих зв’язків з Україною, бо здебільшого 

там залишилися родини, батьки, діти, близькі й далекі родичі, 

друзі, а також вживаються в суспільне життя країн свого 

перебування. 
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На відміну від попередніх хвиль, новітня хвиля міграції з 

України (а також імміграція в Україну) дуже тісно пов’язана зі 

світовими міграційними процесами. Від часів Великого 

переселення народів у IV столітті світ не знав такого масового 

переміщення людей. 

Нині у світі, за різними даними, від 150 до 175 млн. осіб 

(понад 3% населення планети), проживають за межами країн 

свого походження. З них близько 80 млн. – мігранти. Участь 

українців у глобальних світових міграційних процесах – 

вражаюча: українські трудові мігранти становлять до 10% від 

загальної чисельності мігрантів у світі. Згідно з даними, 

оприлюдненими в ООН, кількість українських трудових 

мігрантів, які постійно перебувають за межами країни, 

становить вісім мільйонів осіб, а в сезонний пік їхня чисельність 

збільшується. За офіційними даними українських компетентних 

органів, за останні 20 років з України виїхало шість із 

половиною мільйонів людей, частина яких перейшла в статус 

емігрантів. Як повідомив у цьогорічній доповіді Світовий Банк, 

понад шість із половиною мільйонів українців навчаються та 

працюють за межами Батьківщини, а Україна стала п’ятою 

державою у світі за кількістю тих, хто шукає кращого життя за 

кордоном (більше виїхало тільки з Мексики, Індії, Росії та 

Китаю). Різні методики підрахунків наводять різну чисельність 

новітньої української міграційної хвилі, але наближена до 

реальності загальна кількість нових мігрантів і старих 

емігрантів чи їхніх нащадків дає право стверджувати: частка 

українських трудових мігрантів та емігрантів щодо  загальної 

чисельності українців (понад 60 млн.) найвища у світі. Нині до 

45 % етнічних українців живе за межами України в статусі 

закордонних українців (близько 20 млн.) і громадян України 

(близько 8 млн.). Отже, українське етнічне єство роздвоєне на 

материкову й закордонну частини. Спорожнілу соціальну нішу 

на материку заповнюють іммігранти з ще менш розвинених 

країн, які деформують соціокультурне середовище України. Цей 
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показник найтривожніший на тлі депопуляції українського 

народу – низької народжуваності й високої смертності [1]. 

Україна, як і великі держави Західного   світу, 

перетворюється на глобалізовану країну: у багатьох містах 

України відкрито китайські школи, є громади афганців, 

африканців, не кажучи вже про народи колишнього СРСР. За 

наполяганням Євросоюзу, у “західних областях України, 

зокрема Чернівецькій, створюються табори для депортованих 

нелегалів із держав Євросоюзу, що ляже тягарем на український 

бюджет та посилить епідеміологічну й криміногенну загрозу 

нашій країні”. 

Міграційні процеси мають глибокі негативні наслідки 

морально-психологічного й соціального характерів. Один із 

найнегативніших у соціальному плані – втрата 

висококваліфікованих спеціалістів, передусім наукових кадрів. 

У зв’язку з виїздом науковців і висококваліфікованих 

спеціалістів втрати України становлять понад 1 млрд. доларів 

США на рік. (Для довідки: підготовка фахівця з вищою освітою 

технічного й природничого профілів обходиться Україні 

близько 10 тис доларів США, а в  розвинених країнах ці затрати 

більші в 10 разів). Отже, Україна інвестує власний живий 

інтелектуальний капітал в економіку майже всіх розвинених 

країн світу [11]. 

Найстрашніше, що міграція руйнує соціокультурне 

середовище будь-якої країни: втративши власну культуру, 

мігрант не творить і чужої. Мігрант подібний до блукаючого 

атома: він залишає своє середовище, власний етнічний світ і 

віддає життєву енергію чужому середовищу. Нібито шукаючи 

можливості реалізувати себе, людина спалює власну енергію в 

чужому світі намарно. Бо тільки в процесі питомого етнічного 

життя спалахи творчої енергії людини утворюють безперервний 

світловий потік національного культурного саморозвитку і його 

духовно-інтелектуального результату – ноосфери. За суттю 

своєю, мігрант – споживач: він споживає ресурс чужого світу, а 
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чужий світ споживає ресурс його особистої сили. Тому мігрант 

вимушений постійно шукати для споживання нові ресурси. Але 

в споживацтві людина не знаходить щастя, радості. Цього 

вищого сенсу й мірила якості життя людина досягає в творчій 

праці у своєму питомому середовищі. Щастя – суспільна 

категорія, і в основі його – взаємообмін енергією, взаємодопо-

мога. А коли людина переймається тільки тим, аби спожити, 

вона тим самим відмежовує себе від власного етнічного 

середовища, вилучається з процесу культурного саморозвитку. 

Споживач-мігрант непричетний до творення національного 

культурного простору, суспільного ладу й гаразду. Тому 

першопричина міграції – світоглядна, яка породжує й 

соціально-економічні причини: люди віддають перевагу 

споживацтву перед творчою працею, потребам організму бути 

перед прагненням душі жити, гублять свої традиційні 

світоглядні орієнтири, втрачають зв’язок зі світом питомої 

культури й суспільним середовищем. Покидаючи власну країну, 

мігранти звільняють соціальну нішу для чужинців і тим самим 

стають агентами поширення глобальної міграції. А глобальна 

міграція – це механізм визиску людства планетарною 

паразитарною антисистемою. Паразитарним режимам 

безпечніше експлуатувати чужинців, бо вони безправні, покірні, 

а в корінної людності неодмінно прокинеться національна 

гідність і збунтує самостійна сила. Через те паразитарні режими 

й тримають народи розрізненими, аби не допустити утворення 

критичного ресурсу духовно-інтелектуальної енергії та 

суспільної сили. А на залишковому ресурсі народ може тільки 

існувати, а не жити. Усі ці руйнівні для народів і їхніх культур 

чинники заангажовані експерти намагаються подати як наслідки 

глобальної міграції, яка неминуче змінює обличчя світу [10]. 

На тлі тієї глобальної міграції українські мігранти 

виглядають як прийшлі з іншого світу – зі світу, у який так 

прагнуть інші. Мігрантність невластива духовному типові 

українця – людини агрокультури, яка закорінена в рідну землю 
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власним генотипом і духом серця свого поєднана з традицією 

питомої культури. Тому наслідки міграції серед українців 

стають надто трагічними. Відірвати українця, тим паче 

українку, від рідного дому – це треба довести людину до краю. 

Дослідник закордонного українства, культуролог, голова ВГО 

“Українська Взаємодопомога” та “Четверта Хвиля” Олександр 

Шокало констатує, що за роки громадської роботи в проблемній 

сфері трудової міграції, його найдужче вразили дві телефонні 

розмови: “Перша – у 2000-му. Телефонувала медичний 

працівник із Тернопільщини. Жінка поставила питання руба: 

“Допоможіть продати нирку!”. Мене це ошелешило! Став 

приводити до тями її й себе. Жінка розридалась: “Я не бачу 

іншого виходу. Я все порахувала. За нирку в Німеччині можна 

отримати 40 тисяч марок. За ті гроші догодую до смерті батьків  

і поставлю на ноги двох дітей”. Віддаючи на продаж половину 

свого здоров’я, українська мати сподівалася зберегти життя 

родини. І ось через 10 років дзвонить із Мілану також 

уродженка Тернопільщини: “Не подумайте, що я злегковажила, 

виїхавши в Італію. Я кинула свою улюблену працю майстра 

народної творчості й поїхала, щоб підтримати свою родину в 

Україні. Таких, як я, намагаються принизити. Справді, наші 

люди виконують тут негідну роботу. Люди переживають 

страшні надриви. Я сильна жінка — тому тримаюсь і підтримую 

дух інших. Ми маємо бути в Україні, але жити маємо достойно.  

Нас цінують на чужині! Чому нас не цінують в Україні?” [9, с. 

77]. 

Найбільшою проблемою четвертої міграційної хвилі, 

насамперед нелегальних мігрантів, є їхня правова незахищеність 

ні з боку України, ні тим паче, з боку країн їхнього перебування; 

а якщо врахувати масштаби цього явища, то можна осягнути 

всю глибину морально-психологічних деформацій українських 

мігрантів за кордоном і їхніх сімей в Україні, а також 

катастрофічність демографічної ситуації в українському соціумі 

в цілому. Соціальна структура нинішнього українського 



В.М. Наконечний 

 

 172 

суспільства неповноцінна, бо український середній клас у 

дійсності формується за кордоном із трудових мігрантів. Нині в 

середовищі українських трудових мігрантів простежується ще 

одна тривожна тенденція: не маючи належного захисту від 

України, наші громадяни безперешкодно отримують російське 

громадянство через консульські установи Росії в країнах 

перебування. 

З огляду на критичність ситуації у сфері міграційних 

процесів в Україні, до розв’язання цілого комплексу проблем 

українців новітньої хвилі еміграції, серед них і нелегальних 

мігрантів, беруться українські громадські організації за 

кордоном і в Україні. На початку 2004 р. при Світовому 

конгресі українців у Канаді створено спеціальну Комісію для 

боротьби з торгівлею українцями. Ця Комісія працює в складі 

Комісії людських і громадянських прав СКУ  і на початку 

березня 2004 р. оприлюднила на 48-й Сесії ООН заяву, де 

наголошено: “Україна є одним з найбільших джерел людей, які 

стають жертвами торгівлі”. Щорічно на ринку работоргівлі 

обертається стільки ж грошей, скільки заробляють українські 

трудові мігранти [1]. 

Проблемами української работоргівлі, яка стала типовим 

явищем глобалізаційних процесів у світі, займаються жіноча 

правозахисна організація “Ла Страда-Україна” й Міжнародна 

організація з міграції (ЮМ). 

З України організаційно-правову підтримку своїм 

співгромадянам за кордоном надає Всеукраїнська громадська 

організація «Українська Взаємодопомога» (діє з 2003 р.), яка 

стала співзасновником Міжнародної громадської організації 

українців “Четверта Хвиля” (2006). Ці організації охопили 

співпрацею понад 70 об’єднань громадян України в понад 40 

країнах світу. Партнерською науково-дослідницькою 

структурою обох цих організацій є Лабораторія соціальних 

досліджень Центру підтримки приватної ініціативи у Львові. 

Нині Лабораторія здійснює проект дослідження соціального 
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середовища українських трудових мігрантів у країнах 

перебування. Проект охоплює стосунки трудових мігрантів між 

собою та з трудовими мігрантами з інших країн; з ро-

ботодавцями, громадянами та владою країн перебування; 

мотиви і способи виїзду з України до інших країн на заробітки і 

працевлаштування там, розвиток мігрантських мереж за участю 

українців, самоорганізацію українців у країнах перебування і їх 

зв’язки з батьківщиною [9]. 

За різними джерелами й за інформацією громадських 

структур ВГО “Українська Взаємодопомога”, МГОУ “Четверта 

Хвиля” та Лабораторії соціальних досліджень, на початок 2008 

року за кордоном перебувало близько 8 млн. громадян України. 

Основна кількість наших мігрантів зосереджена в країнах 

Європи й Америки: Аргентинська Республіка – 150 тис., 

Федеративна Республіка Бразилія – 250 тис., Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – 100 тис., 

Грецька Республіка – 250 тис., Держава Ізраїль – 150 тис., 

Королівство Іспанія – 400 тис., Італійська Республіка – понад 

800 тис., Канада – 150 тис., Федеративна Республіка Німеччина 

– 250 тис., Республіка Польща – понад  400 тис., Португальська 

Республіка – 200 тис., Російська Федерація – близько 4 млн., 

Словацька Республіка – 200 тис., Сполучені Штати Америки – 

500 тис., Турецька Республіка – 50 тис., Французька Республіка 

– 40 тис., Чеська Республіка – 400 тис. З усієї кількості громадян 

України за кордоном легалізовано владою країн перебування – 

близько 10 %, усі інші перебувають на нелегальному становищі 

[1]. 

Четверта міграційно-еміграційна хвиля розсіяла українців 

більш як по 40 країнах. На відміну від третьої хвилі еміграції, 

загалом політичної, четверта хвиля переважно – фахова, з 

найбільшою часткою людей із вищою освітою. 

За результатами соціологічних досліджень, проведених 

громадськими організаціями “Четвертої хвилі” в різних штатах 

Америки: 54% мігрантів працювали в Україні за своїм фахом, 
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набутим у вищих навчальних закладах або середньому 

професійному навчальному закладі; 60% мігрантів здобули в 

Україні вищу освіту; в Америці 16% працюють за своїм фахом, 

45% набули нового фаху; 80% мігрантів – у працездатному віці 

[10]. 

За підрахунками громадських структур СКУ, внесок 

мігрантів і емігрантів в економіку України сягає 23% сукупного 

внутрішнього продукту – такою є загальна сума грошових 

переказів, якими мігранти й емігранти підтримують своїх 

родичів або друзів.     

Міграція з України останньої хвилі являє собою значну 

професійну та інтелектуальну силу і її можливості необхідно 

використовувати на користь Україні. Українські громадські 

організації за кордоном постійно вносять пропозиції щодо 

співпраці державних органів України із середовищем мігрантів 

та емігрантів. Першочергове завдання – розв’язання правових 

проблем: допомога в легалізації, захисті майнових інтересів 

емігрантів в Україні, упорядкування роботи в посольствах і 

консульствах, приведення законодавства у відповідність із 

нормами СОТ. А також – сприяння співпраці по лінії 

професійних та культурних обмінів, зв’язку українських шкіл за 

кордоном зі школами в Україні. 

Але основне завдання, яке стоїть перед суспільством і 

державними інституціями України: зупинити 

депрофесіоналізацію здібного українського люду й повести 

державну політику так, аби четверта міграційно-еміграційна 

хвиля стала останньою хвилею відпливу українського народу на 

чужину й першою хвилею повернення додому. 

Саме депрофесіоналізація великою мірою спричиняє 

міграційні процеси. А міграція у свою чергу посилює 

депрофесіоналізацію й поглиблює денаціоналізацію. 

Депрофесіоналізація – прихована політика геноциду, бо вона 

позбавляє людей професійних засобів життєзабезпечення й 

самореалізації в “спорідненій праці”: “Відняти від душі 
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споріднене діяння – означає позбавити її живності своєї. Ця 

смерть є люта. Знаю, що збережеш тіло, але вбиваєш душу” (Г. 

Сковорода) [9]. 

Професіоналізація забезпечує розвиток духовно-

інтелектуального й соціального ресурсів нації: тільки професій-

ні відносини формують соціально здорове, структуроване сус-

пільство, в основу якого закладена можливість кожного 

займатися своєю спорідненою працею. Професійна споріднена 

праця забезпечує людині творчу самореалізацію, а не тільки 

фінансовий ресурс для біологічного існування. 

Четверта міграційно-еміграційна хвиля неминуче повинна 

стати поворотною, аби українська людність не змарнувала своїх 

професійних здібностей і життєвих ресурсів на чужині й не 

лишилась пропащою силою для України. 

Нині важливим є питання вироблення державної стратегії 

співпраці з українцями за кордоном.  

Парадокс новітньої доби: Україна лежить облогом, люди 

потерпають від безробіття і водночас  українці працюють на 

збагачення розвинених країн. А чого ще можна сподіватися, 

коли Україна не має власної національної стратегії ні в кадровій 

політиці, ні в економічній, ні в культурно-інформаційній 

сферах, не кажучи вже про стратегію співпраці з українцями за 

кордоном. 

На цьому тлі загрозливим для національної безпеки 

України є штучне запровадження в нас досвіду 

полікультурності через прийняття Закону України “Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин” (1999), що не тільки не сприяє реалізації 

фундаментальних положень Конституції України, а й шкодить 

процесові консолідації нації. Коли в країнах із стабільною 

національною політикою полікультурність існує лише номі-

нально, то в нашій ситуації впровадження в життя цього закону 

стає деструктивним для українського суспільства. Росія з огляду 

на це вжила запобіжні заходи – прийняла Закон “Про 
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національно-культурну автономію”, що відкриває можливості 

національним меншинам задовольняти всі свої національно-

культурні потреби, які не суперечать інтересам корінного 

народу. Або Польща узаконила паспорт “поляка за кордоном”, 

який прирівнює закордонного поляка в правах до громадянина 

Польщі й разом з тим не поспішає приймати закон про 

національні меншини. Тільки в Україні влада не дбає про 

українців ні вдома, ні за кордоном. 

Українство виживає і в Україні, і поза нею 

інстинктивними й духовними силами. У нинішній ситуації, коли 

в українському світі панує засилля напливового, чужого, носії 

українського духовного типу почуваються і в Україні як у 

діаспорі. Хтось і на чужині прагне бути самим собою, а хтось і 

вдома вилазить з власної шкіри, аби вписатись у глобальні 

нівеляційні, мультикультурні процеси. Громадські діячі вже 

кілька років поспіль говорять про потребу  налагодження 

постійної взаємодії громадських і державних організацій 

України з українськими інституціями за кордоном. Досі 

взаємини ці спорадичні [11].  

Українська влада так повинна вести стратегічну національ-

ну політику, аби кожен українець і на Батьківщині, і за 

кордоном жив і працював в інтересах українського суспільства, 

Української держави. Але й самі ми, українці, маємо 

порозумітися між собою: уміти не тільки говорити однією 

мовою, а й думати в одно заради України у Світі. І Світ сприйме 

і пошанує нас. 
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The place of Ukrainians in the world in contemporary 

globalization processes is analyzed in this article. An important 

attention is concentrated on Ukrainian working migration in 

different countries. It is emphasized on necessity of adopting 

national strategy to return Ukrainians from outside Ukraine, first of 

all migrant workers, in order to apply their labour potential for the 

progressive development of their Motherland. 
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В данной статье проанализировано место мирового 

украинства в современных глобализационных процессах. 

Важное значение придается украинской трудовой миграции в 

разных странах мира. Делается акцент на необходимости 

принятия национальной стратегии возвращения украинцев из-

за рубежа, прежде всего трудовых мигрантов, с целью 

задействования их трудового потенциала к поступательному 

развитию Родины. 

Ключевые слова: миграция, мигрант, трудовой мигрант, 

глобализация, Европейский Союз, заграничные украинцы, 

диаспора.  
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У статті аналізується сутність і провідні напрямки 

глобальної політики демократичної адміністрації Білого дому в 

системному контексті світової еволюції та ролі США в 

сучасному міжнародному середовищі. Врахований потенціал 

американо-українського партнерства на глобальній арені 

взаємодій. 

Ключові слова: зовнішня політика США, адміністрація 

Обами, глобальне лідерство, Стратегія національної безпеки. 

 

За роки незалежності України світ зазнав кардинальних 

змін, з’явилися нові загрози і виклики, ускладнилися 

міжнародні проблеми, підвищився загальний рівень кризовості. 

Надії багатьох країн на формування більш справедливого, 

рівноправного, а головне безпечного світу не виправдалися. 

Характер глобальних трансформацій і постання нового спектру 

загроз національній безпеці України зумовлює доцільність 

посилення курсу на прагматичний захист українських 

національних інтересів у глобальному міжнародному 

середовищі. 

Цілком очевидно, що розв’язання глобальних проблем і 

викликів, що стоять перед людством, будь-то проблема 
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міжнародного тероризму, нерозповсюдження зброї масового 

ураження, глобального потепління клімату і багатьох інших, 

можливе тільки при співробітництві всіх основних учасників 

міжнародного співтовариства, відкритого і рівноправного 

діалогу між ними. 

На сучасному етапі немає достатніх підстав говорити про 

абсолютні деградації могутності  американської держави. США 

продовжують залишатися ключовою державою у світі, що 

здійснює переважаючий вплив на світові трансформаційні 

процеси. 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, які затяглися на 

Близькому Сході, і погіршенні іміджу Америки у світі. 

У політичній сфері це відобразилося 2008 року 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 коментарів до прийнятої в 2008 р. нової 

«Національної стратегії оборони». Ці ідеї допускали 

реформування військової та оборонної політики через їхні 

раціоналізації й 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 
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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 й українськими фахівцями. 

Зокрема, питанню зовнішньополітичної діяльності 

адміністрації Б. Обами присвячені праці американських 

дослідників З. Бжезінського, Г. Кіссенджера, У. Дроздяка, Ч. 

Купчана, російських – Н.В. Загладіна, М.А. Косолапова, М.Ю. 

Брагіна, А.В. Фененка, В.І. Батюка, А.І Уткіна, В.З. Дворкіна, 

І.О. Істоміна, О.В. Приходька. 

Серед українських дослідників, які працюють у цьому 

напрямі, можна виділити школу американістики ІСЕВМ НАН 

України, а саме: Є. Камінського, Б. Канцелярука, О. Зернецьку, 

Є. Макаренко, І. Погорську, Д. Лакішика, О. Потєхіна, С. 

Толстова. 

Мета статті. США, як і інші лідери світової спільноти, 

стоять перед вибором створення чергової глобальної стратегії 

на базі власних інтересів і цінностей, або представити 

національну стратегію як частину глобалізаційної стратегії, 

націленої на виконання загальносвітових завдань. При цьому 

США роблять нову заявку на глобальне лідерство. Саме тому 

питання полягає в тому, який шлях вони оберуть. 

Однак прикладання традицій часів Рузвельта, що стисло 

характеризується відомим висловом «Нація вимагає, щоб ми 
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діяли і ми будемо діяти негайно», до Б. Обами значно більше 

підтверджується в економічній сфері, ніж на міжнародному 

рівні. Зазвичай це засвідчує пріоритет високої концентрації 

громадських дій на внутрішних проблемах та усвідомлення 

доцільності поступовості в долученні новацій до зовнішньої 

політики США. 

Для прикладної розробки принципової новації 

адміністрації демократів – теми «розумної потуги» – був 

використаний аналітичний потенціал Центру стратегічних і 

міжнародних досліджень, що запросив до співпраці відомого 

фахівця з «мякої потуги» Дж. Ная, екс-заступника 

держсекретаря Р. Армітіджа. Фахівці відштовхувалися від того, 

що елементи «розумної потуги», наявні в зовнішній політиці 

США, повинні бути збільшені. Надані результати роботи 

містили такі пропозиції: ухилення від надмірної опори на 

військову силу, вироблення дипломатичних інструментів 

взаємодії з недержавними гравцями на території іноземних 

держав і комплексного характеру використання 

зовнішньополітичних можливостей. Рекомендації свідчили: 

вести боротьбу з екстремізмом слід не обороняючись, а 

наступаючи. 

Формою проекції американського зовнішньополітичного 

впливу при демократах повинен стати оновлений синтез 

насильства і переконання з перевагою на користь останнього. 

Напрямок американської зовнішньої політики здебільшого 

залежить від бачення, що має адміністрація Обами щодо 

перспектив міжнародного порядку [1]. 

Використовуючи «теорію відносності» порівняно зі 

зростанням інших держав, які конкурують із США в 

економічному, фінансовому та культурних планах, Б. Обама 

рухається в напрямку переходу від стратегії гегемонії до 

стратегії лідерства: США повинні відігравати провідну роль, не 

нав’язуючи власної гегемонії. При цьому цілі нової великої 

стратегії інтернаціоналізму є прагматичними: Сполучені Штати 
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повинні діяти спільно з іншими союзниками і партнерами, щоб 

діяти спільно проти міжнародної загрози і транснаціональних 

проблем (слабких держав, геноцид, пандемії, зміна клімату і 

тощо) [2, р. 14–16]. 

Де-факто команда Обами переносить концепт 

«комплексної взаємозалежності» на міжнародні 

транснаціональні виміри (тероризм, розповсюдження ядерної 

зброї, бідність), які потребують відновлення партнерства не 

тільки з Європою, а й з Азією. 

Америка відновлює інтенсивність зі своїми європейськими 

союзниками в контексті економічної кризи, бренду 

прагматичного діалогу з Китаєм, багатосторонні переговори 

щодо північнокорейської ядерної програми, переговори в межах 

«шістки» (п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН плюс 

Німеччина) з іранської ядерної проблеми, надаючи центральне 

місце в «прямій дипломатії, без попередніх умов з усіма 

державами, друзів і ворогів» [2, p. 23–24]. 

Концепт «розумної потуги» став важливим компонентом 

зовнішньої політики адміністрації Обами, що також посилив 

фунціональне значення Державного департаменту. Повернення 

м’якої сили або «смарт-потуги» США при Обамі теоретично має 

працювати на зміцнення американської дипломатичної 

присутності за кордоном і збільшення допомоги в розвитку, що 

також відображає волю прийняття під контроль світовий 

простір з урахуванням усіх чинників міжнародної 

нестабільності [3]. 

Де-факто американська влада діє в межах прагматичної 

стратегії «зміна поведінки». У даному контексті примітним є 

прагнення Б. Обами мобілізувати західні країни на боротьбу з 

головними (з американської точки зору) загрозами глобальної та 

регіональної безпеки, пов’язане насамперед з необхідністю 

виконати військово-політичні завдання, що стоять перед самими 

США. Найактуальнішими серед них нині є: завершення 

військових дій в Іраку й Афганістані, стримування «ядерних 
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амбіцій» Ірану і Північної Кореї, продовження діалогу про 

стратегічні наступальні озброєння з Росією, підтримку 

«територіально-наступальних» амбіцій НАТО, а також боротьба 

з розповсюдженням зброї масового знищення (ЗМЗ) та засобів її 

доставки [2, p. 23–24]. 

Вибір Б. Обами обмежений вибором ідеологічної 

парадигми, а вона поки що колишня. «Демократи-яструби» 

вважають за краще вдаватися до багатосторонності, але, при 

потребі, не вагаючись застосувати військову силу без згоди 

Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. З даних позицій 

передбачено збільшення американських збройних сил, 

синхронізацію основних бойових операцій та операцій зі 

стабілізації. 

Таким чином зрозуміло, що США очолюють реальний 

центр влади, який є західним і водночас західноцентричним. 

Питання розв’язання проблем глобального управління й 

винайдення типу політичної організації світу, що глобалізується, 

стає питанням дієспроможності цього центру. 

Статус США всередині західної спільноти є сенс 

трактувати як статус лідера, тобто першого поміж інших. 

Світовий полюс, що очолюють Сполучені Штати, за своєю 

потужністю перевищує всі інші комбінації акторів і є найбільш 

інструменталізованим у протистоянні викликам глобалізації. 

Отримання у володіння механізмів глобальної регуляції – 

стратегічна мета й предметне поле міжнародно-політичної 

практики США. 

Американська влада на міжнародній арені є комплексною. 

Ця ситуація ускладнює можливість простого рішення інших 

гравців щодо її обмеження. Визначаємо такі її рівні: 

 капіталізм і глобалізація як базис; 

 лідерство в політико-мілітарних альянсах; 

 першість у контролі за розвитком актуалізованих 

вимірів політики (зокрема, енергетичного й 

екологічного); 
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 системна мережа особливих договірних відносин з 

державами-представниками різних регіонів 

планетарного простору [4]. 

У коротко- і середньостроковій перспективі США навряд 

чи погодяться з чимось меншим, аніж глобальне лідерство. 

Політичні, ідеологічні та фінансові обмеження не зможуть 

кардинально змінити загальну спрямованість зовнішньої 

політики Сполучених Штатів, тому що ймовірність виникнення 

нового опозиційного США світопорядку в найближчі 15 – 20 

років надто низька, як і можливість антиамериканського 

альянсу провідних держав світу. 

Нова стратегія глобального лідерства може бути 

реалізована через збереження провідних позицій США в 

основних міжнародних інститутах (ООН, МВФ, СОТ, НАТО), 

управління регіональними процесами та організацію 

виняткових двосторонніх зв’язків з провідними державами 

світу, що не входять до військово-політичних союзів під егідою 

США, – Китаєм, Індією та Росією, що виключило б (або 

максимально ускладнило) появу рівного за могутністю США 

центру сили або зближення цих держав на антиамериканських 

позиціях. 

Така стратегія буде відрізнятися від попередньої стратегії 

глобального лідерства. Дії адміністрації Б. Обами свідчать про 

перенесення основних зусиль на відновлення потенціалу 

«морального лідерства США», на формування 

проамериканської світової громадської думки. Такий підхід 

вимагає від США відмови від деяких глобальних проектів. 

Найчіткіші поступки США повинні зробити у військово-

політичній сфері, оскільки саме там сформувався основний 

антиамериканський потенціал. Це війни в Іраку й Афганістані, 

загрози застосування військової сили проти Ірану і Північної 

Кореї, розширення НАТО, стратегічна стабільність, 

протиракетна оборона (ПРО), мілітаризація космосу, гонка 

озброєнь та інше [5, с. 318]. 
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З другого боку, те, що пропонує нині Вашингтон щодо 

створення європейської підсистеми протиракетної оборони, 

схоже, радше, на заміну форми, ніж на коригування змісту 

американської зовнішньої політики. Якщо напередодні 60-річчя 

НАТО лунали заклики до розширення зони відповідальності 

НАТО і зміцнення зв’язків НАТО з регіональними структурами 

й окремими державами, то сьогодні висувається пропозиція 

використовувати НАТО як глобальну з’єднувальну ланку для 

регіональних організацій кооперативної безпеки. Крім цього, 

Північноатлантичний альянс міг би організувати інші ланки 

зв’язку, наприклад НАТО-ШОС-Китай або, безпосередньо, 

НАТО-Китай, НАТО-Японія, НАТО-Індія і навіть НАТО-ОДКБ. 

Не такі схильні до камуфлювання власних концепцій під 

ідеологічні імперативи сучасності військові стратеги США 

відверто заявляють, що наступні 25 років буде існувати загроза і 

вірогідність участі США в традиційних і нетрадиційних війнах 

на віддалених територіях. Крім того, не виключаються 

можливості виникнення обставин, за яких збройні сили США 

будуть втягнуті в постійний конфлікт протягом тієї ж чверті 

століття. Зважаючи на це, США навряд чи відмовляться від 

свого найдієвішого нині інструменту забезпечення глобальних 

інтересів – військово-силового. 

Військові аналітики США розглядають розвиток збройних 

сил власної держави, зважаючи на те, що найближчими роками 

Сполучені Штати не зможуть виробити «великої стратегії», на 

зразок стратегій стримування чи гегемонії. Найобговорюваніша 

стратегія – це «A Concert-Balance Strategy» – «адаптивна 

стратегія» швидкого переходу від «стратегії взаємодії згодних» 

(concert of powers) до стратегії «балансу сил» (balance of power). 

Ідеологія цієї стратегії полягає в тому, що цілі застосування і 

структуру збройних сил США можна обговорювати і планувати 

тільки, виходячи із загальних цілей США у світі. При цьому 

потенційний агресор повинен стримуватись об’єднаною силою 
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США і їх союзників. Звідси випливає завдання стратегічних 

ядерних сил – стримування. 

Поміж найможливіших обговорюються такі форми 

використання збройних сил США в майбутньому: 

 оборона національної території; 

 конфлікти з застосуванням великих угруповань 

збройних сил, серед них для зміни політичних режимів; 

 операції з стабілізації і відродження; 

 жорсткий захист інших держав за аналогією 

самозахисту; 

 захист американських інтересів у загальних для 

людства сферах, до яких вони зараховують сушу, моря 

й океани, повітря, космос і кіберпростір. 

Отже, більшість можливих завдань буде виконуватися 

поза межами континентальної частини США. Тобто, знову 

передбачається «глобальне охоплення». Не секрет, що 

першопричина подібного підходу до світових справ полягає в 

посиленні боротьби за доступ до природних ресурсів і контроль 

за сухопутними і морськими маршрутами постачань 

енергоресурсів. 

Якщо до військово-силової частини американської 

стратегії додати наполегливе прагнення США довести до кінця 

процес лібералізації світової торгівлі, взяти під контроль 

інформаційні потоки і кіберпростір у цілому, забезпечити 

доступ американських компаній до запасів енергоресурсів у 

межах «нової регіоналізації» (Великий Близький Схід, Велика 

Центральна Азія, Кавказ і Каспій), визначати світові тенденції у 

сфері освіти, науки і культури, то цю стратегію можна назвати 

«стратегією управління глобальними процесами». Швидше за 

все, це стратегія перехідного періоду на час формування нового 

світового глобального порядку. Який з проектів (неполярний 

світ, багатополярний світ, поліцентричний світ або якийсь 

інший варіант) зрештою стане моделлю глобального розвитку, 
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багато в чому буде залежати від того, як ця стратегія 

«впишеться» в новітні процеси глобалізації [6, c. 325]. 

У подальшому, незважаючи на декларовані бажання 

основних геополітичних суб’єктів, насамперед США, 

протидіяти мілітаризації кіберпростору, цей процес буде 

активно розвиватись, а роль суто військових структур у 

забезпеченні безпеки національної критично важливої 

інфраструктури (національного кіберпростору) буде дедалі 

більше залежати саме від ефективності діяльності ЗС держави 

та її відповідних структурних підрозділів. Отже, сучасна 

держава повинна бути готова не лише до ведення оборонних 

війн, але й мусить активно створювати власні наступальні 

засоби ведення війни в кіберпросторі. 

Політика «перезавантаження міжнародних відносин» 

спрямована на прагматику зовнішньої політики США, яка 

передусім виходить із реалій внутрішньої політики держави і 

зміни геополітичних пріоритетів на користь американського 

суспільства. Україна не входить до кола американських 

партнерів, які визначають ситуацію на світових ринках і 

міжнародно-політичних інститутах, тож ефективність 

американо-української взаємодії суттєво залежатиме від 

зовнішніх обставин. Зважаючи на глобальний характер 

зовнішньої політики США і враховуючи її реалістичну 

домінанту, Україна може розраховувати на подальше отримання 

допомоги від американського уряду, але останній момент 

стабільно визначається геополітичними та геоекономічними 

мотиваціями дії Білого дому на східноєвропейському та 

євразійському просторах. Потенційно Україна може залишитись 

без вагомої економічної підтримки, якщо дії українського 

істеблішменту та бізнес-спільноти увійдуть у суперечність з 

баченням і національними інтересами американської сторони. 

Імовірне місце України та прилеглого регіону в системі 

зовнішньополітичних координат нової стратегії адміністрації 

США буде визначатися якісними змінами двосторонніх 
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відносин, оскільки  американські політики розуміють 

геополітичну вагу і внесок країни в підтримку регіональної та 

загальноєвропейської безпеки і стабільності. Конструктивна 

взаємодія з Україною є важливим елементом зусиль США щодо  

протидії розповсюдженню зброї масового ураження та 

зміцнення міжнародних режимів експортного контролю. 

Відповідно, двосторонні відносини дають підстави 

розраховувати на подальше співробітництво США та України у 

контексті нової стратегії. 

Чинник, що суттєво посилює інтенсивність 

двостороннього партнерства, може стати входження на 

український ринок просунутих американських компаній, 

діяльність яких супроводжується поширенням інновацій і 

високих технологій. Принциповою передумовою цього 

лишається успішність процесу демократичних і реформаційних 

перетворень в Україні. То ж, економічна стратегічна й тактична 

дія США щодо України і надалі базуватиметься на прагматиці 

реалістичного підходу, що визначає пряму залежність 

ефективності двосторонньої взаємодії на світових ринках від 

чіткості реалізації задекларованих програм інтеграції до 

світового ринкового простору. 

Слабкість української позиції щодо США та інших 

розвинених країн Заходу є також логічним продовженням 

певних перебільшень значимості України в загальній 

міжнародній стратегії членів трансатлантичного альянсу. 

Жодних фінансових чи будь-яких інших перевантажень для 

перетворення України в сучасну демократичну націю з 

розвиненою соціально орієнтованою ринковою економікою 

брати на себе США наміру не мають. З другого боку, 

визначальним для ставлення США до України виступає рівень 

відповідності декларацій вищого державного керівництва 

України здійснюваній стратегії. 

З огляду на вищезазначене випливають такі висновки. 
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Національна стратегія безпеки Б. Обами визнає цінність 

партнерства, надає більшого значення громадянському виміру 

на противагу військовому і підкреслює Національна значення 

діалогу та необхідності зміцнення міжнародних інституцій, 

говорить про політичне прагнення США підтримати 

формування міжнародного порядку, здатного розв’язати 

проблеми міжнародної безпеки за збереження глобального 

лідерства американської держави. Так чи інакше, Сполучені 

Штати залишаються глобальною економічною потугою, 

військово-політичним і науково-технологічним лідером, 

державою, яка будує відносини із союзниками і всім іншим 

світом, зважаючи на цілі збереження власного статусу, 

переваги, тотальної захищеності від будь-яких ризиків. В ім’я 

цих цілей США готові застосовувати силу. 

Зміни у формах і методах втілення американського 

лідерства мало вплинуть на диспропорції, що дестабілізують 

міжнародно-політичну систему. Радше означають часткову 

заміну наддержавного волюнтаризму на колективно-

олігархічний підхід до організації світоустрою. 

Українська стратегія щодо США за добу глобалізації 

повинна бути комплексною. Приклад Америки свідчить, що 

успіх держави в глобалізації не визначається якимсь одним 

складником цього процесу – економікою, торгівлею, контролем 

за фінансовими, інформаційними потоками і природними 

ресурсами, управлінням демографічними процесами або 

можливостями військової сили. Значення українсько-

американського стратегічного партнерства виходить за межі 

суто двосторонніх відносин – його подальше зміцнення 

позитивно впливатиме на подолання викликів регіональній і 

європейській безпеці. Принциповим недоліком моделі 

стратегічного партнерства, що сформована між США й 

Україною, є відсутність усталених форм співпраці та ціннісна 

асиметрія в системах стратегічних пріоритетів двох держав. 
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The article analyzes the nature and trends of global policy 

leading Democratic White House administration in the context of 

world system evolution and the U.S. role in the modern international 

environment. Taken into account the U.S.-Ukrainian partnership’s 

potential in the global interaction arena. 

Key words: US foreign policy, Obama’s administration, global 

leadership, National Security Strategy. 

 

В статье анализируется сущность и ведущие направления 

глобальной политики демократической администрации Белого 

дома в системном контексте мировой эволюции и роли США в 

современном международном окружении. Учтен потенциал 

американо-украинского партнерства на глобальной арене 

взаимодействий. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Сучасний етап світового розвитку характеризується 

постійним зростанням міжетнічної напруженості, що 

зумовлено швидкими політичними та соціальними змінами, які 

порушують баланс співіснування як окремих націй, так і 

етнонаціональних меншин. Постала гостра потреба перегляду 

законів етнічного розвитку, способів запобігання та 

розв’язання етнонаціональних конфліктів. Для цього потрібно 

зрозуміти і проаналізувати суть конфліктів на етнічному 

підґрунті, їхню структуру, причини, суб’єктів, особливості 

розвитку тощо. 

Ключові слова: національна меншина, етнополітичний 

конфлікт, націоналізм, етнонаціональний рух, міжетнічна 

нестабільність. 

 

Питання загострення етнополітичних конфліктів у 

багатьох поліетнічних державах, насамперед після Другої 

світової війни, потребує особливої уваги щодо пошуку шляхів і 

методів запобігання їхньої ескалації. Важливим аспектом 

аналізу є також основні причини нестабільності в середовищі 

національних меншин, оскільки конфлікти на етнічному 

підґрунті можуть завдавати непоправної шкоди суспільству. 

Проблеми етнічних меншин у багатонаціональних 

державах завжди були в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних 

науковців. Особливості конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

розглядають у своїх працях М. Лебедєва, А. Коновалов, А. 

Аклаєв. Над проблемами розв’язання етнополітичних 

конфліктів працюють Ю. Римаренко, І. Тимошенко, А. Кіссе, Є. 
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Степанов., Т. Сенюшкіна. Активно досліджують питання 

етнічного націоналізму та національної ідентичності як 

конфліктогенних чинників такі зарубіжні вчені, як: Е. Сміт, С. 

Хантінгтон, А. Ландабасо. Серед ґрунтовних праць, що 

висвітлюють аспекти  самовизначення національних меншин, 

конфліктогенних чинників у сучасних умовах глобалізації 

міжнародних відносин, слід відзначити роботи В. Богдановича, 

А. Манчинського, В. Мухи, А. Бортника, М. Фесенка та ін. 

Метою даної статті є дослідження актуальних аспектів 

поведінки національних меншин в умовах трансформації 

сучасної системи міжнародних відносин. На основі розгляду 

чинників, які впливають на утворення та розвиток 

етнополітичних конфліктів зроблено спробу аналізу чинників 

необхідних для запобігання конфліктних ситуацій. 

Епохальні зміни в міжнародних політичних і соціальних 

відносинах наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. зумовили їхню 

глобальну трансформацію та сприяли  залученню  до  цього 

процесу більшості країн і регіонів світу. 

Закінчення «холодної війни» закономірно зумовило 

ліквідацію біполярної системи та прискорило формування нової 

політичної структури світу. У суспільно-політичних і наукових 

колах багатьох країн усі ці зміни не могли не викликати широку 

дискусію з приводу того, якою стає структура сучасної системи 

міжнародних відносин ― однополярною чи багатополярною і, 

відповідно, яка з них є стабільнішою та функціональнішою. У 

постконфронтаційному світі динамічний поштовх набув 

комплекс глобальних тенденцій, які не є прямим наслідком ані 

двополюсного протистояння, ані його закінчення. Радше, деякі з 

них самі зумовили нинішню міжнародно-політичну 

трансформацію і продовжують на неї активно впливати. Це 

актуалізує дослідження тенденцій, що впливають на світовий 

розвиток, зумовлюючи трансформацію сучасної системи 

міжнародних відносин в умовах глобалізації. Серед цих 
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найважливіших тенденцій слід, передусім, виділити інтеграцію, 

фрагментацію, регіоналізацію та демократизацію світу. 

Можна також відзначити зростання ролі взаємозалежності 

світу, причина якої полягає в інтенсифікації спілкування, 

прискоренні обміну думок, ідей і наукових відкриттів на рівні 

окремих людей, урядів, урядових і неурядових міжнародних 

організацій, різноманітних транснаціональних акторів, що стало 

можливим в умовах бурхливого розвитку технологій і нових 

тенденцій сучасних глобальних  трансформацій. 

Попри те, що держави все ще залишаються основними 

гравцями на світовій арені, перелічені вище тенденції значно 

зменшили їхні можливості контролювати потоки товарів, 

грошей, людей, ідей, забруднення довкілля і злочинні дії. 

Унаслідок цього їхні територіальні кордони стали прозорішими, 

а суверенітет менш усебічний. Основна тенденція полягає в 

тому, що загальні глобальні структури можуть опинитись у 

стані біфуркації. Поліцентричний світ функціонує іноді 

кооперативно, а іноді – конфліктно, але завжди в тісній 

взаємодії, тобто з державоцентричним світом існує 

багатоцентричний світ, який складається з численних акторів [7, 

с. 70]. 

Дуже часто зростання кількості конфліктних ситуацій має 

місце в перехідний період від одного політичного режиму до 

іншого. Так, у країнах пострадянського простору, при переході 

від тоталітарного режиму до демократичного, національний 

екстремізм призвів до появи великої кількості конфліктних 

ситуацій. З історичного досвіду ми бачимо, що жоден 

політичний режим, який заснований, чи принаймні 

опосередковано  веде політику нехтування національною ідеєю 

соціальних груп не може забезпечити довготривалий стабільний 

розвиток держави. 

Послаблення національно-державної ідентичності нерідко 

супроводжується формуванням іншої ідентичності – часто 

релігійної або національної. Як наслідок, проявляються 
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ксенофобії, створюються націоналістичні організації і рухи, 

наступним кроком є відкриті форми конфліктів на етнічному 

підґрунті [6, с. 65]. 

Етнонаціональна сфера будь-якого суспільства є 

унікальним чинником, ядром нації, що визначає розвиток 

суспільства, держави, світового співтовариства. Аналіз і 

розуміння умов функціонування етносів, які проживають на 

території однієї держави, з позиції порівняння історичного 

досвіду і реалій сучасності, є однією з необхідних умов 

гармонійного розвитку цивілізації. 

Більшість сучасних держав є поліетнічними, 

багатонаціональними, а крім того, існують нації або меншини, 

що не мають власної держави, але володіють величезним 

потенціалом історичної свідомості, етнічної ідентичності і 

прагненнями самовизначеності. Тому наприкінці ХХ століття 

найгострішим є питання щодо права  національних меншин на 

самовизначення, що нерідко стає конфліктогенним чинником 

розвитку нації. 

«Національною меншиною є група осіб, яка поряд з 

рисами етнічної меншини (власна мова, культура, історія, 

усвідомлення себе як групи, чиї члени хочуть підтримувати її 

особливості), має бажання користуватися як група тими 

правами, які дають меншині можливість брати участь у процесі 

визначення політики в межах даної території чи навіть у межах 

цілої держави, але яка не є в однакових умовах з іншими 

етнічними групами в цій державі» [2, с. 741]. 

«Національна меншина – це не просто група за фактом 

етнічної демографії, це динамічна політична позиція, або, 

точніше, набір пов’язаних, але все ж взаємосуперечливих 

позицій, а не статистична етнодемографічна умова. Для цієї 

політичної позиції характерні 3 елементи: 

1) публічна заява про членство в етнокультурній нації, 

відмінній від численно чи  політично домінантній 

етнокультурній нації; 
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2) вимоги до держави про визнання цієї відмінної 

етнокультурної національності; 

3) відстоювання на основі цієї етнокультурної 

національності певних колективних культурних чи політичних 

прав» [2, с. 742]. 

Отже, національні меншини є різноманітними за 

соціальною структурою групами. Вони проживають на території 

держави, що є чужа їхній національній самобутності, культурі 

та історії, а іноді і релігії й мові. 

Швидкі політичні та соціальні зміни, передусім після 

Другої світової війни, зумовили прагнення цілої низки 

національних груп на створення своїх власних держав. Проте 

безперешкодне збільшення нових держав не є бажаним явищем 

у політичному світі. Зазвичай саме право націй на 

самовизначення і породжує напружену атмосферу 

функціонування держави. 

Досвід багатьох країн свідчить, що поведінку етнічних 

груп чи національних меншин значною мірою визначає 

економічний, соціальний та політичний стан розвитку країни 

проживання. 

Під етнополітичними конфліктами сучасна політологія 

розуміє конфлікти з певним рівнем організованої політичної дії, 

суспільних рухів, масових безпорядків, сепаратиських виступів, 

або навіть – громадянських воєн, у яких протистояння 

проходить впродовж лінії етнічної спільноти [4, с. 75].  Також 

більшість конфліктів на політичній основі класифікують як 

етнополітичні, які нерідко переростають у міжетнічні. 

Конфлікти між суспільством і етнічними меншинами 

можуть виникати через відмінності між етнічними і державними 

кордонами, через різні правові статуси населення й етнічної 

групи, різне статусне співвідношення кількох етнічних груп, що 

живуть на території однієї держави. 

На першому рівні пояснення причин конфлікту 

здійснюється аналіз наявних в конфлікті проблем (предмета 
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суперечки), через які виникає конфлікт. Найпоширенішою 

типологією причин конфлікту є поділ їх на ресурсні (засновані 

на конкуренції за політичну владу й участь у поліетнічному 

процесі), ідеологічні (засновані на конкуренції між ідеологіями і 

системами цінностей) і конфлікти ідентичностей (засновані на 

конкуренції ідентичностей (тобто етнічними, релігійними, 

клановими) групами за доступ до політичної влади й 

економічними можливостями) [1, с. 177]. 

Нерідко також чинником для конфліктної ситуації може 

бути страх етнічної меншини перед асиміляцією, втратою своєї 

народності, національної самобутності, традицій. Прикладами 

таких конфліктів є конфлікти між палестинськими арабами і 

євреями Ізраїлю, сербами й албанцями, росіянами й чеченцями. 

Конфлікти на етнічному підґрунті можуть проходити в досить 

гострій формі, наприклад, ситуація в узбекському м. Ош, де був 

конфлікт між турками-месхетинцями й узбеками. Унаслідок 

гострих сутичок у 90-х роках турки-месхетинці зазнали великих 

втрат і змушені були імігрувати. Протилежними до гострих 

конфліктів є латентні, що відрізняються своєю тривалістю, на 

початках нерідко прихованою формою і лише з часом вони 

переходять у відкриту і гостру форму, наприклад, вірмени 

Нагірного Карабаху і азербайджанці. 

Здавалося б на перший погляд, розвиток демократії і 

гарантія прав національних меншин, а також місцева автономія 

могли би бути гарантом неконфліктного співіснування народів. 

Проте боротьба за самовизначення, сепаратиські рухи існують і 

в цілком розвиненій демократичній атмосфері, наприклад 

Шотландський національний рух. 

Нестабільність і численні етнічні заворушення 90-х років 

ХХ століття показали важливість аналізу та прогнозування 

розвитку суспільства для виявлення соціально-конфліктних зон 

і ситуацій, щоб хоч зменшити, якщо не оминути, їхніх згубних 

наслідків. 



Місце та роль національних меншин  

в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин 

 

 199 

Сучасні прогности та футурологи на основі вивчення 

тенденцій світового розвитку схиляються до думки, що 

наприкінці ХХІ століття війни, які відбувалися за переділ 

територій, будуть змінюватись і набувати етнополітичного 

забарвлення. 

Внутрішні конфлікти 1990-х років отримали назву 

«конфліктів ідентичності», оскільки пов’язані з проблемою 

самоідентифікації. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття 

ідентифікація будується переважно не на державній основі, як 

було (людина вважала себе громадянином певної країни), а на 

іншій, переважно етнічній або релігійній. На думку 

американського автора Дж. Л. Расмуссена, дві третіх конфліктів 

1993 р. можна визначити саме як «конфлікти ідентичності». При 

цьому, як зауважив відомий американський політичний діяч С. 

Телботт, менше 10% держав сучасного світу є етнічно 

гомогенними. Це означає, що тільки на етнічній основі можна 

очікувати проблеми в понад 90% держав [6,  с. 209]. 

Етнополітичний чинник при конфліктній ситуації 

насправді є найвагомішим чинником соціальної напруженості 

разом з економічним, соціальним, територіальним та 

ідеологічним чинником, оскільки люди здатні змінювати свою 

думку, ставлення до певних речей, здатні звикати або 

пристосовуватися до різних умов суспільного проживання, 

незмінним лишається лише етнос, до якого людина належить 

від народження. Етнічна ідентичність найстійкіша і значима для 

більшості людей, насамперед в умовах загальної кризи. Для 

окремої людини саме етнічна група, до якої він належить, є тим, 

що важливіше за неї саму, що в багатьох аспектах визначає межі 

і спрямування її життєвих установок, що буде існувати після 

того, як її не стане. Таке одночасно унікальне і природне 

сприйняття свого етносу зумовлене тим, що людина його не 

вибирає. Етнічна належність «задається» разом з народженням, 

умінням говорити рідною мовою, культурним оточенням, у яке 

людина потрапляє і яке, у свою чергу, «задає» загальноприйняті 
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стандарти поведінки і самореалізації особистості [5, с. 373]. Ось 

чому конфлікти, які містять у своїй основі етнічне підґрунтя, а 

також потребу захисту етнічної ідентичності, є настільки 

нерегульовані, емоційні та непрогнозовані, адже національна 

ідея – це стрижень самосвідомості як цілої нації, так і окремого 

індивіда. 

Професор Гарвардського університету США С. 

Хантінгтон вважає, що основним джерелом конфліктів у світі 

буде вже не ідеологія і не економіка, а цивілізація: «Зіткнення 

цивілізацій стане домінуючим фактором світової політики. Лінії 

розлому між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх фронтів». 

При цьому під цивілізацією С. Хантігтон розуміє історичну 

спільність, яка має спільні риси, мову, традиції, релігію, що 

практично тотожне поняттю «етнос» [4, с. 56]. 

Надзвичайно вагомим чинником конфліктів між нацією і 

етнічними меншинами є націоналізм. Націоналізм, з точки зору 

конфліктології, розглядають як суперництво чи боротьбу 

етносів за самовираження, за користування певними благами, за 

збереження чи утвердження своєї культури, традицій, віри, мови 

тощо. Історичний досвід свідчить, що етнічні конфлікти, які 

нерідко мають трагічні наслідки, породжуються етнічним 

нерівнопрв’ям, зневагою, утисками або ігноруванням культури 

одних національних груп іншими. Рухи етнічного націоналізму 

виникають як відповідь проти політики інтеграції, гомогенізації 

етнічних спільнот з основною нацією. Прикладами є етнічні 

заворушення, які виникли на початку ХХ ст. і дотепер 

відбуваються в постколоніальних державах Африки й Азії. 

Узбеки, казахи, вірмени, азербайджанці, курди, грузини, 

палестинці і багато інших народів вели і ведуть боротьбу за 

цілковите виокремлення від держави, політика якої намагається 

асимілювати їх у свою націю, тобто бачимо поступове 

переростання етнополітичного конфлікту в сепаратиські рухи, 

які передбачають ідею створення незалежної спільноти, 

активного «суб’єкта історії». 
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Національний чинник володіє чи не найбільшою 

конфліктогенністю серед усіх інших соціальних факторів. 

Загалом націоналізм розглядається як певна форма взаємин між 

етносами, коли один етнос розвиває й утверджує власну 

народність, культуру, традиції, що сприймається іншим 

етносом, який почуває себе більш ущемленим, як форма 

експансії, своєрідного нав’язування способу буття, і 

пригніченіший етнос намагається захистити, відстояти свої 

права, що призводить до напружених ситуацій. 

Активні етнонаціоналістичні рухи різних за величиною 

етнічних груп спростовують теоретичні моделі таких істориків, 

як Дойч і Лерненр, які вважали, що рано чи пізно нація держави, 

що у більшості, поглине етноси, які проживають на її території і 

становлять меншість. Досвід показує, що існує прямий зв’язок 

між спробами уряду поліетнічної держави створити 

громадянсько-територіальну національну ідентичність, і 

сепаратиськими рухами, які відразу ж виникають у відповідь. І 

чи більше спроб робить уряд для створення інтегрованої 

територіальної нації, тим сильнішим стає напруження 

етнонаціоналістичного спрямування. 

Нерідко буває так, що на націоналістичні наміри однієї 

нації чи соціальної групи інша нація або соціальна група чи 

навіть етнічна меншина відповідають не спробами встановити 

справедливість, а навпаки посиленням рухів за збереження і 

поширення власної самобутності. Унаслідок відбувається не 

придушення націоналізму, не встановлення гармонії 

міжетнічних, міжнаціональних відносин, а навпаки посилення 

національної неприязні, наприклад процеси балканського 

регіону: Боснії, Косова тощо. 

В умовах постійно зростаючої міжетнічної нетерпимості в 

різних регіонах світу управління етнополітичними конфліктами 

повинно бути одним із пріоритетних напрямів у визначенні 

внутрішньої політики держави. 
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Для запобігання ескалації етнічних конфліктів важливим 

напрямом політики повинно бути використання методів 

управління конфліктом, які включають принципи локалізації 

конфліктів, для зменшення його впливу на суміжні території, а 

також скорочення кількості суб’єктів конфлікту. Крім того,  

поняття управління конфліктом визначається впливом на 

перебіг конфлікту третьої сторони, метою якої є врегулювання, 

розв’язання або трансформація конфлікту. Основною метою 

менеджменту етнополітичного конфлікту, передусім на 

сучасному етапі, коли традиційні моделі врегулювання 

конфліктів не встигають відреагувати  на швидкі політико-

соціальні зміни устрою держав, є використання різних методів і 

засобів для зменшення його деструктивних наслідків. 

Важливим аспектом для запобігання конфліктних ситуацій 

є враховування прав національних меншин, проведення 

політики, заснованої на демократичних принципах, які 

включають надання громадянства, рівних можливостей, 

гарантування вільного користування рідною мовою тощо. Не 

зайвим для запобігання назріваючої конфліктної ситуації буде й 

аналіз психологічних особливостей як нації в цілому, так і 

окремих соціальних груп. Важливим також є взаємоповага 

поглядів, думок, позицій, зрештою, і традицій та історичного 

минулого народів. 

Актуальними питаннями політики поліетнічних держав є 

розвиток соціальних та економічних програм на територіях 

компактного проживання національних меншин, забезпечення 

рівного розвитку різних етнічних спільнот, звернення уваги на 

проблеми біженців та іммігрантів, забезпечення правової основи 

існування етнічних спільнот, розроблення принципів 

державного управління й етнічного менеджменту в регіонах 

етнічної нестабільності. Необхідним також є розуміння поняття 

політичної толерантності, як одного з основних критеріїв 

демократичного суспільства. 
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Досить популярною зараз стає також концепція 

культурного плюралізму або мультикультуралізму, яка 

забезпечує створення можливостей для збереження і розвитку 

особливої ідентичності етнічних груп. Мультикультуралізм 

передбачає співіснування в межах однієї території кількох 

культур, націй з рівними правами і можливостями їхньої 

реалізації. Програми мультикультуралізму успішно 

реалізовуються в США, Канаді, Австралії. Проте в періоди, 

коли конфлікти набувають досить гострих і радикальних форм, 

методи культурного плюралізму вже не є такими дієвими. 

Отже, лише цілеспрямовані, послідовні і терпеливі 

зусилля можуть дати результат у боротьбі з етнічними 

конфліктами. 
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World development is characterized by a steady increase in 

ethnic tensions due to rapid political and social changes and 

changes in the coexistence equilibrium of different nations and 

ethnic minorities. An urgent need has arisen to revise laws on ethnic 

development and methods of preventing and resolving ethnic and 

racial conflicts. There is need to understand and analyze the nature 

of conflicts on ethnic grounds, structure, causes, figures, feature 

development, etc. 

Key words: minority ethnic and political conflict, nationalism, 

ethno-national movement, interethnic instability. 

 

Данный этап мирового развития характеризируется 

постоянным нарастанием межэтнической напряженности, 

что обусловлено быстрыми политическими и социальными 

изменениями, которые нарушают баланс сосуществования как 

отдельных наций, так и этнононациональных меньшинств. 

Возникла острая необходимость пересмотра законов 

этнического развития, способов предупреждения и решения 

этнонациональных и межнациональных конфликтов. Для этого 

необходимо понять и проанализировать суть конфликтов на 

этнической почве, их структуру, причины, субъектов, 

особенности развития и т.д. 

Ключевые слова: национальное меньшинство, 

этнополитический конфликт, национализм, 

этнонационалистические движения, межэтническая 

нестабильность. 
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів та аналізується вплив глобалізації на 

розвиток сучасної культури й цивілізації. Досліджується вплив 

культурної глобалізації на міжнародні відносини. 

Ключові слова: глобалізація, неоглобалізм, експансія, 

культура, цивілізація, міжнародні відносини. 

  

ХХ століття стало епохою глибинних, революційних 

трансформацій, пов’язаних з руйнацією або й виродженням уже 

не тільки традиційних, але й модернових соціальних структур, і 

формуванням нового глобального універсуму, в якому (з 

першого погляду – еклектично) поєднуються риси різних 

цивілізаційних укладів. Поліфонія глобальних трансформацій 

змушує не просто осмислювати їх логіку, але й порушувати та 

з’ясовувати питання щодо можливості суб’єктів історії – 

людини і суспільства – впливати на їх розгортання, 

конструювати майбутнє в інтересах свого виживання та 

розвитку. Глобальність виявляється в усіх вимірах буття світу і 

проявів людської свідомості. Вона означає формування 

спільності соціальних, економічних, політичних, правових 

відносин, котрі вже не можуть інтегруватись у національно-

державну практику, а набувають планетарних масштабів. 

Починаючи від останніх десятиліть XX століття, народи 

планети та їхні культури зазнають впливу потужного світового 

процесу, який дістав назву глобалізації (термін цей уперше 

вжив 1985 року американський соціолог Р. Робертсон). 

Масштаби й багатоаспектність цього процесу засвідчують, що 
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людство вступило в нову добу власного розвитку, який матиме 

характер планетарних змін. Глобалізація опиняється в центрі 

уваги не лише політиків та економістів, а й філософів, 

соціологів, культурологів, письменників, журналістів, 

репрезентантів різних громадських рухів. Наслідки й 

перспективи її дістають неоднозначну інтерпретацію, що 

відповідає докорінній суперечливості самого цього епохального 

явища.  

Нинішня глобалізація змушує рахуватись із собою як 

безумовний метафакт історії, однак її імперативність не знімає 

проблем, сумнівів і тривог. Успіхи її безперечні, але так само 

безперечні й збитки, які вона несе, до того ж у будь-якій сфері 

життєдіяльності людства. В економіці й виробництві 

поглиблюється поділ на країни з передовими технологіями та 

країни, у яких концентрується екологічно шкідливе 

виробництво, або такі, яким судилося залишатися сировинними 

придатками перших; цілі народи таким чином витісняються на 

узбіччя цивілізації. Відповідно, збільшується майнове 

розмежування, різниця в матеріальній забезпеченості людей, 

рівні та якості життя взагалі і не тільки за континентами та 

регіонами. У сучасному світі можливості культурного обміну 

небачено збільшуються, але реально культурні впливи, як і 

інформаційні, є однобічно спрямованими, а їхній пресинговий 

характер суперечить самій природі здорових культурних 

взаємин: адже культури органічно й плідно засвоюють лише те, 

чого внутрішньо потребують і до чого підготовлені своїм 

попереднім розвитком і потенціалами. 

Актуальність даної статті полягає в тому, що автор, 

звертаючись до дослідження цивілізаційно-культурного аспекту 

глобалізаційних процесів, намагається знайти відповідь на 

питання, що несе із собою нинішня загальна взаємозалежність 

країн і народів – перспективу загального прогресу та 

процвітання, чи нові загрози й конфлікти. Автор виходив з того, 
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що відповідь на це доленосне питання є важливою не лише для 

України, а й для решти світу. 

Джерельною базою даної статті є, насамперед, документи 

таких впливових міжнародних структур, як «Велика вісімка», 

Більдербергський і Римський клуби.  

Серед літератури, присвяченої питанню цивілізаційно-

культурного аспекту глобалізаційних процесів, слід назвати 

праці таких дослідників, як С. Хантінгтон, Д. Гелд, Д. Мак-Грю, 

П. Кальвокорессі, О. Білорус, В. Дергачов тощо. 

Метою статті є з’ясування цивілізаційно-культурного 

аспекту дослідження зовнішньої і внутрішньої політики 

провідних акторів міжнародних відносин в умовах глобалізації. 

Варто зазначити, що при розгляді проблем глобалізації 

домінують два ракурси, які можна назвати 

загальноцивілізаційним і культурно-національним. При 

першому підході увага акцентується на глобалізації економіки, 

фінансів, інформації, технології, а при розгляді другого підходу 

слід акцентувати увагу саме на культурі. Культура – це 

історично визначений рівень розвитку людства та людини, що 

виражений у типах та формах організації життя та діяльності 

людей, а також у матеріальних та духовних цінностях, що 

створюються [2]. 

Сучасне поняття «культури» як цивілізації сформувалось у 

Західній Європі у XVIII – на початку XIX століть. У 

подальшому, це поняття, з одного боку, стало включати в себе 

відмінності між різними групами людей у світі, а з другого – 

відмінності між метрополіями та їх колоніями по всьому світу. 

Німецький філософ Освальд Шпенглер розглядав культуру як 

сукупність різних народів, які проходять власний еволюційний 

цикл, що триває декілька сотень років, і, відмираючи, 

перероджуються у свою протилежність – цивілізацію. 

Цивілізація протиставляється культурі як етап розвитку, що її 

змінює, де творчий потенціал окремої особистості не береться 

до уваги, а домінуючим є техніцизм [13, с. 243]. 
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Варто зауважити, що при дослідженні впливу глобалізації 

на динаміку розвитку культури слід враховувати, по-перше, що 

їхні взаємини є продовженням тих тенденцій, які виникали в 

минулому на різних етапах розвитку індустріального 

суспільства, а по-друге, що методологічно продуктивно 

розрізняти вплив цих процесів на духовну та інтелектуальну 

культуру.  

Як стверджував В.Ж. Келле, сучасна глобалізація 

загострює та виявляє специфічні грані в далеко не новій 

проблемі співвідношення європейської та американської 

культур і культур решти світу, переважно світу, що 

розвивається [7]. Проте, за його словами, разом із необхідними 

для цих країн технологіями, туди також потрапила західна, 

переважно американська культура, що вступила в пряму 

суперечність із місцевою традиційною  духовною культурою 

[там само]. Реакція на цю експансію масової культури була 

різноманітною – від свободи її поширення до різкого супротиву. 

Із появою супутникового телебачення та Інтернету можливості 

проникнення західної культури в усі країни збільшилися 

настільки, що це поставило під сумнів саме існування не надто 

сильних культур, які можуть не втриматися перед експансією 

чужорідної культури. У даному контексті слід зауважити, що 

потужний натиск не першосортної американської і в цілому 

західної культури відчуває на собі й Україна. 

Глобалізація змушує зважати на себе як безумовний факт 

історії, однак її імперативність не знімає проблем, сумнівів і 

тривог. Успіхи її безперечні, але так само безперечні й утрати, 

які вона несе, до того ж у будь-якій сфері життєдіяльності 

людства. В економіці й виробництві поглиблюється поділ на 

країни з передовими технологіями та країни, у яких 

концентрується екологічно шкідливе виробництво, або такі, 

яким судилося залишатися сировинними придатками перших. 

Так цілі народи витісняються на узбіччя цивілізації. Відповідно 

збільшується майнове розмежування, різниця в матеріальній 
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забезпеченості людей, рівні та якості життя взагалі й не тільки 

за континентами та регіонами. У сучасному світі можливості 

культурного обміну небачено збільшуються, але реально 

культурні впливи, як й інформаційні, є однобічно 

спрямованими, а їхній пресинговий характер суперечить самій 

природі здорових культурних взаємин: адже культури органічно 

й плідно засвоюють лише те, чого внутрішньо потребують і до 

чого підготовлені власним попереднім розвитком і 

потенціалами. Форма плідної культурної взаємодії – діалог. 

Інакше ж, за умов масованої експансії, форсованого тиску, 

суспільства засвоюють не культурний продукт, а його ерзац; 

більш примітивне, а не досконаліше, низьке, а не високе. Це й 

бачимо нині: у всі закутки світу проникають не найкращі зразки 

т.зв. масової культури й не найкращі стандарти т.зв. 

американського способу життя. Культурна багатоманітність 

людства поставлена під загрозу, а багатоманітність – це спосіб 

буття культури. І цілком слушно автори колективної праці 

українських учених «Людина й культура в умовах глобалізації» 

наголошують: питання про національну культуру постає нині не 

лише як питання національної, але й «загальнопланетної 

безпеки» [9].  

Хоча глобалізація високо підносить прапор свободи, але 

реально сфера свободи людини звужується, як шагренева шкіра, 

під дією не завжди помітних, але потужних маніпуляторів – 

економічних, політичних, мас-культурних, мас-медіальних та 

інших. 

Закономірним, на нашу думку, видається те, що в умовах 

глобалізації роль особистості як активного суб’єкта соціального 

впливу пригнічується внаслідок панування потужних 

надособистісних (наднаціональних, наддержавних, 

надконтинентальних) суб’єктів. Це призводить до порушення 

балансу суб’єкт-об’єктної субстанціональності людини – 

питома вага об’єктної, пасивної ролі зростає. На практиці це 

веде до поширення технократичного мислення, фетишизації 
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речей, зменшення авторитету одвічних цінностей – 

інтелектуальних, естетичних, моральних, а також сформованих 

багатовіковою історією соціальних регуляторів – релігії, моралі, 

права. На їхнє місце прагнуть прийти норми авторитарних 

інститутів – ТНК, наддержав, кримінальні тощо. Людська 

індивідуальність за таких умов, можливо, буде все більше 

нівелюватися, усереднюватися, а статус особистості як 

найвищої цінності, її прав, свобод суттєво зменшиться. 

Ще однією яскраво вираженою тенденцією зміни 

особистості в умовах глобалізації є певне культурно-ментальне 

“усереднення” національних, мовних, релігійних, гендерних та 

інших індивідуальних особливостей, формування такого собі 

“космополітичного індивіда”, “громадянина світу”. При чому, 

домінантною сферою прояву такого індивіда, як ми вважаємо, 

буде інформаційне середовище. Пропагуватись у 

глобалізованому суспільстві буде також так звана “масова” 

культура, яка, звертаючись до індивідуального та колективного 

підсвідомого, здобуде значне поширення. Людина, яка 

перебуває в полі активних глобалізаційних процесів, поступово 

змінює й частково втрачає значимі риси особистості, виникає 

ризик меркантилізації, технократизації, речової фетишизації, 

моральнісного нігілізму. Разом із цим, особистість, імовірно, 

буде толерантнішою релігійно, культурно, політично, 

інтегрованою в мультикультурний світовий, зокрема, 

інформаційний простір. Водночас відбувається збільшення 

контрастності між елітою та маргіналами – ознаки їх відповідно 

більшої чи меншої адаптивної спроможності. 

На нашу думку, у суспільстві за умов прогресуючої 

глобалізації обов’язково будуть нарощуватися стратиграфічні 

тенденції. Вони виявляться в полярній елітизації тих шарів 

суспільства, які успішно адаптуються до вимог і викликів 

глобалізації, і маргіналізації інших, адаптивно  не таких 

спроможних. При цьому елітизація й маргіналізація буде 
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охоплювати різні сфери діяльності – інтелектуальну, 

матеріальну, політичну та інші. 

Оскільки фундаментом глобалізації є інформаційні 

технології і внутрішньо вона пов’язана з процесами становлення 

інформаційного суспільства,  то, очевидно,  що на перший план 

тут – за твердженням М. Кастельса – виходить культура і 

людина як її носій [6, с. 312]. Постіндустріальне інформаційне 

суспільство визначають як «суспільство знань», яке відкриває 

широкі перспективи для розвитку та реалізації творчого 

потенціалу людської особистості [6, с. 313]. Але сама ця 

характеристика означає, що акцент робиться саме на 

інтелектуальному складнику культури. З другого боку, є 

надзвичайно небезпечно і недопустимо залишати 

інтелектуальну культуру без  культури духовної. Моральні 

ідеали, норми,  почуття, гуманістичні цінності, ідеї 

справедливості, свободи та права людини залучають моральну 

культуру до сфери цілей та інтересів людини. Тому, однією з 

найважливіших умов існування й подальшого розвитку людства 

є гуманістична спрямованість процесів глобалізації, що 

передбачає досягнення гармонії у взаєминах інтелектуальної та 

духовної культур [1]. 

Для того, аби розуміти й адекватно й об’єктивно 

оцінювати сучасні тенденції та прояви процесу глобалізації 

культури та суспільства, необхідно, на нашу думку, чітко 

розрізняти дві основні фази розвитку глобалізму як ідеологічної 

основи процесів глобалізації. Глобалізм як ідеологія зародився 

на початку 70-х років ХХ століття, коли були опубліковані 

перші результати кількісних досліджень цілої низки проблем, 

які були виконані під егідою Римського клубу. Результати цих 

досліджень надзвичайно сильно вплинули на свідомість еліти 

світового співтовариства, яка постала перед дилемою: або 

визначити нову стратегію розвитку цивілізації, або змиритись із 

неминучістю глобальної екологічної катастрофи, яка, як 

прогнозувалося, мала статися 2025–2030 рр. [5]. За словами К. 
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Коліна, особливістю глобалізму ХХ століття було завдання 

консолідації світової спільноти перед загальною загрозою, що 

швидко насувається і яка поставила під сумнів існування 

людини як біологічного виду. Як реакція на цю загрозу, 

відбулася ціла низка представницьких міжнародних форумів, 

які були присвячені системному аналізу глобальних проблем 

подальшого розвитку цивілізації та спробам розробити спільну 

стратегію дій світової спільноти щодо запобігання глобальної 

екологічної катастрофи. Серед таких форумів можна назвати, 

зокрема, загальновідомий Міжнародний конгрес з проблем 

навколишнього середовища, що відбувся в Ріо-де-Жанейро 1992 

року [5] і ХІХ Всесвітній філософський конгрес на тему: 

«Людство на переломі: філософські перспективи», що 

відбувався в Москві 1993 року. Обидва заходи надали потужних 

імпульсів розвитку напряму філософських, теоретичних і 

прикладних досліджень, які нині відомі під назвою «Проблеми 

стійкого розвитку». Однак уже сьогодні, через півтора десятка 

років після проведення зазначених вище форумів, ідеологія 

глобалізму змінилася докорінно. Тепер людство має справу з 

неоглобалізмом, який передбачає зовсім інші стратегічні цілі 

[11]. Суть цих цілей полягає в тому, щоб будь-якими засобами 

забезпечити доступ обмеженої кількості населення планети, а 

саме населення розвинених країн Заходу (так званого «золотого 

мільярду»), до сировинних та енергетичних ресурсів планети. 

Більшість з цих сировинних ресурсів міститься на території так 

званих країн «третього світу», які в подальшому приречені на 

жебрацьке існування в ролі сировинних колоній і місць 

складування промислових відходів. Саме така стратегія 

подальшого розвитку цивілізації, на думку деяких апологетів 

сучасного неоглобалізму, забезпечує можливість для населення 

розвинених країн Заходу, і насамперед США, продовжувати 

свій курс економічного розвитку, заснований на принципі 

необмеженого розвитку [9].  
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Слід зауважити, що ідеологія неоглобалізму не передбачає 

розвитку науки, освіти й високих технологій. Вона також і не 

пропонує суспільству жодних розумних самообмежень 

матеріального або духовного плану. Навпаки, сьогодні 

заохочуються найнижчі інстинкти людини, свідомість якої 

фокусується на задоволенні принципу «тут і зараз», чуттєвих 

потреб і матеріально-власницьких амбіцій на шкоду духовному 

розвитку людини та її планам на майбутнє. Швидкий розвиток у 

XX ст. засобів масової інформації, передусім радіо і 

телебачення, став причиною низки кризових явищ у галузі 

культури. Мистецтво, кіно і музика, які посіли провідне місце у 

сфері культури, почали орієнтуватися на найпримітивніші 

почуття людей. Розтиражовані в мільйонах екземплярів такі 

зразки масової культури призвели до її вульгаризації, відриву 

від національних традицій. Таке явище отримало назву 

«американізації» культури, оскільки саме в США виробляється 

основна маса продукції так званої індустрії розваг. Кіностудії 

Голівуду щорічно випускають десятки і сотні бойовиків, 

еротичних і відверто порнографічних фільмів. Низької якості 

музичні записи тиражуються тисячами студій звукозапису США 

і Європи. Стає очевидним, що така уніфікація культури може 

призвести до втрати її багатоманітності, до зникнення 

культурного надбання багатьох невеликих націй і народів. 

Виникаючі зміни, що помітні навіть неозброєним оком, сприяли 

появі соціологічної і філософсько-історичної концепції так 

званого «масового суспільства». На їх базі виникли і теорії 

«масової культури». Пригадаємо, що ще О. Шпенглер, 

протиставляючи культуру і цивілізацію, як відмінні ознаки 

останньої виділяв у ній відсутність «героїчного початку», 

техніцизм, бездуховність і масовість [13, с. 300]. Близьких 

поглядів дотримувались й інші культурологи, зокрема Н.А. 

Бердяєв [4].  

У цілому «масове» суспільство тлумачиться як нова 

соціальна структура, що формується внаслідок об’єктивних 
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процесів розвитку людства – індустріалізації, урбанізації, 

швидкого зростання масового споживання, ускладнення 

бюрократичної системи та звичайно ж розвитку засобів масової 

комунікації.  

Немає жодного сумніву в тому, що глобалізація сприяє 

поглибленню культурної нерівності між різними націями та 

народами. нині за рівнем освіти, забезпеченості персональними 

комп’ютерами на душу населення, наявності особистих 

бібліотек, частоті відвідування різних культурних установ, 

коштів, що виділяються з державного бюджету на потреби 

культури тощо, країни «золотого мільярда» набагато 

випереджають решту країн світу. На цю обставину звертають 

увагу майже всі дослідники феномену глобалізації, а також 

провідні експерти ООН та інших відомих міжнародних 

організацій гуманітарної спрямованості. 

Глобалізація поглибила і різницю в темпах культурного 

розвитку країн, що належать до лідерів та аутсайдерів. Різниця в 

темпах їх культурного розвитку збільшується з кожним роком, 

що породжує майже нерозв’язувані  суперечності, провокуючи 

зростання націоналізму, шовінізму, ксенофобії, створюючи 

передумови для виникнення національного екстремізму, в 

основі якого, як показує практика, зазвичай лежить почуття 

ображеної національної гідності, уявлення про колишню велич і 

провідну роль у культурному розвитку, втрачену внаслідок 

культурної експансії, яка протягом тривалого часу 

здійснювалася країнами, що належать до іншої цивілізаційної 

системи. Глобалізація реанімувала принцип європоцентризму і 

перетворила його на ідеологічне обґрунтування правоздатності 

претензій на домінуючу роль у світі, на здійснення культурної 

експансії і насильницьку зміну «кодів культур» інших народів, 

які, на думку ідеологів глобалізації, поки що живуть поза 

межами історії. 

Сучасні глобалізаційні процеси різко загострили проблему 

національної культурної ідентичності, яка сьогодні 
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перетворилася на одну з найактуальніших проблем, що турбує 

не лише культурологів, але й політиків, громадських і 

релігійних діячів, прогресивно мислячих людей. Практика й 

результати численних соціологічних досліджень показують, що 

індивід, який не ідентифікує себе ані з цивілізацією, у межах 

якої відбувається його діяльність, ані з культурою тієї нації, до 

якої він належить за фактом свого народження, ані з точкою 

географічного простору, яка називається батьківщина, ані з тим 

періодом часу, який позначається як відповідна історична епоха, 

опиняється поза межами сталих зв’язків і стосунків, що 

сформувались у даному суспільстві в процесі його історичного 

розвитку. Поява значної кількості особистостей, що втратили 

уявлення про власну національно-культурну належність, 

призводить до дестабілізації суспільної системи, різко підвищує 

рівень суспільної напруженості, ставить під питання здатність 

тієї чи іншої країни зберігати свій суверенітет і територіальну 

цілісність, протистояти тиску як ззовні, так і зсередини, 

знаходити необхідні ресурси й ефективно їх використовувати в 

конфліктних ситуаціях, які постійно виникають між різними 

країнами, народами й державами. 

Варто зазначити, що кризу ідентичності нині переживають 

майже всі країни. Однак найбільшого розмаху вона досягла, на 

нашу думку, у країнах колишнього Радянського Союзу та 

країнах соціалістичної співдружності, і насамперед в Україні, де 

протягом 20 років свідомо руйнувалися базові елементи 

національної свідомості й самосвідомості.  

Усі здатні тверезо мислити вчені й політики, серед них і 

експерти ЮНЕСКО, сьогодні виступають за збереження 

культурного різноманіття, що, на їхню думку, є одним із 

стратегічних завдань, без виконання якого не можна говорити 

про суспільний прогрес і розвиток усього людства. 

Отже, нині в процесі глобалізації зникає багатоманітність 

типів культурної співпраці. У міру поглиблення і розширення 

панівним типом співпраці між культурними світами стає 
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експансія, під час якої відбувається насильницьке насадження 

культурних цінностей однієї культури іншій. Очевидним є той 

факт, що впродовж останніх десятиліть відбувається масоване 

насичення культурного простору різних країн західною 

масовою культурою, зокрема, американською, що викликає 

занепокоєння не лише в радикально налаштованих 

фундаменталістів і консерваторів, а й у політиків, громадських і 

релігійних діячів, які добре уявляють наслідки переорієнтації 

широких верств населення на цінності американської масової 

культури. Засобами, за допомогою яких здійснюється культурна 

експансія, виступають кіно, телебачення, музика, Інтернет. 
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This article deals with the peculiarities of contemporary 

globalization processes, influence of globalization on the 

development of modern culture and civilization is analyzed. The 

influence of globalization of culture on international relations is also 

studied. 
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civilization, international relations.   

 

В статье рассматриваются особенности современных 

глобализационных процессов и анализируется влияние 

глобализации на развитие современной культуры и цивилизации. 
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Исследуется влияние культурной глобализации на 

международные отношения. 

Ключевые слова: глобализация, неоглобализм, экспансия, 

культура, цивилизация, международные отношения. 
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МИТНІ ВИМОГИ ДО МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТІВ У 

ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

Розкрито особливості прикордонно-митних вимог до 

міжнародних туристів та особливості проходження митного 

контролю в країнах Європейського Союзу (на прикладі Великої 

Британії). 

Ключові слова: Сучасний туризм, туристична діяльність, 

пізнавальний туризм, природоохоронні території, митно-

прикордонні вимоги. 

 

Велика Британія або Об’єднане Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії вважається батьківщиною 

сучасного туризму. Англієць Томас Кук першим у світі з 1840 

року започаткував організовану туристичну діяльність: 

здійснював екскурсійні поїздки туристичних груп, видавав 

путівники до кожної подорожі. Від 1856 р. туристичні подорожі 

до країн Західної Європи фірма Кука зробила регулярними. Цю 

дату, зазвичай, вважають початком розвитку міжнародного 

туризму. Сучасна Велика Британія належить до провідних 

туристичних держав світу. Вона – беззаперечний лідер серед 

країн Північної Європи як за міжнародними прибуттями, так і за 

обсягами надходжень від туризму, які перевищують нині 25 

млрд. євро. Потік туристів до країни постійно зростає і нині 

перевищує 30 млн. осіб, що становить майже 7 % від 

загальноєвропейського та майже 4 % від загальносвітового 

обсягу міжнародних прибуттів. 

Велика Британія – країна з давньою історією і багатою 

культурою, які матеріалізовані в численних пам’ятках 

архітектури, археології, що стало основою для розвитку 
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сучасного пізнавального туризму. Із них 27 занесені до списку 

світової спадщини, створеного під егідою ЮНЕСКО, і ще 

подані заявки на включення 17 об’єктів. Понад 10 % території 

Великої Британії займають природоохоронні території – 

національні парки та ландшафтні території. 

Отже, Велика Британія як країна із значними 

туристичними ресурсами приваблює з кожним роком усе більше 

туристів. Це стосується і туристопотоку з України. Але як 

держава – член Європейського Союзу - Велика Британія має 

жорсткі митно-прикордонні вимоги до туристів, що приїзжають 

до неї з інших країн. З особливостями цих вимог повинні бути 

добре ознайомлені українські туристи, щоб не потрапити в 

неприємні ситуації, причиною яких може бути елементарне 

незнання сучасних вимог Європейського Союзу до перевезення 

туристами товарів, валюти, тварин, а також особливостей 

проходження прикордонного й митного контролю в країнах-

членах ЄС і конкретно у Великій Британії, де є своя специфіка. 

Літературні джерела та публікації з теми статті 

охоплюють праці автора з митної логістики та логістичної 

організації митного контролю туристопотоків [1; 2; 3; 4], сайти 

Митної та Прикордонної служб Великої Британії [5; 6; 7] та інші 

матеріали [8; 9; 10]. 

Метою статті є розкрити особливості митних вимог до 

туристів та особливості проходження митного контролю в 

країнах Європейського Союзу (на прикладі Великої Британії) й 

ознайомити з ними туристів і працівників туристичної галузі в 

Україні. 

Потрапити до Великої Британії туристи можуть за 

допомогою засобів повітряного, залізничного, морського й 

автомобільного видів транспорту. Найпопулярнішим серед 

міжнародних туристів, які прагнуть відвідати цю державу, є 

повітряний транспорт, що  пояснюється не тільки острівним 

положенням країни, але й тим, що британські авіакомпанії 

пропонують цілком доступні тарифи. Тому після лібералізації 
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повітряного транспорту (що Об’єднане Королівство здійснило 

одним з перших у Європі) кількість авіапасажирів постійно 

зростає. Британська авіакомпанія «British Airways» за декілька 

років стала першою в Європі та п’ятою у світі, придбавши акції 

декількох закордонних компаній (серед них British Caledonian, 

Aeroflot, TAT, TWA). Повітряні перевезення також виконують 

компанії British Midland та Air UK, а також регіональні компанії 

Brit Air, Regional Air Lines та інші. Окрім цього, багато 

британських туроператорів створили власні авіакомпанії, 

пропонуючи чартерні рейси (серед них Britannia, Thomson 

тощо). Лондонський аеропорт «Хітроу» (англ. - Heathrow) є 

найбільшим у Європі і третім у світі за обсягом 

пасажироперевезень (у 2009 р. – 63,5 млн.) після американських 

«Хартфілд-Джексон» в Атланті та «О’Xара» в Чикаго (табл. 1). 

У Лондоні працює ще чотири аеропорти – Гетвік (Gatwick, 30 

млн. пасажирів у 2009 р.), Станстед (Stansted), Лутон (Luton) і 

Лондон-Сіті (London City Airport). Серед інших великих 

міжнародних аеропортів Великої Британії можна виділити 

Манчестер Інтернешнл, Бірмінгем Елмдон, Глазго. 
Таблиця 1. 

Пасажиропотоки найбільших аеропортів світу в 2009 р. 
Місце Місто (код аеропорту) Всього пас. Зміна (у % 

до 2008 р.) 

1 АТЛАНТА (ATL) 79 086 792 2,9 

2 ЧИКАГО (ORD) 69 508 672 4,4 

3 ЛОНДОН (LHR) 63 487 136 0,2 

4 ТОКІО (HND) 62 876 269 2,9 

5 ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LAX) 54 982 838 -2,2 

6 ДАЛЛАС/»ФОРТ-УОРТ» (DFW) 53 253 607 0,8 

7 ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ (FRA) 48 351 664 -0,2 

8 ПАРИЖ (CDG) 48 220 436 -0,3 

9 АМСТЕРДАМ (AMS) 39 960 400 -1,9 

10 ДЕНВЕР (DEN) 37 505 138 5,2 

11 ФЕНІКС (PHX) 37 412 165 5,2 

12 ЛАС-ВЕГАС (LAS) 36 285 932 3,6 

13 МАДРИД (MAD) 35 854 293 5,7 

14 ХЮСТОН (IAH) 34 154 574 0,7 
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15 МИННЕАПОЛИС/»СЕНТ-ПОЛ» 

(MSP) 

33 201 860 1,8 

16 ДЕТРОЙТ (DTW) 32 664 620 0,6 

17 НЬЮ-ЙОРК (JFK) 31 732 371 6,0 

18 БАНГКОК (BKK) 30 175 379 -6,2 

19 ЛОНДОН (LGW) 30 007 021 1,3 

20 МАЙАМІ (MIA) 29 595 618 -1,5 

21 НЬЮАРК (EWR) 29 431 061 0,7 

22 САН-ФРАНЦИСКО (SFO) 29 313 271 -6,8 

23 ОРЛАНДО (MCO) 27 319 223 2,5 

24 ГОНКОНГ (HKG) 27 092 290 -20,0 

25 СІЕТЛ (SEA) 26 755 888 0,2 

26 ТОКІО (NRT) 26 537 406 -8,1 

27 РИМ (FCO) 26 284 478 3,7 

28 СІДНЕЙ (SYD) 25 333 508 4,0 

29 ТОРОНТО (YYZ) 24 739 312 -4,6 

30 ФІЛАДЕЛЬФІЯ (PHL) 24 671075 -0,5 

 

Щодо залізничного транспорту, то британська мережа 

залізниць є найстарішою у світі. Саме в Англії була здійснена 

перша туристична подорож потягом: 1841 р. Томас Кук 

організував перший залізничний тур з Лейчестера (Leicester) до 

Лонгборо (Longborongh). Британська мережа залізниць, що 

належала компанії «Британські залізниці» (British Railways), 

була приватизована в 1995 р. Якщо раніше вона була 

нешвидкісною та недостатньо електрифікованою (крім 

найважливіших ліній, приміром, Лондон-Едінбург), то нині всі 

великі міста з’єднанні й обслуговуються швидкісними 

електропотягами Inter City (середня швидкість руху 125 км/год), 

а супершвидкі потяги Inter City 225 з’єднують Лондон з Батом 

(Bath), Брістолем (Bristol), Лідсом (Leeds), Ньюкаслом 

(Newcastle), Йорком (York), Едінбургом (Edinburgh) і Абердіном 

(Aberdeen). Після відкриття тунелю під затокою Ла-Манш у 

1994 р. потяги «Євростар» (Eurostar) дозволили з’єднати прямим 

залізничним сполученням Лондон з Парижем і Брюсселем. Нині 

ці напрямки планується продовжити до Роттердаму, 

Франкфурту-на-Майні й Едінбургу. Для захисту мешканців 
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графства Кент потяг тут рухається зі зниженою швидкістю (125 

км/год проти 160 км/год в тунелі). 

Важливість морського транспорту зумовлена острівним 

положенням Об’єднаного Королівства. Саме британці 

збудували перший морський пором для автотранспорту в 1928 

р. Нині Ла-Манш і Північне море являють собою найжвавіший 

морехідний простір (понад 70 млн. пасажирів на рік), що 

змусило вдатися до суворої сигналізаційної системи, щоб 

уникнути зіткнення суден. Перевезеннями через протоку Ла-

Манш займаються компанії PRO Ferries (Кале-Дувр, Гавр-

Шербур-Портсмут), Stena Line, Sea France, Britanny Ferries та 

Hover speed (із суднами на повітряній подушці). Компанія North 

Sea Ferry здійснює сполучення Шотландії з Бельгією (Зебрюгге) 

та Нідерландами (Роттердам). Щоб скласти конкуренцію 

«човникам» (Shuttle), морські компанії запровадили пороми, які 

за комфортом не поступаються пасажирським круїзним 

лайнерам. Це такі, як «Pride of Dover», «Pride of Calais», «Pride 

of Kent» (обслуговують напрямок Кале-Дувр), «Pride of 

Portsmouth», «Pride of Le Havre» (обслуговують напрямок Гавр-

Портсмут). Поступово такі судна перетворюються в 

супермаркети на воді (оскільки торгівля на них 

неоподатковується). Компанія «Stena Line» нещодавно почала 

перевезення пасажирів на великих катамаранах серії «Lynx» на 

новому напрямку «Дьєпп-Ньюхейвен». Головними морськими 

пасажирськими портами Об’єднаного Королівства є Дувр 

(Dover) – найбільший у світі пасажирський порт, що обслуговує 

понад 15 млн. пасажирів за рік, Рамсгейт, Портсмут, Плімут, 

Гарвіч, Гуль (Hull). Існує також безліч рейсів, що пов’язують 

Велику Британію, острови в протоці Ла-Манш та Ірландію, 

зокрема, з Ліверпуля, Блекпула, Ланкастера, Саутгемптона, 

Пембрука, Торкі. 

Крім цього, Об’єднане Королівство має 4900 км річок, які 

часто відвідують аматори водного туризму. Найбільша компанія 

Великої Британії з прокату вітрильних шлюпок «Crown Blue 



І.Г. Смирнов 

 

 224 

Line» успішно реалізує свої послуги на Темзі та у Франції. А 

компанії «Thames Line» належать численні річкові прогулянкові 

пароплавчики, що курсують Темзою в околицях Лондона. 

Об’єднане Королівство має достатньо розвинуту мережу 

автомагістралей, передусім у промислових районах Англії. Усі 

міста (великі і менші) з’єднані системою високоякісних доріг, 

започаткована яка була закладені ще за часів Давньоримської 

держави. Нині мережа швидкісних міжміських автобусів 

пов’язує Лондон з найвіддаленими регіонами країни. Однак 

іноземному туристу, що подорожує країною, доведеться звикати 

до лівобічного руху (це данина традиціям дорожнього руху за 

часів Давньоримської держави). 

Прикордонний і митний контроль туристопотоків у 

Великій Британії здійснюють Прикордонна агенція Об’єднаного 

Королівства (англ. – UK Border Agency), що належить до 

Міністерства внутрішніх справ Великої Британії (англ. –  Home 

Office), і  Служба доходів та мита Її Величності (англ. – HM 

Revenue&Customs). Їхнім фаховим гаслом і завданням є 

забезпечити безпеку державних кордонів та контролювати 

імміграцію. Для іноземних туристів, які  хочуть завітати до 

Великої Британії, ці структури видали серію листівок, де 

детально роз’яснюється, що турист може завозити до 

Об’єднаного Королівства, що заборонено завозити, а що слід 

обов’язково задекларувати у Митній службі Її Королівської 

Величності. Без сумніву ці питання цікавлять і туристів 

України, оскільки туристообмін між нашими країнами щорічно 

зростає і все більше українських громадян хочуть відвідати 

Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 

У свою чергу, поступово зростає і кількість британських 

туристів, що відвідують Україну. 

Українським туристам корисно знати, що більшість 

морських портів і летовищ Великої Британії мають три  виходи 

(коридори): червоний, зелений і блакитний. Якщо турист 

прибув до цієї країни на автобусі, поромі чи літаком з 
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відповідним багажем, то він (турист) повинен знати, який 

коридор обрати. Отже, блакитний коридор призначений для 

громадян держав-членів Європейського Союзу, для яких не 

передбачено жодних обмежень чи заборон щодо їхнього 

особистого багажу. Зеленим коридором можуть скористатися 

громадяни (туристи) країн, що не належать до Європейського 

Союзу, якщо: а) їхній багаж не перевищує дозволених меж – це, 

зокрема, стосується алкогольних і тютюнових виробів, інших 

товарів; б) туристи не мають із собою заборонених до завезення 

на територію Об’єднаного Королівства предметів. Червоний 

коридор рекомендується пасажирам у випадку, якщо: а) вони 

мають товари чи валюту, які підлягають обов’язковому 

декларуванню; б) везуть із собою комерційні товари (тобто 

призначені до продажу). 

Розглянемо детальніше дію цих правил. Отже, 

подорожування в межах ЄС для громадян країн-членів не 

передбачає жодних обмежень щодо асортименту чи обсягів 

багажу туристів. Тобто до Великої Британії туристи-громадяни 

країн-членів ЄС можуть завозити будь-яку кількість 

різноманітних товарів, серед них: алкогольні й тютюнові 

вироби, м’ясні й молочні продукти тощо – але в обсягах, 

призначених тільки для особистого використання туриста і 

транспортованих ним особисто. При цьому особисте 

використання включає як особисте споживання, так і 

подарунки. Якщо турист везе із собою алкогольні та тютюнові 

вироби для їхнього наступного продажу, то це розцінюється як 

комерційне призначення цього товару. До громадян країн-

членів ЄС не зараховують мешканців Канарських островів (хоча 

вони належать до Іспанії), мешканців островів у протоці Ла-

Манш (хоча вони відносяться до Великої Британії) та 

мешканців Північного Кіпру (громадян самопроголошеної 

Турецької республіки Північного Кіпру). Нагадаємо, що нині до 

складу Європейського Союзу належить 27 держав: Австрія, 

Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 
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Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Республіка 

Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія. Отже, громадяни 

цих країн не мають жодних обмежень у завезенні до Великої 

Британії будь-яких алкогольних чи тютюнових виробів – якщо 

вони не призначені для комерційного використання. З метою це 

зв’язувати  британський митник може ставити туристам певні 

питання та вчинити контроль. Питання можуть бути щодо: а) 

виду та кількості закупленого товару; б) причини купівлі; в) 

способу оплати; г) відкритого та прихованого перевезення цього 

товару; б) частоти подорожей; е) обсягів особистого 

споживання алкогольних чи тютюнових виробів; є) інші 

питання. Такі питання будуть ставитися неодмінно, якщо турист 

везе із собою більше, ніж: а) 3200 сигарет; б) 200 сигар; в) 400 

сигарильос; г) 3 кг тютюну; д) 110 л пива; е) 90 л сухого вина; є) 

10 літрів спирту або міцних алкогольних напоїв; ж) 20 л 

кріпленого вина (приміром, портвейну чи шеррі-бренді) (табл. 

2). 
Таблиця 2. 

Митні норми щодо перевезення туристами товарів і валюти, які 

діють у ЄС (на прикладі Великої Британії)
1
 

 
№ Товар, валюта Для туристів-громадян 

країн-членів ЄС 

Для туристів-

громадян країн, що 

не є членами ЄС 

1. Алкогольні 

напої 

- 10 л спирту (міцного 

алкоголю); 

- 20 л кріпленого вино; 

- 90 л сухого вина; 

- 110 л пива 

- 1 л спирту (міцного 

алкоголю) або 2 л 

кріпленого вина 

- 4 л сухого вина 

- 16 л пива 

2. Тютюнові 

вироби 

- 3200 сигарет; 

- 200 сигар; 

- 400 сигарильос; 

- 200 сигарет або 

100 сигарильос або 

50 сигар або 

                                      
1
 Авторська розробка на підставі [5; 6; 7] 
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- 3 кг тютюну 250 г тютюну 

3. Харчові 

продукти 

(м’ясо-молочні, 

овочі, фрукти, 

насіння, 

коренеплоди) 

Без обмежень, якщо: 

а) не містять пестицидів та 

збудників хвороб; 

б) вироблені (вирощені) в 

країнах ЄС; 

в) призначені до 

особистого вжитку 

 

Ввіз заборонено 

4. Непродовольчі 

товари 

(парфуми, 

електротовари 

тощо для 

подарунків і 

сувенірів) 

 

Без обмежень 

Дозволяється на суму 

до 390 фунтів (270 

фунтів, якщо туристи 

подорожують 

приватним літаком чи 

кораблем) 

5. Валюта Без обмежень Дозволяється в обсязі 

до 10 000 євро 

 

Щодо пального, то на додаток до стандартного вмісту баку 

транспортного засобу туристам дозволяється при в’їзді до 

Об’єднаного Королівства взяти із собою резерв пального у 

відповідній одній каністрі (обсяг не зазначається). При цьому 

поромні та залізничні компанії можуть застосувати власні 

жорсткі обмеження щодо обсягу резервного пального в 

каністрах через міркування безпеки. 

Натомість, щодо перевезень туристами харчових 

продуктів (зокрема м’яса, риби, молочних виробів), а також, 

овочів і фруктів жодних обмежень у межах ЄС не існує за 

дотримання туристами трьох умов: а) ці продукти не містять 

пестицидів і збудників хвороб; б) призначені для особистого 

вжитку; в) вироблені (вирощені) в країнах ЄС. При цьому у 

випадку харчових продуктів тваринного проходження до списку 

країн ЄС додаються Андорра, Канарські острови, острови в 

протоці Ла-Манш, острів Мен, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-

Маріно, Швейцарія; а у випадку овочів та фруктів – Андорра, 

острови в протоці Ла-Манш, острів Мен, Швейцарія та Сан-
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Маріно. Існує і список заборонених до ввезення до Великої 

Британії товарів, про що буде далі. 

Якщо подорожній, який в’їжджає до Великої Британії, не є 

громадянином країн-членів Європейського Союзу (це 

стосується також  мешканців Канарських островів, островів у 

протоці Ла-Манш, а також Гібралтару), то він підлягає певним 

обмеженням щодо обсягів безмитного провезення товарів у його 

багажі за умови, що ці товари призначаються для власного 

користування та подарунків і транспортуються самим туристом. 

Товари, що призначені для продажу, класифікуються як 

комерційні товари (англ. – Merchandise in Baggage) і підлягають 

особливим митним правилам та платежам. Якщо при в’їзді до 

Великої Британії турист має у своєму багажу обсяги товарів, що 

перевищують дозволені норми, то йому рекомендується 

використовувати червоний коридор або скористатися 

телефоном червоної лінії. Трансферні пасажири, що 

подорожують через летовища Великої Британії або інших 

держав-членів ЄС, повинні дотримуватися правил і норм 

перевезення алкогольних напоїв, що діють у ЄС, навіть за 

умови, що останні придбані в магазинах duty free, але за межами 

митної території ЄС, оскільки обсяги цих товарів можуть 

перевищувати нормативи, прийняті в ЄС щодо багажу громадян 

країн, що не є членами ЄС, і це може виявитися під час 

контролю на пунктах безпеки (англ. – security search point) (рис. 

1). 

Отже, туристам, що не є громадянами країн-членів 

Євросоюзу, дозволяється завозити до Великої Британії не 

більше (табл. 2): 

а) 1 л спирту чи міцних алкогольних напоїв (міцністю 

понад 22°) або 2 л кріпленого вина, шампанського або інших 

подібних алкогольних напоїв міцністю менш ніж 22° (при цьому 

можливі різні еквівалентні комбінації, приміром, якщо турист 

везе 1 л кріпленого вина, то це дає йому дозвіл на додаткові 0,5 

л міцного алкоголю тощо; 
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б) 16 л пива та 4 л сухого вина; 

в) 200 сигарет, або 100 сигарільос, або 50 сигар, або 250 г 

тютюну (тут теж дозволяються еквівалентні комбінації, 

наприклад, 100 сигарет та 25 сигар тощо). 

При цьому: 1) забороняються: а) еквівалентні комбінації, 

що включають одночасно алкогольні і тютюнові вироби; б) 

перевезення алкогольних та тютюнових виробів туристами 

(пасажирами) віком до 17 років; 
2) дозволяється: а) безмитне провезення алкогольних і 

тютюнових виробів, якщо вони придбані в країнах-членах ЄС 

(про що має бути відповідне підтвердження – товарний 

(касовий) чек, квитанція тощо) – в обсягах для особистого 

споживання; б) безмитне завезення до Великої Британії інших 

товарів (наприклад, парфумів, електротоварів тощо – для 

подарунків і сувенірів) на суму до 390 фунтів (ця сума 

зменшується до 270 фунтів, якщо туристи подорожують 

приватним літаком або кораблем); в) якщо турист завозить до 

Великої Британії означених товарів на більшу суму, то йому 

слід пам’ятати, що в цьому випадку мито буде накладене на всю 

вартість цих товарів, а не на лише ту частину їхньої вартості, що 

перевищує дозволені обсяги. 

Забороняється завезення до Великої Британії з країн, що 

не є членами ЄС, усіх м’ясних і молочних продуктів через 

побоювання різних хвороб, що можуть зашкодити довкіллю та 

господарству. Така сама заборона стосується більшості фруктів, 

овочів, насіння та коренеплодів. Для завезення окремих їх видів 

(наприклад, картоплі) необхідний офіційний дозвіл. 

Щодо валюти, то для туристів з країн, що не є членами ЄС, 

підлягає обов’язковому декларуванню її обсяг, що дорівнює 

10 000 євро та більше. Бланки валютних митних декларацій 

можна безкоштовно отримати в усіх аеропортах і морських 

портах Об’єднаного Королівства (при цьому острів Мен та 

острови в протоці Ла-Манш не вважаються як його частини, 

оскільки вони є вільними економічними зонами). Порівняння 
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митних норм щодо перевезення туристами товарів і валюти, що 

діють в Україні та країнах ЄС (на прикладі Великої Британії), 

наводиться в табл. 3. 

У випадку трансферних пасажирів (туристів), що 

подорожують літаком у межах ЄС або в межах Великої Британії 

(внутрішні рейси), то митному контролю в транзитних 

летовищах підлягає лише ручна поклажа таких пасажирів 

(туристів), а весь їхній багаж підлягає перевірці лише в кінцевій 

дестинації. 
Таблиця 3. 

Митні норми щодо перевезення туристами товарів і валюти, що 

діють в Україні та країнах ЄС (на прикладі Великої Британії)
1
 

№ Товар, валюта Україна Велика Британія 

1. Алкогольні напої - 10 л спирту (міцного 

алкоголю); 

- 2 л вина; 

- 5 л пива 

- 1 л спирту (міцного 

алкоголю) або 2 л 

кріпленого вина 

- 4 л сухого вина 

- 16 л пива 

2. Тютюнові вироби - 200 сигарет; 

- 50 сигар; 

- 250 г тютюну 

- 200 сигарет або 

100 сигарильос або 

50 сигар або 

250 г тютюну 

3. Харчові продукти Дозволяється ввіз на 

суму до 50 євро для 

власного споживання 

Заборонено ввіз будь-

яких харчових 

продуктів 

4. Непродовольчі 

товари (парфуми, 

електротовари 

тощо для 

подарунків і 

сувенірів) 

Дозволяється ввіз на 

суму до 200 євро та 

вагою до 50 кг 

(парфуми – до 50 г, 

туалетна вода – до 

250 г) 

Дозволяється ввіз на 

суму до 390 фунтів 

(270 фунтів, якщо 

туристи подорожують 

приватним літаком чи 

кораблем) 

5. Валюта Дозволяється в обсязі 

до 10 000 євро 

Дозволяється в обсязі 

до 10 000 євро 

 

Українським туристам слід обов’язково знати, які товари 

взагалі суворо заборонено завозити до Великої Британії. Це, 

                                      
1
 Авторська розробка на підставі [3; 4; 5] 
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насамперед: а) наркотичні речовини (героїн, морфій, кокаїн, 

амфітамін, барбітурати, ЛСД та каннабіс); б) вогнепальна та 

холодна зброя, включаючи різноманітні види ножів, кінжалів 

тощо, а також дудки, рупори, духові труби тощо; в) непристойні 

та порнографічні матеріали (книжки, журнали, фільми, відео, 

DVD та комп’ютерні програми), що включають: матеріали, що 

стосуються дітей; матеріали з жорстким насильством; інші 

матеріали еротичного характеру, що не продаються легально у 

Великій Британії. 

Українським туристам слід знати, за наявності яких 

товарів у їхньому багажі можна отримати проблеми з 

британськими митниками під час перевірки з причин 

порушення права інтелектуальної власності. Це стосується, 

насамперед, піратської продукції або підробки відомих світових 

брендів (компакт-диски, DVD, одяг, взуття, дизайнерські речі, 

що завозяться з країн-не  членів ЄС). 

Окрему групу складають предмети, для завезення яких до 

Великої Британії потрібний спеціальний дозвіл (ліцензія). Це: 

1. Вогнепальна зброя, набої, вибухівка, включаючи холості 

набої та імітації зброї, а також газові балончики та 

електрошокери – дозвіл можна отримати за умови участі у 

відтворенні історичних подій. 

2. Самурайські мечі з кривим лезом понад 50 см довжиною – 

дозвіл надається за умови участі у військово-історичних 

іграх або релігійних церемоніях. 

3. Живі тварини: ввезення туристами тварин дозволяється за 

умови отримання ліцензії Ветеринарної служби Великої 

Британії та проходження обов’язкового платного 

карантину; це стосується і «кімнатних» птахів (але 

свійські тварини та пташина сюди не зараховуються). 

4. Рослини та тварини, що перебувають під загрозою 

зникнення та вироби з них (біжутерія, взуття, сумки, пояси 

тощо), – потребують дозволу CITES (Міжнародна 

організація із захисту тварин і рослин, що знаходяться під 
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загрозою зникнення). Сюди належить також ікра 

лососевих риб, вироби зі слонової кістки, коралів, 

морських раковин, крокодилової та зміїної шкіри тощо. 

5. Деякі радіонадавачі (CB radio) та радіотелефони, що не 

прийняті до використання у Великій Британії. 

6. Необроблені діаманти – при завезенні з-за меж ЄС 

необхідний т.зв. Сертифікат Кімберлі. 

У випадку спроби завезення до Великої Британії 

заборонених товарів або товарів без необхідної ліцензії (або 

коли дозвіл чи ліценція підроблені) дії туриста кваліфікується 

як контрабанда і тягнуть за собою суворе покарання аж до 

ув’язнення. Щоб попередити такий розвиток подій, туристам 

наполегливо рекомендується з боку Прикордонної служби 

Великої Британії (англ. – UK Border Agency) та Митної служби 

Її Величності (англ. – HM Revenue&Customs): 

 ніколи не завозити до Великої Британії заборонених 

товарів та предметів; 

 ніколи не брати в когось будь-які предмети, товари для 

завезення до Великої Британії; 

 у випадку подорожі автомобілем, якщо ви – водій, 

пересвідчитеся, щоб ваші пасажири не везли заборонених 

речей, товарів, інакше, за умови знайдення контрабанди, 

авто буде конфісковане; 

 ніколи не намагайтеся нелегально провезти тварин до 

Великої Британії, оскільки навіть ручна тварина може 

несподівано захворіти на сказ, що призведе до 

непередбачуваних наслідків. 

В умовах постійно зростаючих туристопотоків з України 

до країн Європейського Союзу працівникам турфірм і туристам 

слід пам’ятати, що в усіх державах-членах ЄС діє єдиний 

Митний кодекс ЄС, який передбачає істотні обмеження для 

туристів-громадян країн, що не є членами ЄС, щодо перевезення 

товарів, валюти, тварин тощо. Ці вимоги українським туристам 

слід знати й виконувати. Також нашим туристам належить 



Митні вимоги до міжнародних туристів у Великій Британії 

 

 233 

знати, що прикордонно-пропускні пункти на аеродром, у 

морських портах,  на автомобільних переходах країн ЄС нині 

мають не дві пропускні смуги (коридори) для виходу пасажирів 

(туристів) (як вказується в більшості літературних туристичних 

джерел), а три: блакитний коридор – для громадян країн-членів 

ЄС (їх зазвичай не перевіряють); зелений коридор – для 

громадян країн, що не є членами ЄС і не мають із собою та в 

багажі заборонених до перевезення в межах ЄС товарів і 

предметів або валюти та везуть товари, що дозволені для 

завезення до країн ЄС і не перевищують встановлені обсяги 

(може бути вибіркова перевірка); червоний коридор – для 

громадян країн, що не є членами ЄС і везуть із собою товари 

або валюту у великих обсягах (для комерційного використання),  

передбачається ретельна перевірка митниками з обов’язковим 

декларуванням товарів і валюти. Червоний коридор також 

рекомендується туристам (зокрема, і України), якщо в них є 

сумніви щодо відповідності митним вимогам ЄС виду й обсягу 

товарів чи валюти, що перевозяться ними. Логістичний аспект 

проблеми, що досліджується в статті, розглянутий на прикладі 

Великої Британії (або Об’єднаного Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії), яка, з одного боку, є членом ЄС, 

але з другого – не входить до зони євро (зберегла свою 

національну валюту – фунт стерлінгів) і має власні додаткові 

прикордонно-митні вимоги щодо перевезення туристами 

товарів та валюти. Ознайомлення з ними, без сумніву, буде 

дуже корисне як для українських туристів, що збираються 

відвідати «туманний Альбіон», так і для працівників 

українських турфірм, що спеціалізуються на виїзному туризмі 

до країн Європейського Союзу. 
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Раскрыты особенности погранично-таможенных 

требований к международным туристов и особенности 

прохождения таможенного контроля в странах Европейского 

Союза (на примере Великобритании). 

Ключевые слова: Современный туризм, туристическая 

деятельность, познавательный туризм, природоохранные 

территории, таможенно-пограничные требования. 
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РОЗВИТОК КАНАДО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

В ХХІ СТ. 

 

У статті висвітлено основні напрями канадо-

американської інтеграції після подій 11 вересня 2001 року. 

Досліджено інтеграційні процеси в Північній Америці, нові 

кроки щодо розвитку двостороннього партнерства з акцентом 

на укріплення північноамериканської безпеки та 

конкурентоспроможності. Проаналізовано ініціативу з 

управління інтеграцією, а саме Північноамериканське 

партнерство у сфері безпеки та процвітання. 

Ключові слова: канадо-американські відносини, 

інтеграційні процеси, двостороннє співробітництво, Канада, 

США.  

Доцентрові інтеграційні процеси характерні не тільки для 

Західної Європи. Аналогічні тенденції розвиваються й у 

Північній Америці. Досвід відносин Канади та США, різних за 

своєю економічною могутністю й геополітичним впливом країн, 

рівень взаємозалежності та глибина взаємодії може бути 

корисним для України в її прагненні розбудовувати 

взаємовигідні відносини з Росією.  

Метою дослідження є аналіз інтеграційних заходів, що 

направлені як на забезпечення національної безпеки, так і на 

укріплення двостороннього канадо-американського 

співробітництва. Для реалізації мети дослідження визначені такі 

наукові завдання: проаналізувати основні напрями канадо-

американської інтеграції після подій 11 вересня 2001 року; 

розкрити характер взаємин і простежити зміни у відносинах між 

Сполученими Штатами Америки, з одного боку, і Канадою – з 

другого; дослідити інтеграційні процеси у Північній Америці. 
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Окремі аспекти дослідження знайшли своє відображення в 

працях сучасних російських дослідників Д.А. Володіна, С.Ю. 

Данилова, А.А. Мелкумова. Заслуговують на увагу дослідження 

канадських науковців Дж. Андерсона, К. Носсела, М. Такера, 

які виокремлюють певні аспекти канадо-американської 

інтеграції. 

Події 11 вересня 2001 року і заходи щодо укріплення 

безпеки Сполучених Штатів Америки, які послідували за ними, 

передусім у сфері прикордонного режиму, призупинили 

поступовий розвиток канадо-американської економічної 

інтеграції. Слід виділити ознаки нового етапу канадо-

американської інтеграції: зміщення акценту із загального для 

Канади, США, Мексики в 90-ті роки ХХ ст. завдання 

підтримання високих темпів економічного зростання на 

боротьбу з міжнародним тероризмом і укріплення 

конкурентноздатності північноамериканських товарів перед 

обличчям зростаючої експансії з боку Китаю, Індії та інших 

країн; комплексний характер інтеграційних заходів, що 

направлені як на забезпечення національної безпеки, так і на 

укріплення економічного співробітництва, які можна розглядати 

як взаємодоповнювальні; поява цілої низки міжурядових 

органів, проектів та ініціатив з управління інтеграцією, 

найважливішими серед яких необхідно виділити такі: канадо-

американська Декларація про «розумний кордон» 2001 р. (Smart 

Border Declaration), Північноамериканська робоча група з 

енергетики (2001 р.), Північноамериканська біотехнологічна 

ініціатива (2002 р.), тристороннє Північноамериканське 

партнерство у сфері безпеки та процвітання (2005 р.), яке 

сприймалося як продовження або навіть заміна попередньої 

інтеграційної угоди – НАФТА [6]. 

Після подій 11 вересня 2001 року економічна інтеграція 

між Канадою та Сполученими Штатами Америки втратила свій 

динамізм, який був властивий їй в 90-ті роки ХХ ст., унаслідок 

реалізації двох важливих угод: канадо-американської угоди 
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щодо зони вільної торгівлі (ФТА) 1988 року та тристоронньої 

угоди за участю Мексики щодо Північноамериканської зони 

вільної торгівлі 1994 року. Ці події виявилися важливими не 

тільки для Сполучених Штатів, але й для Канади. Зміни 

внутрішньополітичних пріоритетів Вашингтона, відхід від 

багатосторонності і повернення в бік ізоляціонізму –  усе це 

вплинуло на систему тісних двосторонніх відносин, які 

склалися між Канадою та США. Це означало як жорсткість 

звичних американських претензій щодо недофінансування 

Канадою власних збройних сил і зобов’язань у межах НАТО, 

так і раніше не властиве Вашингтону сприйняття Канади як 

небезпечного сусіда через кордон, що не достатньо 

охороняється, через який терористи можуть потрапити на 

територію США. Власне, американці висловили занепокоєння 

тим, що занадто м’яка політика Канади в сфері прийому 

біженців та емігрантів може дозволити терористам проникнути 

до Канади, а потім з її території переміститися до Сполучених 

Штатів [1, с. 38] 

Нова концепція безпеки США, що охоплює весь 

північноамериканський континент, почала вимагати від 

федерального центру – Оттави паралельних зусиль щодо 

виділення додаткових сил і засобів та, зокрема, готовність 

співпраці в низці важливих для неї сфер – прийомі біженців та 

іммігрантів, видання віз на в’їзд, згоди на допуск на свою 

територію озброєних американських поліцейських, 

прикордонників і митників. Американська політика у сфері 

укріплення кордону поставила під загрозу функціонування 

континентальної інтегрованої економіки, що базувалася на 

транскордонному постачанні сировини й напівфабрикатів за 

принципом постачання «точно в термін» (just-in-time). На місце 

постачання «точно в термін», яке асоціюються з реалізацією 

угод ФТА і НАФТА, усе частіше почали приходити постачання 

«коли прийдеться» (just in case) через посилення пропускного 

режиму на американо-канадському кордоні. Усе це суттєво 
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вплинуло на долю північноамериканської економічної 

інтеграції, особливо між Канадою та США. Існує ще одна точка 

зору, яка полягає в тому, що процеси інтеграції в Північній 

Америці не призупинилися, а навіть пришвидшилися, але не на 

основі економіки, а завдяки безпеці [7]. 

На думку Білого дому, Канада не тільки запізнилася з 

усвідомленням поствересневої реальності, але і здійснила низку 

помилок, відповідальність за більшість з яких взяв на себе 

колишній прем’єр-міністр Ж. Крет’єн, який добровільно пішов 

у відставку. Найзначнішою з них, яка асоціюється Вашингтоном 

як зрада, була відмова Канади від участі в розв’язаній США 

війни в Іраку (формально через брак на це санкцій з боку Ради 

Безпеки ООН). Ефект від такого рішення був найвідчутнішим 

тому, що протягом декількох місяців до цього канадські 

військові давали зрозуміти американцям, що Канада виділить 

для участі в міжнародній коаліції обмежений контингент у 600–

800 військовослужбовців [5, p. 56]. 

Другою причиною американського невдоволення стало 

значне поширення в Канаді антиамериканських настроїв, проти 

яких Ж. Крет’єн не тільки не боровся, але й сам сприяв їхньому 

посиленню. 

Третьою причиною була недостатність, на думку 

Вашингтона, канадських зусиль, спрямованих на боротьбу з 

міжнародним тероризмом, обороні території власне Канади і 

співробітництву з американцями в захисті 

Північноамериканського континенту. 

Не тільки Вашингтон був незадоволений позицією Канади, 

але й Оттава була не задоволена тим, як складаються 

двохсторонні канадо-американські відносити. Насамперед, в 

Оттаві вважали, що Вашингтон не оцінив внеску Канади в 

укріплення безпеки в Північній Америці та боротьбу з 

міжнародним тероризмом. Окрім того, в Оттаві були 

схвильовані ескалацією торгових конфліктів, винуватцями яких 

вважали американський протекціонізм: оскільки діяло 
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антидемпінгове мито на імпорт у США канадських хвойних 

пиломатеріалів тощо [11, p. 46–47].  

Ще однією принципово важливою для американців темою 

стало ставлення Канади до програми національної 

протиракетної оборони США (НПРО) Дж. Буша. Власне від 

Канади не вимагалося майже нічого, а ні надання своєї 

території, а ні бюджетних асигнувань, тільки символічне 

погодження, яке було дуже важливим. Дж. Буш двічі публічно 

просив федеральний центр – Оттаву про підтримку під час свого 

візиту в цю країну 30 листопада–1 грудня 2004 р. [2, с. 29]. 

До кінця 2003 року основна відповідальність за 

напруженість у взаєминах між Канадою та США покладалася на 

колишнього прем’єр-міністра Жана Крет’єна, який не тільки не 

приділяв достатньо уваги ключовому для Канади 

американському напрямку, але й звинувачувався в 

антиамериканізмі. Новий глава уряду Пол Мартін, який 

прийшов до влади під гаслом поліпшення відносин зі 

Сполученими Штатами в лютому 2005 року, заявив про те, що 

Канада не буде брати участі у запропонованій Дж. Бушем 

програмі національної протиракетної оборони США (НПРО) [2, 

с. 30]. 

Раніше П. Мартін та інші федеральні політики начебто 

давали зрозуміти, що вони «за» і вся справа в отриманні 

американських гарантій щодо нерозповсюдження гонки 

озброєнь на космічний простір. Але канадське рішення було 

прийняте не на користь США, багато в чому перекреслило той 

позитивний діалог, якого вдалося досягнути П. Мартіну на 

американському напрямку. Після його приходу до влади це 

рішення було поставлено паралельно з рішенням Ж. Крет’єна 

щодо неучасті в очолюваній США інтервенції в Іраку [10].  

У відносинах з Вашингтоном ліберальний прем’єр-міністр 

П. Мартін проводив іншу лінію, аніж Ж. Крет’єн, який так і не 

знайшов спільної мови з адміністрацією Дж. Буша, а період 

іракської кризи суттєво зіпсував відносини із США. П. Мартін 
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виступав за подальше зближення зі Сполученими Штатами, а 

також за пріоритетний розвиток відносин з усіма країнами 

Північної і Південної Америки. 

Існує думка, що США не допомагають Канаді захищати 

себе, вони допомагають Канаді захищати США. Канада 

занепокоєна тим, що через зростання своєї залежності від США 

вона втрачає свободу маневру в питаннях безпеки, війни і миру. 

США занепокоєні й тим, що інколи, як у випадку другої війни в 

Іраку (квітень 2003 р.), Канада все ще дозволяла собі таку 

свободу маневру. Канада розраховує послабити силове 

домінування США за допомогою НАТО. Цього прагне і Європа. 

Але апеляція до багатостороннього підходу в межах НАТО й 

інших міжнародних організацій відображає зростаючу слабкість 

Європи і Канади щодо США. І навпаки, Вашингтон все більше 

прагне до одностороннього підходу, що відображає його 

зростаючу силу і прагнення до домінування. Зрушення на 

користь одностороннього підходу можна було спостерігати ще 

при адміністрації Б. Клінтона, але посилилися вони при 

адміністрації Дж. Буша. Ще активніше ці зрушення стали 

проявлятись у Сполучених Штатах під час другої війни в Іраку. 

Усе це призвело до того, що США зі своїми союзниками все 

частіше розмовляють з позиції сили  [7]. 

На початку ХХІ століття відносини між США і Канадою 

помітно погіршилися через розбіжності щодо питань безпеки. 

Оскільки США вже не перший рік наполягають на збільшенні 

воєнних витрат Канади. Але Канада продовжує тримати їх на 

низькому рівні, крім того, на відміну від США, канадська 

сторона вважала, що основне у світі зростаючої загрози 

глобального тероризму – це невоєнні аспекти безпеки. Канада 

при налагодженні міжнародного співробітництва щодо даного 

питання прагне не обмежуватися двосторонніми відносинами із 

США і навіть у межах НАТО, а йти шляхом глобалізації таких 

контактів. Але справжня «тріщина» у відносинах двох сторін 

з’явилася після того, як Канада не підтримала позиції США 
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щодо Іраку напередодні і під час другої іракської війни. 

Канадські  збройні сили все більше переорієнтувалися з воєнних 

завдань на миротворчі, що також не влаштовувало Вашингтон. 

Позиції Канади та Росії з питання щодо шляхів врегулювання 

кризи навколо Іраку виявилися дуже близькими  між собою. 

Цей факт відображає тенденцію зближення позицій Канади та 

Російської Федерації з цілої низки міжнародних проблем, 

ключем до розв’язання яких ці країни вважають 

багатосторонній підхід і, насамперед, використання механізмів 

ООН [1, с. 36]. 

Хоча офіційна відмова Ж. Крет’єна брати участь в 

антиіракській кампанії, яка пролунала 17 березня 2003 року і  

стала розчаруванням для Вашингтона, Сполучені Штати 

втрималися від різких коментарів. Лише американський посол у 

Канаді П. Селлуччі попередив, що рішення Оттави може 

негативно вплинути на динаміку економічних зв’язків між 

двома державами.  

На саміті НАТО в Брюсселі 21 лютого 2005 року, який 

відбувся за три дні до офіційної відмови Канади від участі в 

американській протиракетній обороні, канадський прем’єр-

міністр П. Мартін жодного слова не сказав про рішення свого 

уряду. Отже, характер воєнної політики США щодо Канади на 

початку ХХІ століття значно погіршився. Канада починає все 

більше розглядатися Вашингтоном не як традиційний воєнний 

союзник, а передусім як додатковий бартер для відображення 

асиметричних загроз [10].  

Вашингтон прагне уніфікувати захист Північної Америки, 

звести до мінімуму, де це можливо, участь Канади в обороні 

континенту. Незалежно від похолодання чи потепління у 

відносинах, архітектуру безпеки двох країн і всього 

Північноамериканського континенту буде визначати 

Вашингтон, а Канаді прийдеться підлаштовуватись під цей 

процес.  
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Довгий час аналітики і громадськість пов’язували прогрес 

у північноамериканській інтеграції з удосконаленням угоди про 

Північноамериканського зону вільної торгівлі, яка була 

покладена в її основу. Ці плани і проекти помітно 

активізувалися після запропонованого президентом Мексики В. 

Фоксом у 2000 році «Плану 2020», що отримав назву «НАФТА 

– плюс» [6].  

Після 11 вересня 2001 р. першою спробою щодо 

поглиблення чи розширення північноамериканської інтеграції 

стали: Декларація про «розумний кордон» (Smart Border 

Declaration) і План дій щодо її реалізації, які були підписані з 

ініціативи Канади 2001 року. 

Спробою заповнити інтеграційний вакуум стало утворення 

Північноамериканського партнерства у сфері безпеки та 

процвітання (North American Security and Prosperity Partnership) 

– одна із значних зовнішньополітичних ініціатив, яку 

запропонував Дж. Буш протягом другого терміну перебування 

при владі. 

 2005 року під час саміту перших керівників трьох 

північноамериканських держав у Техасі було підписано заяву 

про Північноамериканське партнерство у сфері безпеки та 

процвітання (до 2005 р. президенти США і Мексики та прем’єр-

міністр Канади в тристоронньому форматі зустрічалися лише 

двічі – 1956 р. в Уайт-Салфер-Спрінгсі (США) та 2001 року в 

Квебеку). У заяві було проголошено три основні завдання – 

безпека, економічне процвітання і підвищення рівня життя 

громадян. При цьому безпека і процвітання визначалися 

взаємозалежними категоріями, що відповідало інтересам 

Канади. Були визначені певні чотири пріоритетні для 

співробітництва сектори: енергетика, транспорт, фінансові 

послуги та передові технології [10].  

У заяві тодішнього прем’єр-міністра Канади П. Мартіна за 

результатами саміту 2005 року підкреслювалась практична 

направленість угоди щодо Північноамериканського партнерства 
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у сфері безпеки та процвітання, а саме партнерство 

характеризувалося як «дорожня карта». Зазначалося, що 

Північноамериканське партнерство у сфері безпеки та 

процвітання буде доповнювати зусилля в межах НАФТА [7]. 

У вересні 2006 року такий підхід П. Мартіна підтвердив 

новий прем’єр-міністр Канади С. Харпер, який заявляв, що хоча 

НАФТА залишається осередком північноамериканської 

інтеграції, Канада, США та Мексика повинні діяти так, щоб 

отримувати додатковий виграш від своєї взаємодоповнюваності 

за допомогою Північноамериканського партнерства у сфері 

безпеки та процвітання. Лідери трьох північноамериканських 

країн зробили нові кроки щодо розвитку партнерства з акцентом 

на укріплення північноамериканської конкурентоспроможності 

та енергетичної безпеки тощо [7].  

Основними питаннями на порядку денному у сфері 

безпеки та економічного процвітання в серпні 2006 року були 

визначенні такі: підписання тристоронньої угоди про 

співробітництво у сфері державного регулювання, а саме: 

забезпечити уніфікацію чи поєднання національних 

регулюючих правил і стандартів; спростити правила тестування 

і сертифікації товарів у країнах-членах НАФТА; утворення 

тристоронньої Ради щодо партнерства у сфері 

автомобілебудування; вироблення загальних підходів і 

координація програм у сфері охорони здоров’я; підписання 

угоди щодо укріплення безпеки у сфері громадянської авіації 

тощо. 

Дійсно, ступінь залежності Канади від США надто велика. 

Якщо США з точки зору безпеки перекрили б кордон з 

Канадою, це призвело б до кризи в канадській економіці. 

Можливості Канади впливати на відносини із США 

зростатимуть у тих випадках, коли обидві країни будуть 

співпрацювати, і скорочуватимуться тоді, коли такого 

співробітництва не відбуватиметься.  
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Отже, основними напрямами канадо-американської 

інтеграції після 11 вересня 2001 року були: тимчасове закриття 

канадо-американського кордону після атаки терористів на 

будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку (11 

вересня 2001 р.); жовтень 2005 року в м. Сонома (Каліфорнія) 

пройшов перший Північноамериканський форум, присвячений 

питанням континентальної економічної і соціальної інтеграції; 

23 січня 2006 року перемогу на всезагальних виборах у Канаді 

отримав консерватор С. Харпер, який сформував уряд меншості, 

пріоритетом політики якого стало поліпшення канадо-

американських відносин; 31 березня 2006 року відбувся другий 

Північноамериканський саміт за участі Дж. Буша, С. Харпера і 

В. Фокса у м. Канкуні (Мексика), на якому було прийнято 

рішення про створення Північноамериканської ради з 

конкурентноздатності в складі представників національних 

транснаціональних корпорацій; 17 серпня 2007 року Ліберальна 

партія Канади опублікувала документ під назвою «Сильна і 

вільна»: план лібералів напередодні саміту 

північноамериканських керівників в м. Монтебелло (Квебек); 

21–22 серпня 2007 р. відбулася третя північноамериканська 

зустріч лідерів держав і урядів за участю Дж. Буша, С. Харпера і 

Ф. Кальдерона в Монтебелло (Квебек). Основним результатом 

саміту стало підписання Рамкової угоди щодо співробітництва в 

галузі державного регулювання. У квітні 2008 року відбувся 

четвертий  Північноамериканський саміт за участю Дж. Буша, 

С. Харпера і Ф. Калдерона в Новому Орлеані [7]. 

Ставлення до Північноамериканського партнерства у 

сфері безпеки та процвітання серед канадського й 

американського суспільства досить різне. Одні характеризували 

його як значний крок уперед у масштабах континенту, інші 

критикували, вважаючи, що ним не передбачалось утворення 

єдиного економічного простору і простору у сфері безпеки; не 

знижувалися антидемпінгові та компенсаційні закони й інші 

форми протекціонізму і те, що вони не замінялися єдиною 
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антимонопольною політикою; оборона не розглядалась як 

частина безпеки, саме цим ставилось під питання майбутнє 

канадо-американського оборонного співробітництва; не 

передбачались нові інститути, необхідні для забезпечення 

функціонування економічного простору і простору у сфері 

безпеки, тощо. Щодо намірів переглянути НАФТА та 

Північноамериканське партнерство у сфері безпеки та 

процвітання оголосив Б. Обама.  

Аналіз змін дозволяє передбачати, що в Північній Америці 

відбувається поступовий перехід від так званої «поверхневої»  

до «глибокої» інтеграції. Прихильники теорії «глибокої» 

інтеграції вважають її такою, що асоціюється із завершенням 

утворення єдиного внутрішнього ринку, вважається однією з 

головних особливостей багатьох нових регіональних союзів. На 

відміну від «поверхневої» інтеграції, яка передбачає ліквідацію 

тарифних і деяких нетарифних бар’єрів (наприклад, квот) 

«глибока» інтеграція означає можливість гармонізації 

(уніфікації) напрямів економічної політики між країнами, які 

прагнуть до тіснішого союзу. 
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В статье освещаются основные направления канадо-

американской интеграции после событий 11 сентября 2001 

года. Исследовано интеграционные процессы в Северной 

Америке, новые шаги для развития двустороннего 

сотрудничества с акцентом на укрепление североамериканской 

безопасности и конкурентоспособности. Проанализировано 

инициативу по управлению интеграцией, а именно  

Североамериканское партнерство в области безопасности и 

процветания. 

Ключевые слова: канадо-американские отношения, 

интеграционные процессы, двустороннее сотрудничество, 

Канада, Соединенные Штаты Америки.  
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У статті розглянуто реалізацію інформаційно-

комунікаційних регіональних програм співпраці ЄС з країнами 

півдня і сходу Європи Проаналізовано досвід урахування 

специфіки країн-сусідів південного і східного регіонів 

партнерства з ЄС. Акцентується увага на необхідності  

відповідного реагування на потреби конкретних територій і 

проблем, які цікавлять у цих країнах європейських партнерів. 

Ключові слова: Європейський Союз, регіональна політика 

ЄС, регіональне співробітництво, комунікаційна політика.  

 

Реалізація Європейським Союзом регіональної політики 

отримала позитивні відгуки світової громадськості. Лауреат 

Нобелевської премії, економіст М. Спенс зазначав, що Європа 

повинна ділитися власним досвідом у сфері регіонального 

розвитку з багатьма іншими регіонами світу [1, с. 3].  

До ЄС звернулися країни, які хочуть встановити діалог з 

питань регіональної політики, здійснювати обмін досвідом та 

інформацією. Саме тому Генеральний директорат з регіональної 

політики вперше створив спеціальну групу для організації 

такого діалогу з країнами, які не входять до ЄС, а Європейський 

Парламент, усвідомлюючи політичне і практичне значення такої 

діяльності, 2009 р. виділив фінансування для пілотного проекту 

«Зміцнення регіональної і місцевої співпраці завдяки 

просуванню регіональної політики ЄС на глобальному рівні» [1, 

с. 3]. У цьому контексті дедалі більше набуває значення 
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адекватна інформаційна і комунікаційна підтримка регіональної 

політики Євросоюзу, а прозорість процесу реалізації її стратегії 

і програми розглядається як важливий складник ефективного 

управління  

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми свідчить, що 

ця проблема є предметом уваги не лише офіційних інституцій 

ЄС, але й науковців європейських країн. Зокрема, окремі 

аспекти проблеми досліджувались і в українській науці. Так, Н. 

Шепель вивчав інформаційну політику ЄС, І. Іванченко – 

європейські комунікації, Міжнародний центр перспективних 

досліджень аналізував комунікативну практики ЄС у контексті 

можливості використання цього досвіду Україною. Проте 

інформаційно-комунікаційна регіональна співпраця на півдні і 

сході Європи поки що не була предметом спеціальних 

досліджень. Саме тому, об’єктом нашого вивчення стали 

особливості реалізації інформаційно-комунікаційних 

регіональних програм ЄС, предметом – регіональні 

комунікаційні кампанії ЄС у південному та східному 

комунікаційному просторі. 

Зовнішня регіональна політика ЄС охоплює країни, що 

мають спільні кордони з ЄС і сприяє уникненню нових меж між 

ЄС і прилеглими територіями, які поділяють їх. Вона допомагає 

розвитку конструктивних контактів між регіонами і країнами, 

що перебувають у безпосередній близькості від ЄС, налагодити 

співпрацю з ЄС, а країнам-кандидатам підготуватися до 

виконання зобов’язань, пов’язаних з членством у ЄС. Ця 

політика також спрямована на переконання їх населення у 

певних вигодах від перебування в ЄС.  

Регіональні проекти, що здійснюються в межах простору 

Європейської політики добросусідства, є форумом для діалогу й 

обміну думками і досвідом країн-партнерів, які, незважаючи на 

явні розбіжності, що іноді виникають між ними, шукають 

спільні рішення найскладніших проблем. Успішності 

регіональної політики сприяють інформаційно-комунікаційні 
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процеси, що їх супроводжують. «Недостатня поінформованість 

та відсутність залучення зацікавлених осіб до розробки програм 

в рамках ЄІСП і їх моніторингу обмежує можливості ефективної 

співпраці з відповідними зацікавленими особами в ЄС, не 

сприяє вирішенню актуальних проблем, що існують в Україні, 

робить допомогу, яка надається ЄС, не настільки ефективною, 

як планувалось при створенні нового інструменту 

фінансування», – зазначено на українському сайті «Інструмент 

Європейського Сусідства та Партнерства – ЄІСП», створеному 

для підвищення рівня поінформованості громадських 

організацій, місцевої влади, наукових інституцій та інших 

зацікавлених осіб про можливості фінансування та його 

пріоритети відповідно до Інструменту європейського сусідства і 

партнерства [3].  

У керівництві щодо комунікації та прозорості, що було 

розроблено ЄК для забезпечення дій, які повністю або частково 

фінансуються Європейським Союзом, зазначається важливість 

інформаційних і комунікаційних заходів, спрямованих на 

підвищення обізнаності щодо дій ЄС у країні або регіоні. Тут 

записано, що в усіх діях (проектах, програмах і т. д.) 

комунікаційні заходи повинні бути правильно сплановані.  

Для максимального комунікаційного впливу інформація, 

що використовується, повинна бути точною, цікавою для 

цільових аудиторій, заходи повинні бути своєчасними, 

узгодженими з Комісією, потрібними цільовим аудиторіям, 

відповідно спрямованими певними ресурсам, які витрачаються, 

й очікуваному ефекту. Комунікації і прозорість плану будь-якої 

дії повинні відповідати максимальній синергії і стратегії 

Єврокомісії (або відповідним департаментам Комісії) [6, с. 7]. 

Серед пріоритетних напрямків співробітництва ЄС із 

сусідніми країнами є спеціальні проекти, пов’язані з реалізацією 

інформаційно-комунікаційних завдань, які охоплюють 

комунікаційний простір прикордонних територій – «Регіональна 

інформація і комунікація» і «Регіональна програма обміну і 
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поширення інформації» [4]. Ці програми є складником загальної 

комунікаційної політики Європейського Союзу. Їх ініціатори 

вважають, що інформаційно-комунікаційна співпраця має 

велике значення, оскільки доповнює національні програми, 

розв’язує складні проблеми, що мають регіональний вимір, і 

сприяє налагодженню взаємодії з питань, які являють взаємний 

інтерес [2]. 

Інформаційно-комунікаційна регіональна співпраця 

започаткувалась у країнах південного регіону. Проект 

«Регіональна інформація і комунікація» [12] у 2004–2007 рр. 

реалізовувався як програма південного партнерства (Euro-Med 

Partnership) в Алжирі, Єгипті, Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Марокко, 

на палестинських територіях, Сирії, Тунісі, Туреччині (до 2007 

р.) і фінансувалась у межах програми MEDA
1
. 

Вона була спрямована на підвищення знань, рівня 

поінформованості і розуміння євро-середземноморського 

партнерства, в основному, через роботу зі ЗМІ і зосередженні 

уваги на громадянському суспільстві і молоді. Проект сприяв 

дебатам, діалогу і взаємодії молодих людей, дискусіям про 

майбутнє, підтримку і зміцнення в середземноморському регіоні 

громадянського суспільства.  

Поінформованості про регіональні програми і проекти 

сприяли спільні теле- і радіопрограми в Європі і 

середземноморських країнах-партнерах, підтримка в регіоні ЗМІ 

і молодіжних проектів, поїздки журналістів. Створений у межах 

цього проекту Євро-середземноморський інформаційний центр 

збирав і поширював інформацію, готував матеріали і 

підтримував веб-сайт англійською, французькою й арабською 

мовами. Створена для журналістів регіону мережа «Європа для 

                                      
1
 MEDA – програма фінансової і технічної допомоги країнам південного 

Середземномор’я: Алжир, Кіпр, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Мальта, 

Марокко, Палестинська територія, Сирія, Туніс і Туреччина. У її основі 

лежать програми Phare і TACIS, насамперед щодо прозорості та інформації.  
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середземноморських журналістів», допомагала готувати 

матеріали для ЗМІ з питань діяльності Європейського Союзу та 

регіонального співробітництва [9]. 

Пізніше, 2008–2011 рр. ця програма стала здійснюватись у 

межах ЄІСП одночасно зі східним проектом ЄС. Новий етап 

програми, розпочатий 2008 р., був спрямований на здійснення 

інформаційних і комунікаційних кампаній, підготовку 

інформаційних і комунікаційних матеріалів, розвиток 

взаєморозуміння між ключовими комунікаторами в ЄС і країнах 

регіону, підтримку подальшого розвитку вільного і відкритого 

формування думок і свободи слова а країнах Середземномор’я. 

Логічним доповненням зазначеної програми стала і 

реалізація в 2008–2012 рр. регіонального проекту підтримки 

інформаційного суспільства «Регіональна програма з підтримки 

розвитку інформаційного суспільства в Середземноморському 

регіоні (EUMEDRegNet)». Вона також націлена на підтримку і 

подальше поліпшення співпраці між Європою і 

Середземноморськими країнами-партнерами. Очікується, що 

реформи у сфері розвитку інформаційного суспільства будуть 

сприяти економічному і соціального розвитку регіону та 

максимальній взаємодії між двосторонніми і регіональними 

проектами. Проект також повинен сприяти регіональній 

гармонізації політики і пропаганди передового досвіду [13, с. 

36]. 

Регіональна інформаційна і комунікаційна програма 

Європейського Союзу 2008–2011 рр. почала підтримувати і 

середземноморський, і східний вектор регіональної політики 

ЄС, маючи загальний бюджет у 19 млн. євро (7 млн. євро – на 

східне партнерство, 12 млн. євро – на південну співпрацю). 

Зважаючи на те, що інформація, комунікація і діалог є 

ключовими елементами зрілих, вільних і незалежних ЗМІ, вона 

передбачає «сформувати стійкі комунікаційні мережі і 

допомогти подальшому розвитку свободи думки і її вираження, 
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забезпечити тим самим внесок у створення атмосфери сприяння 

діалогу і взаєморозумінню» [12].  

Вважають, що основна проблема, яка викликала 

необхідність розробки і реалізації цієї програми, полягає у 

відсутності усвідомлення і розуміння серед людей території 

країн ЄІСП про ЄС, його політику та відносини з країнами і 

територіями. Головними труднощами у підвищенні обізнаності 

є такі: доступ до цільової аудиторії, брак відповідних 

інструментів і стратегій і потреба для засобів масової інформації 

та фахівців у сфері комунікації в країнах ЄПС зробити свій 

внесок у комунікацію [11]. 

Ця програма покликана допомогти громадянам на всьому 

просторі Добросусідства більше довідатись і краще розуміти 

ЄС, його політику і відносини із сусідніми країнами, і не лише 

підвищити поінформованість громадськості про ЄС і його 

відносини, а також створити почуття причетності і співучасті до 

євроінтеграційного процесу. Програма містить у собі чотири 

компоненти, схарактеризовані в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Структура Регіональної інформаційної і комунікаційної 

програми Європейського Союзу 2008–2011 рр. Складено за: [12].  
Зміст 

діяль-

ності 

Мета Назва проекту Засоби реалізації 

М
ед

ій
н

а
 

 д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

Забезпечення 

максимальної 

присутності 

ЄС у ЗМІ 

регіону 

Діяльність 

ЗМІ: 

максимальне 

розширення 

присутності 

ЄС у ЗМІ 

регіону (Media 

activities: 

maximising EU 

presence in the 

region’s media) 

Робота з журналістами, 

інформ-агентствами, що 

інформують громадськість про 

ЄС, забезпечення інформа-

ційними джерелами, сприяння 

організації репортажів про 

фінансовані в даних країнах 

про-еки ЄС на телебаченні, 

радіо, у пресі і на новинних 

сайтах (Euro-med-news, 

Window-to-europe, Inter-news – 

East) 
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Н
а
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а
 п

р
а

к
т
и

ч
н

о
-

п
р

и
к

л
а

д
н

а
 д

ія
л

ь
н

іс
т
ь

 

Інтенсифіка-

ція 

інформацій-

ного обміну 

(повинна 

тривати до 

кінця 2011 р.) 

Діяльність з 

інтенсифікації 

інформаційно-

го обміну: 

навчання і 

створення 

мереж 

(Communicatio

ns Multiplier 

activities: 

Training & 

network 

building) 

Навчання журналістів із 

провідних ЗМІ регіону, 

створення регіональних 

інформаційних каналів і мереж, 

навчання понад 200 журналістів 

у чотирьох групах: Близький 

Схід, Магриб і Ліван, Кавказ і 

російськомовні країни, а також 

налагодження і підтримка 

контактів з понад 500 

журналістами  

О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

о
-д

о
сл

ід
н

и
ц

ь
к

а
 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

Обмін і 

поширення 

інформації, 

моніторинг 

ЗМІ (повинне 

тривати до 

кінця 2011 р.) 

Підтримка 

обміну і 

поширення 

інформації, 

моніторинг 

ЗМІ 

(Information 

and 

communication 

support and 

media 

monitoring 

project)  

Створення ENPI info centre –

інформаційного центру ЄІСП  

– www.enpi-info.eu, мережі 

журналістів у сусідніх країнах 

Європейського Союзу, надання 

інформації і моніторинг засобів 

масової інформації 

Д
о

сл
ід

н
и

ц
ь

к
о

-а
н

а
л

іт
и

ч
н

а
 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

Стратегічні 

дослідження 

та аналіз 

комунікацій 

(проект 

повинен 

завершитись 

у 2011 р.)  

Стратегічне 

дослідження і 

аналіз комуні-

кацій: 

вивчення дум-

ки й опитуван-

ня населення 

(Strategic 

communications 

research & 

analysis: 

Opinion 

research and 

polling) 

Вивчення громадської думки 

через опитування для 

з’ясування думок і поглядів 

цільових аудиторій у регіонах, 

охоплених ЄІСП, з метою 

визначення оцінки політики ЄС 

 

http://www.enpi-info.eu/
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У межах програми передбачено систематичне 

інформування про політику допомоги, яку ЄС надає регіонам. 

Вона сприяє співробітництву між журналістами та 

інформаційними агентствами, допомагає створювати стійкі 

комунікаційні мережі, що сприяють діалогу і взаєморозумінню. 

Передбачалося, зокрема, заключити 12 контрактів щодо теле- і 

радіопрограм, прес-матеріалів, веб-порталів, спеціальних 

заходів і акції регіонального, напіврегіонального або 

двостороннього виміру. 

Eurojar (Europa Jaratuna) / «Європа – наш сусід» – 

проект мультимедійної комунікації, метою якого є забезпечення 

«максимальної прозорості Європейської політики сусідства» у 8 

арабських країнах: Ліван, Сирія, Йорданія, Палестинська 

автономія, Єгипет, Туніс, Марокко і Алжир. Проект має бюджет 

у 1,5 мільйона євро. Він підтримує виробництво новинних 

програм і репортажів на телебаченні й у пресі про пов’язані з 

ЄС проекти у вісьмох середземноморських країнах-партнерах. 

У його межах публікуються щотижневі нариси в ліванській 

щоденній газеті «L’Orient Le Jour», панарабській щоденній 

газеті «Al-Hayat» і газеті «Le Commerce du Levant». Щотижневі 

репортажі передаються Міжнародною Ліванською радіомовною 

корпорацією (LBCI) і Ліванським супутниковим телебаченням 

(LBCSat), орієнтованими на арабський світ. Проект Eurojar має 

жвавий інтерактивний веб-сайт (www.eurojar.org) [8].  

Euromed News / Євромед Новини – проект, очолюваний 

Телебаченням Франції, поєднує ЗМІ 

Європи, Алжиру, Йорданії, Лівії, Сирії, 

Марокко і Лівану. Для забезпечення 

взаємної поінформованості про Євро-

середземноморське партнерство тих, 

хто живе обабіч Середземномор’я, 

поширюються новини, ініціюються 

діалоги, розкриваються цілі, методи і 

досягнення політики Європейського 

Мал. 1. Логотип 
проекту «Євромед 

Новини»  
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_World&prev=/search%3Fq%3DLBCSat%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DEtb%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhhqxf-yr86rwMu42NTEJzgpOr8B-A
http://www.eurojar.org/
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сусідства. На мал. 1 подано логотип проекту «Євромед 

Новини».  

До основних тем, які висвітлюються в межах цього 

проекту можна зарахувати: молодь і допомога у сфері 

зайнятості, сільські жінки і ліквідація неграмотності, рівність 

статей, допомога молодим людям створювати компанії, 

проблеми забруднення моря, альтернативні джерела енергії, 

європейська стратегія розвитку євро-середземноморської 

культурної спадщини [14].  

Гасло Євромед-Новин: одна філософія, один проект, 

одна команда: 

 «одна філософія», у якій виражається місія Євромед 

Новин – «інформувати населення південних 

середземноморських країн про підтримку ініціативи 

Європейського Союзу щодо забезпечення процвітання в 

сусідніх регіонах, спираючись на існуючий культурний діалог 

між двома берегами»;  

 «один проект» – спільні завдання виконуються 

об’єднаними зусиллями численних міжнародних ЗМІ – ASBU, 

COPEAM і EBU, громадські телекомпанії EPTV в Алжирі і 

Франції, JRTV в Йорданії, LJB у Лівії, ORTAS у Сирії, SNRT у 

Марокко і телебачення у Лівані; 

 «одна команда» – телебачення Франції при партнерстві з 

ЄС і COPEAM здійснює загальну координацію, усі редакційні 

аспекти контролюють ASBU і EBU, поширення новин 

здійснюється через Євромед Новини [5]. 

Будучи об’єднавчим інструментом, сайт www.euromed-

news.org доступний французькою, англійською й арабською 

мовами і забезпечує свободу вираження думки. Він працює в 

режимі реального часу, має інтерактивне вікно, спеціальні 

сектори для завантаження файлів, швидкий і легкий доступ до 

інформації і новин, надає різні Інтернет-послуги, тут можна 

передплатити інформаційний бюлетень, відеотрейлери. 

Проектом передбачено розробити 300 новинних сюжетів, 40 

http://www.euromed-news.org/
http://www.euromed-news.org/
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коротких програм про поточні події і дев’ять документальних 

фільмів по 26 хвилин на теми співробітництва ЄС із країнами 

Середземноморського сусідства. Відеоматеріали викладаються 

не лише на веб-сайті проекту, але й на каналі проекту в YouTube 

(http://www.youtube.com/user/euromednews) [7]. 

Існує думка, що «Євромед Новини» нині є гараздо більше, 

ніж веб-сайт. Це, по суті, бренд EuroMed-News. Логотип 

Євромед Новин, створений агентством SQLI, став брендом для 

унікальних аудіовізуальних продуктів, він уособлює цінності, 

які підтримуються учасниками проекту (діалог культур, 

гендерна рівність, демократія, права людини, боротьба з 

бідністю).  

Hello Europe / Привіт, 

Європо – інформаційний і 

комунікаційний проект 

максимальної присутності ЄС 

у країнах-партнерах на 

Кавказі, складник Регіональної 

інформаційної і 

комунікаційної програми 

Європейського Союзу. На мал. 2 надано логотип зазначеного 

проекту. 

У 2009–2010 рр. телебачення і радіомовлення, друковані й 

електроні ЗМІ у Вірменії, Азербайджані і Грузії працювали в 

тісній співпраці з НУО. Використовуючи можливості ЗМІ, вони 

допомагали зробити власний уряд прозорим, громадськість 

толерантною і процвітаючою, розібратись у чинниках, що 

впливають на її життя. У межах проекту були поєднані зусилля 

теле- і радіокомпаній, газетних і мережних видавців Вірменії, 

Азербайджану і Грузії, що допомагало журналістам регіону 

створювати і розміщувати в ЗМІ якісну інформацію про ЄС і 

ЄПД, проводити шоу, випускати додатки до газет, створювати 

тележурнали і документальні фільми, а також мережний 

Мал. 2. Логотип проекту 

«Привіт, Європа» 

http://www.youtube.com/user/euromednews
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://hello-europe.info/armenia/&prev=/search%3Fq%3DHello%2BEurope%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DR4F%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhj6bTEz1ozJxho_iY87Ih9UbWJ1bQ
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контент на теми ЄС і його партнерських відносин з країнами 

Європейського сусідства.  

Працюючи на місцевих мовах, журналісти з регіону могли 

готувати для ЗМІ якісну інформацію щодо ЄС і ЄПД. 

Привертаючи увагу до людського виміру ЄПД, «Привіт, 

Європо» активізував взаємодію між громадянами ЄС і 

закавказьких держав, між різними суспільствами і культурами, 

сприяв поліпшенню відносин між громадянами сусідніх країн у 

регіоні, стимулював обговорення, розвивав почуття причетності 

й співучасті серед людей.  

Фахівці зазначають, що в цьому регіоні ЗМІ відіграють 

важливу роль і як джерело народної культурі, і як поширювач 

політичної інформації. Це певною мірою гарантує кількісне і 

якісне всебічне висвітлення питань ЄПД, поширення інформації 

на всі соціальні групи, передусім на молодь. Потенціал 

загальної аудиторії проекту, за деякими оцінками, становить 12–

15 млн. осіб, охоплюючи, зокрема, за рахунок супутникових 

трансляцій і діаспору.  

Сайт «Привіт, Європо» містить цікаву інформацію з 

політичних, економічних і культурних питань; корисні факти 

про ЄС, ЄПД, східне партнерство, ЄІСП; тут можна 

завантажити теле- і радіопередачі чи дивитися їх у прямому 

ефірі; отримати останні друковані чи Інтернет-статті мовою 

оригіналу; знайти для кожної країни статті й додаткові 

посилання з тем, що дають уявлення про загальну і регіональну 

політику ЄС, співпрацю між ним і конкретною країною.  

У кожній країні є власні особливості реалізації проекту 

«Привіт, Європо». Так, у Вірменії 2009–2010 рр. громадське 

телебачення підготувало і транслювало дванадцять щомісячних 

ток-шоу, відомих як «Європейська формула». «Інтерньюс» 

Вірменії випустив 27 соціальних реклам «Нова Європа» і 

спеціальних доповідей «Parallels», де аналізувалася динаміка 

співробітництва між Вірменією та країнами ЄС у різних галузях 

Європейської політики сусідства. «Інтерньюс» Вірменії в 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm&prev=/search%3Fq%3DHello%2BEurope%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DR4F%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhijbmuCMLIOr7-4vzyAysKsr7iPMw
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партнерстві з Радіо Ай підготували і транслювали 60 

щотижневих інтерактивних програм «Європейська 

перспектива» з елементами ток-шоу. Газета «168 Zham» 

публікувала додаток «Європейські вікна», де обговорювалися 

найважливіші аспекти співробітництва з ЄС. 

«Інтерньюс» Азербайджану підготував 28 спеціальних 

телевізійних журналів «Європа і ми», які Громадське 

телебачення транслювало два рази на місяць у прайм-тайм. 

Antenn Radio 101.1 FM підготувало 28 журналів «Європа 

сьогодні»; щоденна газета «Дзеркало» опублікувала 28 додатків 

до газети «Євроінтеграція»; на сайті http://mediaforum.az/eu 

вироблялись і поширювалися десятки новин через розділи, 

присвячені політиці, регіону, праву, суспільству.  

«Інтерньюс» Грузії і телекомпанія «Руставі-2» підготовили 

десять 20-хвилинних документальних фільмів грузинською 

мовою з питань співпраці ЄС і Грузії; радіо «Зелена хвиля» 

підготувало та транслювало 64 щотижневі радіопрограми (ток-

шоу) грузинською мовою «Євро Вид»; щоденна газета «24 

години» опублікувала 16 щомісячних додатків «Partner. East» 

тощо [10].  

Умовою успішної реалізації програм регіональної 

співпраці ЄС із сусідніми країнами є їхня адекватна 

інформаційна і комунікаційна підтримка, спрямована на 

інформування цільових аудиторій про цілі і завдання проектів, 

можливості участі в них, їх результати і наслідки. Як бачимо, у 

досліджуваних інформаційно-комунікаційних проектах 

максимально враховувалася специфіка країн-сусідів південного 

і східного регіонів партнерства з ЄС, що дозволяє відповідно 

реагувати на потреби конкретних територій і проблем, які 

цікавлять у цих країнах європейських партнерів.  

 

Література 

1. Гоуле Рафаел. Европейская региональная политика: 

источник вдохновения для стран, которые не входят в ЕС? 



Регіональні інформаційні і комунікаційні програми  

Європейського  Союзу: південно-східний напрям 

 

 261 

Применение принципов и обмен опытом / Гоуле Рафаел // 

Office of the Official Publications of the european Union, 2009. 

– 16 с. 

2. Наши соседи: панорама региональных программ и проектов 

в странах Восточной Европы // Европейская Комиссия; 

Бюро сотрудничества EuropeAid.  – Брюссель, 2010. – 56 с. 

3. Про проект «Інструмент Європейського Сусідства та 

Партнерства – ІЄСП» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до статті : http://www.enpi.org.ua/ijesp/pro-ijesp. 

4. Региональные проекты [Електронний ресурс]. − Режим 

доступу до статті: http: //www.enpi-info.eu/main.php? 

lang_id=471&id_type=2&id=417. 

5. About Euromed-news [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до статті : http://www.euromed-news.org/en/About-

Euromed-news. 

6. Communication and visibility manual for European Union 

external actions. July 2009 – European Communities, 2009. – 44 

с. 

7. EuroMed-News press kit [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до статті: http://www.euromed-news.org/en/content/ 

download/113/5631/version/14/ 

8. Europe and you [Електронний ресурс]. − Режим доступу до 

сайту: http://www.medibtikar.eu/spip.php?article1386& 

PHPSESSID=71ac99faebdcca1300147f539519fd4b. 

9. Europe for Mediterranean Journalists [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до сайту: http://www.eu4medjournalists.eu 

/index.php/project/about.file/Dossier_presse_uk.pdf. 

10. Hello Europe! [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

сайту : http://hello-europe.info. 

11. Impact evaluation of the ENPI – Regional Information and 

Communication Programme [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до статті: http://www.aca-expertise.com/aca_ 

frameworks/framework_2009-11-23_13-56-04.doc. 

http://www.euromed-news.org/en/content/
http://www.medibtikar.eu/spip.php?article1386&
http://www.eu4medjournalists.eu/
http://www.aca-expertise.com/aca_%20frameworks/framework_2009-11-23_13-56-04.doc
http://www.aca-expertise.com/aca_%20frameworks/framework_2009-11-23_13-56-04.doc


Є.Б. Тихомирова 

 

 262 

12. Regional Information & Communication Programme 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=247&id_type=10. 

13. Regional Programme to support the development of the 

Information Society in theMediterranean Region // Our 

Neighbours: Panorama of Regional Programmes and Projects in 

the Mediterranean Countries European Commission. EuropAid 

Cooperation Office. Centralised Operations for Europe, the 

Mediterranean and Middle East. B-1049. – Brussels, 2010. – 64 

с.  

14. The shared Euro-Mediterranean topicality [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до статті : http://www.euromed-

news.org/en/content/download/114/5620/version/10/file/plaquett

e_uk_BD.pdf. 

 

The article deals with the implementation of information and 

communication of regional cooperation programs with countries of 

the EU southern and eastern Europe. Analyzed the experience of 

taking into account the specifics of the neighboring countries of 

southern and eastern regions of the partnership with the EU. Stress 

the need for an appropriate response to the needs of specific areas 

and issues that interest in these countries, the European partners.  

Key words: European Union, EU regional policy, regional 

cooperation, communication policy.  

 

В статье рассмотрено реализацию информационно-

коммуникационных региональных программ сотрудничества ЕС 

со странами юга и востока Европы. Проанализирован опыт 

учета специфики стран-соседей южного и восточного регионов 

партнерства с ЕС. Акцентируется внимание на необходимости 

соответствующего реагирования на нужды конкретных 

территорий и проблем, которые интересуют в этих странах 

европейских партнеров. 
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СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 2005–2008 РОКАМИ 

 

У статті розглядається один з найважливіших напрямів 

зовнішньої політики Європейського Союзу – 

Середземноморський – у період його найбільшої активності, що 

мав своїм наслідком створення Союзу для Середземномор’я. 

Досліджуються найважливіші аспекти співробітництва ЄС з 

країнам регіону, оцінюються здобутки і недоліки в 

середземноморській політиці ЄС на цьому етапі. 

Ключові слова: Євро-середземноморське партнерство, 

Барселонський процес, Союз для Середземномор’я.  

 

З геополітичної точки зору Середземномор’я займає дуже 

вигідні позиції на світовій політичній карті. Це зумовлено тим, 

що через нього проходять військово-морські комунікації з 

Атлантичного в Індійський океан, контролюються підступи до 

Близького Сходу, Перської затоки і Чорного моря. 

Середземноморська політика Європейського Союзу є одним з 

провідних напрямків його зовнішньої політики на сучасному 

етапі, адже Середземноморський регіон має для ЄС 

геостратегічне значення. З огляду на це є очевидною 

актуальність даної статті. 

Джерельну базу статті становлять документи 

Європейського Союзу: Спільна стратегія ЄС щодо 

Середземномор’я, 5-річна програма дій ЄС щодо Євро-

середземноморського співробітництва, Спільна декларація ЄС 

щодо створення Союзу для Середземномор’я тощо [1–6].  
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Серед літератури, присвяченої питанню 

середземноморської політики ЄС, слід назвати праці таких 

дослідників, як Н. Ковальський, І. Мохова, І. Нікуліна, Д. 

Дайнен та ін., у яких автори  аналізують  різні аспекти 

соціально-економічного і політичного розвитку країн Близького 

Сходу і Північної Африки, їхні зовнішньополітичні курси, а 

також розвиток і становлення співробітництва ЄС з 

середземноморськими країнами [7–12]. 

Метою статті є дослідження розвитку середземноморської 

політики Європейського Союзу в досить активний період – від 

2005 до 2008 року – року створення Союзу для 

Середземномор’я, аналіз і оцінка найважливіших аспектів 

відносин у межах цього напрямку зовнішньої політики ЄС. 

Регіон Північної Африки і Близького Сходу 

характеризується нестабільністю через велику кількість 

неврегульованих конфіліктів. Ізраїльсько-арабське 

протистояння; громадянська війна в Іраку з можливим 

подальшим втягуванням у «зону нестабільності» Туреччини і 

негативним впливом конфлікту на чорноморський регіон, у 

зв’язку з можливим загостренням «курдського питання»;  

загроза початку війни між Ізраїлем та Іраном у зв’язку з 

подальшою активізацією Тегераном своєї ядерної програми; 

загострення «дарфурської» проблеми і порушення балансу у 

використанні водних ресурсів р. Ніл з подальшою загрозою 

втягування в конфлікт усіх країн регіону; а також загальною 

мілітаризацією близькосхідного регіону (40% зброї, яка 

легально продається на міжнародному ринку, отримується 

регіональними покупцями) – ось далеко неповний перелік 

проблем регіону [13]. 

Тому не дивно, що Євросоюз прагне створити «санітарний 

пояс від України до Марокко» вздовж периметру свого 

південно-східного кордону. Насамперед, це необхідно для 

протидії нелегальним міграційним потокам у країни ЄС, а також 

тероризму і міжнародним злочинним організаціям. 
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Переплетення історичних доль, економічна 

взаємозалежність та інтенсивний розвиток інтеграційних 

процесів у світі виявилось основою Євро-

середземноморського діалогу та співпраці. ЄС вважав, що 

доля Європи традиційно тісно пов’язана з економічною, 

військово-політичною, соціальною ситуацією в 

Середземномор’ї. Діалог між ними розпочався в 1950-ті рр. На 

початку 1990-х рр. почався новий процес формування відносин 

між ЄС і країнами Середземномор’я. Це було пов’язано з 

проголошенням Нової середземноморської стратегії 

(Маастрихтським договором). Саміт у Барселоні 1995 р. 

розпочав Барселонський процес, який значно активізував 

політику ЄС у регіоні. Проте через деякий час діалог 

уповільнився через численні проблеми в межах процесу вступу 

країн Східної Європи до ЄС. 

За роки свого існування Барселонський процес пройшов 

етапи невдач і піднесення, ЄС застосовував різні інструменти 

фінансування цілої низки напрямів співробітництва, шукав 

шляхи посилення своєї політики в Середземномор’ї.  

Від 2004 року країни Барселонського процесу стали 

частиною Європейської політики сусідства (окрім Туреччини, 

охопленої інструментом передвступу до ЄС), що значно 

посилило рівень співпраці у межах Євро-середземноморського 

партнерства. Про активізацію діалогу свідчить низка 

конференцій, зустрічей міністрів різних напрямів ЄС і країн 

Середземномор’я (у Гаазі, Тунісі, Люксембурзі, Рабаті тощо), 

підсумком яких став ювілейний саміт Євро-

середземноморського партнерства в Барселоні 27–28 листопада 

2005 р., у якому взяли участь представники 25 країн ЄС, 10 

арабських держав Південного та Східного Середземномор’я, 

Ізраїль, Туреччина, а також керівники Єврокомісії та 

Європарламенту, спостерігачі з низки країн, серед них і США. 

Більшість країн ЄС було представлено на найвищому рівні. 

Уперше в міжнародній зустрічі брала участь новий канцлер 
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Німеччини Ангела Меркель. Однак більшість арабських лідерів 

насправді проігнорували саміт. На зустріч у Барселоні не 

приїхали президент Єгипту Хосні Мубарак, королі Марокко та 

Йорданії – Мохаммед VI і Абдалла II, президенти Сирії і Лівану 

– Башар Асад і Еміль Лахуд, а також президент Алжиру 

Абдельазіз Бутефліка. Ці країни були представлені главами 

урядів або міністрами закордонних справ. Не прибув на саміт і 

прем’єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон [3].  

Головним підсумком саміту стало прийняття 

запропонованого Іспанією «Кодексу поведінки щодо 

тероризму» (Euro-Mediterranean Code of Conduct on Countering 

Terrorism) [1]. Своє прагнення протистояти разом з європейцями 

тероризму арабські держави підтвердили на координаційній 

зустрічі, що відбулася в Каїрі 14 листопада 2005 р., напередодні 

саміту в Барселоні. Тим не менш, кодекс був прийнятий після 

гострої дискусії між делегаціями арабських країн та Ізраїлю 

навколо визначення понять «тероризм» і «боротьба народів 

проти іноземних окупантів» [1]. Особлива важливість 

документа полягає в тому, що вперше в історії Ізраїль і арабські 

країни в спільному документі заявили про те, що будуть 

координувати власні дії в боротьбі проти тероризму, виконуючи 

рішення ООН і налагоджуючи взаємодію своїх правоохоронних 

органів і сил безпеки в цьому напрямку [1]. При цьому слід 

зазначити, що, незважаючи на наполегливу вимогу ізраїльської 

делегації, Барселонський саміт не розглядав питання, пов’язане 

з діяльністю ліванської шиїтської організації «Хізбалла», 

оскільки ЄС поділяє позицію Лівану про те, що ця партія являє 

собою рух опору, а не терористичну організацію. Тим не менше, 

проблема «Хізбалли» певним чином впливає на набуття 

Ліваном статусу повноправного учасника Євро-

середземноморського партнерства. Підписана Ліваном ще в 

2002 р. угода про асоціацію з ЄС до цих пір не вступила в дію, 

оскільки до останнього часу її не ратифікував парламент 

Голландії.  
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Найоб’ємнішим документом, прийнятим на саміті, була 

Five Year Work Programme [2], що передбачала розвиток 

співробітництва в чотирьох основних сферах: політика та 

безпека; соціально-економічний розвиток і реформи; освіта та 

культурні обміни; міграція, соціальна інтеграція, правосуддя і 

безпека. Джерелами фінансування цієї програми є MEDA, the 

European Neighbourhood and Partnership Instrument, внески країн-

членів EuroMEDA, FEMIP та інші фінансові інституції.  

 Говорячи про соціально-економічний складник Євро-

середземноморського співробітництва, слід зазначити, що 

проблема залучення іноземних інвестицій залишається однією з 

найактуальніших для країн Середземноморського басейну, 

передусім у його південній частині. Недостатня активність 

більшості європейських країн в інвестуванні економік країн 

пояснюється насамперед політичною й економічною 

нестабільністю, відсутністю кваліфікованої робочої сили, 

наявністю невідповідності європейським стандартам 

законодавства, а також корупцією державних структур. Досі не 

існує достатньо ефективних механізмів стимулювання притоку 

капіталовкладень в економіку цих країн – системи гарантій 

безпеки вкладів потенційних інвесторів. Більшість країн ЄС 

прагнуть експортувати власну промислову продукцію в країни 

Південного та Східного Середземномор’я, але не проявляють 

особливого інтересу до імпорту сільськогосподарської 

продукції з цього регіону.  

Слід зазначити, що з питання про спільну боротьбу проти 

нелегальної міграції на Барселонському саміті 2005 р. був 

досягнутий значний прогрес, оскільки ЄС пообіцяв удвічі 

збільшити фінансову допомогу арабським країнам 

Середземномор’я на ці цілі.  

Новий президент Франції Ніколя Саркозі, прийшовши до 

влади 2007 року, очолив також і Європейський Союз (за 

ротацією в першому півріччі 2007 р. в ЄС головувала Франція). 

З його приходом значно активізувалася середземноморська 
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політика ЄС. Проект Середземноморського союзу, 

запропонований Н. Саркозі ще під час його виборчої кампанії, 

мав двоїстий характер. Згідно з цим проектом, сім 

середземноморських країн ЄС, а також держави південного 

узбережжя Середземного моря, включно з Туреччиною та 

Ізраїлем, можуть утворити інтеграційну структуру, окрему від 

ЄС. На думку Н. Саркозі, Барселонський процес, початий у 1995 

р., не досяг своїх цілей. Провал був прогнозованим з тієї миті, 

коли пріоритети ЄС виявилися на сході Європи, коли торгівля 

стала головною у відносинах, проте саме багатоаспектна 

співпраця повинна була стати абсолютним пріоритетом [10]. 

Франція спільно з Португалією, Іспанією, Італією, Грецією і 

Кіпром (країни, що максимально зацікавлені в активізації 

співпраці і є невід’ємною частиною регіону) бере на себе 

ініціативу зі створення Союзу для Середземномор’я. У межах 

нової ініціативи країнам регіону було запропоновано «взяти 

майбутнє у власні руки» і стати важливими партнерами ЄС. 

Середземноморський союз повинен сконцентрувати свою 

діяльність на двох напрямках: забезпечення безпеки та охорони 

навколишнього середовища. На його думку, новий союз мав 

виробити спільну політику у сфері імміграції, боротьби з 

тероризмом та глобальної безпеки [10]. 

Ініціативу Н. Саркозі підтримав колишній президент 

Єврокомісії і прем’єр Італії Р. Проді. Спочатку інші країни 

регіону офіційно не відреагували на пропозицію. На думку їхніх 

лідерів, нова структура зіштовхнеться з тими ж труднощами, що 

й Барселонський процес. Середземноморські країни зацікавлені 

радше в розвитку двосторонніх відносин з ЄС, насамперед в 

отриманні доступу на європейський ринок. Однак за відсутності 

зони вільної торгівлі між самими середземноморськими 

країнами і при обмежених можливостях національних ринків, 

європейські держави не стануть збільшувати обсяги інвестицій 

у регіоні. Барселонський процес, Євро-середземноморська 

асамблея, Середземноморський форум дозволили розвивати 

діалог між країнами регіону, але не усунули політичних 
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суперечностей. За відсутності спільних політичних цілей 

створення якогось нового союзу не принесе значущих 

результатів.  

Отже, у липні-вересні 2007 р. основними темами у 

відносинах ЄС і середземноморських країн можна назвати 

дискусію навколо проекту Середземноморського союзу Н. 

Саркозі, а також спроби Єврокомісії та Європарламенту 

проаналізувати успіхи і невдачі Барселонського процесу і ЄПС 

[10]. Тема створення Середземноморського союзу залишалася 

вкрай важливою протягом 2007 р. Єврокомісія змінює власну 

оцінку проекту Середземноморського союзу, заявляючи 18 

жовтня, що подібна ініціатива може створити умови для 

тіснішого політичного співробітництва ЄС і країн 

Середземномор’я. Однак єдиного підходу до проекту Н. Саркозі 

в ЄС поки не існує. Нідерланди, Італія, Іспанія та Португалія 

заявили про готовність взяти участь у саміті 

Середземноморського союзу в Парижі 2008 р., однак говорити 

про чіткі позиції держав-членів ЄС поки що зарано. Ставлення 

північноафриканских країн теж неоднозначне: Туніс 

висловлював готовність брати участь у Союзі, Марокко 

нагадував про важливість Барселонського процесу, Єгипет був 

налаштований скептично щодо проекту Н.Саркозі [13].  

26 листопада 2007 р. проект Середземноморського союзу 

був представлений у межах зустрічі політичного комітету 

Парламентської асамблеї ЄС-Середземномор’я. 20 грудня 2007 

р. Н. Саркозі, прем’єр-міністр Італії Р. Проді та прем’єр-міністр 

Іспанії Хозе Луїс Сапатеро в «Римському зверненні» 

підтвердили свою підтримку проекту Середземноморського 

союзу, перша зустріч у межах якого повинна пройти 13 липня 

2008 р. в Парижі [14]. У документі було підкреслено, що 

Середземноморський союз не буде заміняти собою 

Барселонський процес або переговори про членство Хорватії та 

Туреччини в ЄС. Франція дала принципову згоду на участь усіх 

держав-членів ЄС у Середземноморському союзі. Однак 
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французько-німецькі консультації з даного питання, що 

пройшли в Парижі в першій половині грудня 2007 р., 

продемонстрували наявність серйозних суперечностей: канцлер 

А. Меркель і міністр закордонних справ Німеччини Франк-

Вальтер Штайнмайер, як і раніше, висловлювали сумніви щодо 

доцільності проекту Н. Саркозі [18].  

У березні 2008 р. А. Меркель і Н. Саркозі дійшли згоди 

щодо формату Середземноморського союзу, яке було схвалено 

13–14 березня 2008 р. під час засідання Європейської ради в 

Брюсселі. Було змінено офіційну назву ініціативи французького 

президента, яка тепер звучить так: «Барселонський процес: 

Союз для Середземномор’я» [17]. В угоді передбачалося, що всі 

держави-члени ЄС отримають можливість взяти участь у новій 

організації, проте країни, які не належать до 

середземноморського регіону, отримають лише статус 

спостерігачів і партнерів (за аналогією зі статусом Франції та 

Іспанії в Союзі держав Балтійського моря). Держави-члени ЄС 

повинні зрозуміти, що ключова роль у новій організації 

належатиме Франції та країнам Середземноморського регіону. 

Союз для Середземномор’я буде створюватись у межах ЄС. 

Перший саміт Союзу за участю всіх держав-членів ЄС було 

заплановано на 13 липня 2008 р. в Парижі, а 14 липня 2008 р. 

пройде саміт за участю середземноморських країн ЄС [17].  

У заяві Н. Саркозі 13 березня 2008 р. йшлося, що на чолі 

Союзу буде спільне головування країни-члена ЄС і країни-

партнера, чий термін повноважень розраховутиметься на два 

роки. Було погоджено, що з боку ЄС посаду голови спочатку 

будуть обіймати середземноморські держави, і лише потім буде 

обговорюватися можливість заняття цієї посади іншими 

державами-членами ЄС. Створюватиметься секретаріат зі 

штатом 20 осіб, які будуть запропоновані країнами Союзу, 

Генеральним Директоратом Ради ЄС і Єврокомісії. Очолювати 

секретаріат будуть два директора, чий термін повноважень 

складе два роки. Один з директорів буде призначатися Радою 

ЄС на основі пропозицій ЄК та Високого представника з 
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СЗППБ, а інший – країною-учасницею Союзу, яка не входить до 

складу ЄС. Про конкретні напрямки діяльності нової організації 

не було нічого сказано. Нова структура дозволить підвищити 

ефективність співробітництва з низки напрямків (охорона 

здоров’я, боротьба з наркоторгівлею), однак у сферах 

транспорту, економічного співробітництва, професійної освіти 

проект Саркозі насправді підмінює вже існуючі і цілком 

ефективні структури. Пропозиція Н. Саркозі може ще більше 

ускладнити вироблення єдиної зовнішньої політики ЄС [10].  

Обговорення проекту Середземноморського союзу стало 

також однією з основних тем конференції, яка відбулася 7–8 

лютого 2008 р. на о. Кіпрі. Німеччина критично оцінила 

ініціативу Н. Саркозі. Інша точка зору була представлена 

Головою Парламентської асамблеї ЄС-Середземномор’я Токіей 

Саіфі. Проект Середземноморського союзу зможе стати 

основою підвищення ефективності Барселонського процесу, 

який у будь-якому випадку залишається основою 

співробітництва країн Магрибу та ЄС. З точки зору Т. Саіфі, 

Європейська політика сусідства себе не виправдала, тому що 

вона не змогла підвищити ефективність Барселонського 

процесу. Ефективність Середземноморського союзу буде 

залежати від участі всіх держав-членів ЄС у його роботі. 

Туреччина, Марокко та Алжир, як і раніше, досить скептично 

ставляться до ініціативи Н. Саркозі.  

У квітні-червні 2008 р. порядок відносин ЄС і 

Середземноморських країн-партнерів будувалася навколо 

обговорення проекту Союзу для Середземномор’я. Під час 

численних засідань на різних політичних рівнях, присвячених 

обговоренню проблем Середземноморського регіону, Союз для 

Середземномор’я уявлявся як організація, що не входить до 

Барселонського процесу, і це суперечило домовленостям 

канцлера Німеччини А. Меркель і президента Франції Н. 

Саркозі. Паралельно обговорювалися проблеми Барселонського 

процесу. Зокрема, з’ясувалося, що слабка ефективність 
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Барселонського процесу зумовлена не прорахунками ЄС, а 

відсутністю у країн регіону єдиної точки зору на формат 

співпраці з ЄС [11]. Якщо Туреччина і Хорватія прагнуть 

вступити до ЄС, то для Алжиру пріоритетом є лише 

партнерство в енергетичному секторі. Брак серед 

середземноморських країн ЄС єдиної точки зору на формат 

розвитку Союзу проявився під час Середземноморського 

форуму 5–6 червня 2008 р., «Міні-саміту» країн Магрибу і 

Машреку 11 червня 2008 р. та зустрічі Комітету ЄС-

Середземномор’я 13 червня 2008 р.  

Слід зауважити, що Франція недостатньо консультувалася 

з партнерами щодо майбутнього Союзу. Пропозиція Парижа 

надати посаду співголови нової організації Єгипту (точніше, 

президенту Єгипту Хосні Мубараку) і розмістити секретаріат 

Союзу в Тунісі було сприйнято неоднозначно [10]. Загалом 

арабські держави були згодні з цим рішенням, однак Марокко і 

Мальта також виявили бажання розмістити на своїй території 

апарат нової організації. Ідея надати посаду співголови Союзу 

Мубараку була підтримана 28 травня 2008 р. на зустрічі 

міністрів закордонних справ арабських країн Середземномор’я, 

хоча представникам Магриба і Машрека не подобалася 

підтримка Єгиптом кандидатури Н. Саркозі на посту співголови 

Союзу. Що стосується співголови з боку середземноморських 

країн, Єврокомісія вважала, що цю посаду повинна обійняти 

держава, яка здатна вести діалог з усіма країнами регіону. 

Ключову роль у формуванні нової організації відіграв 

саміт, який відбувся в Парижі 13 липня 2008 р. За винятком 

короля Марокко, лідера Лівії, і прем’єр-міністрів Бельгії та 

Чехії, на зустрічі були присутні голови всіх держав і урядів ЄС 

та Середземноморського басейну (всього 43 держави). На саміт 

як повноправні члени були також запрошені представники 

Чорногорії, Боснії, Хорватії та Албанії. Відмова лівійського 

лідера М. Каддафі була обумовлена тим, що він розцінював 

Союз для Середземномор’я як спробу підірвати солідарність 

арабських та африканських країн. У декларації за підсумками 
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Паризького саміту було підтверджено принцип співголовування 

в Союзі. «Ми мріяли про це, і тепер Союз заради 

Середземномор’я став реальністю. Європейська і 

середземноморська мрії нерозривні», – так прокоментував 

практичне втілення власної ідеї президент Франції Н. Саркозі 

[6]. 

Союз для Середземномор’я отримав увесь спадок 

Барселонського процесу, початого в 1995 році, метою якого 

було сприяти регіональній співпраці в Середземноморському 

регіоні, створенню режиму вільної торгівлі, економічним 

реформам, зростанню інвестицій, подоланню актуальних 

місцевих проблем і саме йому доведеться з’ясовувати численні 

питання, які не з’ясувати в межах Барселонського процесу. 

Саміт у Парижі став оновленням процесу Євро-

середземноморського партнерства, отримавши офіційну назву 

«Процес Барселони: Союз для Середземномор’я» [6]. 

Пріоритети майбутнього Союзу вбачались у проведенні 

політики виборчої імміграції, екології і захисту довкілля, 

боротьбі із забрудненням Середземного моря, політики 

спільного довгострокового розвитку і зміцнення співпраці і 

взаємодопомоги всередині Середземноморського регіону у 

сфері економіки (ЗВТ, інвестиції, розвиток транспортної 

інфраструктури, енергетична безпека, створення і передача 

нових технологій), боротьбі з корупцією, організованою 

злочинністю і тероризмом, розвитку культури, системи освіти, 

охорони здоров’я, боротьбі проти нерівності і несправедливості 

[6]. 

Європейським державам вдалося домовитися про 

принципи Союзу, його організаційну структуру і майбутнє 

фінансування. Інституційне рішення передбачало, що в 

організації діятимуть два співголови терміном на два роки: один 

від ЄС і один від інших середземноморських країн. Буде 

сформований також секретаріат з 20 співробітників, який 
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займатиметься відбором і аналізом проектів, необхідних 

регіону. Саміти проводитимуться один раз у два роки [19]. 

Деякі країни Півдня Середземномор’я неоднозначно і 

навіть негативно поставилися до цього проекту. Країни 

Північної Африки спочатку позитивно відреагували на 

пропозиції, особливо в Алжирі, Тунісі, Марокко і Єгипті. 

Додатковою темою для полеміки стала участь Ізраїлю в Союзі 

заради Середземномор’я. Висловлювалася думка, що ініціатива 

Саркозі не повинна служити підставою для нормалізації 

відносин арабських країн з єврейською державою в межах 

нового Союзу.  

Ще одним каменем спотикання стала безкомпромісна 

позиція лівійського керівництва [13]. Лівія (з 1999 р. має статус 

спостерігача в Барселонському процесі) категорично відкинула 

ідею участі держави в Союзі заради Середземномор’я. Каддафі 

вважав, що участь країн Північної Африки в європейському 

проекті розколе континент.  

Складна ситуація виникла і з питання про включення 

Туреччини в новий формат відносин [13]. На думку Саркозі, 

Європа не може розширюватися до безмежності. Якщо Європа 

хоче мати ідентичність, вона повинна мати кордони і таким 

чином – межі. Для Туреччини немає місця в ЄС, оскільки це не 

європейська країна. Проте Туреччина – велика 

середземноморська держава, разом з якою середземноморська 

Європа зможе сприяти об’єднанню Середземномор’я. Саме у 

форматі учасника Середземноморського союзу, а не як 

можливий повноправний член ЄС Саркозі уявляв майбутнє 

турецько-європейських відносин. 

Підсумкова декларація Паризького саміту, підписана 13 

липня 2008 р. всіма учасниками, складена в повній 

відповідності з принципами, висловленими раніше 

Єврокомісією [6]. У декларації підкреслюється необхідність 

спільної роботи заради досягнення миру на Близькому Сході, 

стабільності і безпеки в регіоні, розвитку людських ресурсів, 

скорочення бідності, формування до 2010 р. ЗВТ між 
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учасниками, більшої участі громадян у політичному житті, 

дотримання прав людини, посилення ролі жінок в суспільстві, 

пошани меншин, боротьби проти расизму і ксенофобії, а також 

розвитку міжкультурного діалогу і  кращого взаєморозуміння. 

Що стосується сьогодення і майбутніх проектів у межах 

нового Союзу, то участь у них не є обов’язковою для всіх країн, 

що підписали Паризьку декларацію. Держави, зважаючи на 

власні потреби, мають змогу пропонувати і вибирати лише ті 

проекти, у яких вони реально зацікавлені.  

Інвестування засобів в охорону довкілля, розвиток освіти і 

досліджень, альтернативних джерел енергії, тобто цілі 

довгострокового розвитку, – актуальний порядок денний для 

західного постіндустріального суспільства, але не для країн, що 

розвиваються, де пріоритетами залишаються розв’язання 

проблеми бідності, зростання населення і безробіття, 

забезпечення продовольством і водою.  

Одним з головних мотивів Європи, яка знову намагається 

знайти «точки зіткнення» з країнами регіону, залишається 

забезпечення власної безпеки завдяки багатопрофільній 

допомозі державам Півдня Середземномор’я в цілому і тим 

режимам, з якими «можна працювати», зокрема. Враховуючи 

існування на південному березі Середземномор’я потенційно 

небезпечних проблем (організації ісламізму, імміграційні 

потоки, демографічна проблема та ін.), їхнє загострення в 

безпосередній близькості від кордонів ЄС, безумовно, не може 

не непокоїти європейців.  

Отже, заснування Союзу для Середземномор’я свідчить не 

лише про поступальний розвиток Барселонського процесу і 

Європейської політики сусідства, але й про активізацію 

французької зовнішньої політики і пов’язані з цим претензії 

Франції на роль лідера Європи, важливого гравця на 

близькосхідній сцені і локомотиву співпраці в Середземномор’ї. 

Водночас абсолютно вочевидь, що Франції, виступаючи від 

імені Євросоюзу, доведеться враховувати думку всіх країн-
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членів ЄС, про що свідчить перетворення Середземноморського 

союзу з «великої мрії» цивілізації в «союз проектів», що 

доповнює Барселонський процес. 

Другий саміт Союзу для Середземномор’я повинен був 

відбутися 21 листопада 2010 року в Барселоні, і вже вдруге його 

було відкладено. Причиною стала «відсутність прогресу на 

мирних переговорах з Близького Сходу, яка робить неможливим 

результативне проведення саміту». «Ізраїльський» чинник став 

серйозним викликом для подальших перспектив діяльності 

Союзу для Середземномор’я, у зв’язку з яким арабські лідери 

неодноразово підкреслювали, що ізраїльське членство в Союзі 

слід пов’язувати із «значним прогресом близькосхідного 

мирного врегулювання». Найяскравіше на даному напрямі 

виявив свою позицію Єгипет, який за будь-якої слушної нагоди 

намагається позиціонувати себе як виразника загальноарабської 

позиції.  

Усе це ставить під удар подальший успішний розвиток 

французького проекту. І тепер для Н. Саркозі настав час 

довести, що окрім створення інформаційних приводів, він ще й 

уміє доводити почате до кінця. 
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aspects of cooperation between EU and region’s coutries are 

investigated; the EU’s Mediterranean policy achievements and faults 

are estimated. 

Key words: Euro-Mediterranean partnership, Barcelona 

process, Union for Mediterranean. 

 

В статье рассматривается одно из важнейших 

направлений внешней политики Европейского Союза – 

Средиземноморское – в период его наибольшей активности, 

следствием чего было создание Союза для Средиземноморья. 

Исследуются  основные аспекты сотрудничества ЕС со 

странами региона, оцениваются достижения и недостатки в 

средиземноморской политике ЕС на этом этапе. 

Ключевые слова: Евро-средземноморское партнерство, 

Барселонский процесс, Союз для Средиземноморья.  
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ЛЮБЛІНСЬКА УГОДА ВІД 9 ВЕРЕСНЯ 1944 РОКУ ЯК 
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ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ОЦІНКАХ 

МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

У статті розглядаються окремі проблеми міжнародно-

правового статусу Західної України після завершення Другої 

світової війни в оцінці українського та польського населення. 

Основна увага звертається на спробах обґрунтування 

повернення Західної України до складу Польської держави. 

Автор також акцентує на особливій увазі радянських органів 

безпеки до подібних проявів суспільної думки. 

Ключові слова: Друга світова війна, Західна Україна, 

суспільна думка. 

 

Запропонована тема наукової публікації має важливе 

науково-теоретичне значення для дослідження міжетнічних 

відносин у Західній Україні в роки Другої світової війни 

загалом та радянської національної політики того періоду 

передусім. 

Суспільна думка населення Західної України, окремих 

його національних спільнот, у кризовий період їхнього 

співжиття, досі не стала предметом окремого комплексного 

наукового дослідження. Водночас уже давно доступним для 

дослідників є чималий масив джерельного матеріалу з 

окресленої проблематики [3; 5–6].  
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Метою даного дослідження є характеристика суспільної 

думки населення Західної України у зв’язку з підписанням 9 

вересня 1944 р. РНК УРСР та ПКНВ Угоди про взаємну 

евакуацію польського й українського населення.  

Досягнення вказаної мети передбачає виконання таких 

дослідницьких завдань: 

 окреслення військово-політичної ситуації в Західній 

України у зв’язку із завершенням її звільнення Червоною 

армією влітку 1944 р.; 

 характеристика Угоди від 9 вересня 1944 р. про взаємну 

евакуацію населення та механізми її виконання; 

 з’ясування особливостей поглядів українського та 

польського населення на підписання й активну 

реалізацію зазначеної угоди. 

Як відомо, до літа 1944 р. під контролем військ 

нацистської Німеччини та її сателітів залишилися лише незначні 

території Волині та Волинського Полісся на захід від Луцька і 

Ковеля, більша частина Галичини, частина Буковини та все 

Закарпаття.  

Уже 13 липня – 29 серпня на території Галичини силами І 

Українського фронту під керівництвом нового командувача 

маршала І. Конєва було здійснено масштабну (задіяно 1,4 млн. 

вояків, майже 17 тис. гармат і мінометів, 2,5 тис. танків і 

самохідних установок, 3,3 тис. літаків) Львівсько-Сандомирську 

операцію проти німецьких військ групи армій «Північна 

Україна» (командувач – генерал Й. Гарпе), котра включала 900 

тис. солдатів та офіцерів, 6,3 тис. гармат і мінометів, 900 танків і 

штурмових гармат, 700 літаків [7, с. 121–122]. 

Прорвавши добре організовану німецьку оборону в районі 

с. Колтів на північ від Золочева, радянські танкові з’єднання 

досить швидко оточили та розгромили в так званому 

Бродівському котлі сім німецьких дивізій та українську 14 

гренадерську дивізію військ СС «Галичина». Уже 27 липня 

майже без бою Червона армія зайняла Львів. 24 липня внаслідок 
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успішного наступу на територію Волині було зайнято велике 

польське місто Люблін. 

Декількома днями раніше (21 липня) в Москві 

керівниками польських комуністів і Союзу Польських Патріотів 

було створено Польським Комітетом Національного Визволення 

як тимчасовий  рган виконавчої влади на польській території, 

зайнятій Червоною армією. 22 липня в найбільшому польському 

місті, зайнятому Червоною армією, було опубліковано 

Маніфест ПКНВ. Його демократичні гасла стали ширмою 

антидемократичної й терористичної діяльності НКВС та 

пов’язаних з ним польських служб безпеки [4, с. 153]. 

Того часу непоодинокими були погляди, які ілюструють 

слова домогосподарки із Самбора М. Васютич: «Незважаючи на 

те, що радянські війська очистили всю територію Західної 

України, дійшли до Угорщини, Росія все рівно відступить з 

польської території на кордон 1939 р. і полякам  виїздити немає 

чого»
 
 [5, с. 246]. 

Отже, на кінець липня 1944 р. Червона армія  зайняла не 

лише всю територію Західної України, але просунулась у 

глибину власне польської етнічної території, що створювало 

сприятливі для Радянського Союзу військово-політичні 

можливості в цьому регіоні. 

Уже 9 вересня 1944 р. в Любліні була  підписана угода між 

урядом УРСР і ПКНВ про взаємну евакуацію населення, яка в 

дійсності визначила долю польського населення Західної 

України  й українців Польщі. Відповідно до ст. 1 зазначеної 

угоди необхідно було «приступити до евакуації всіх поляків і 

євреїв, що перебували в польському громадянстві до 17 вересня 

1939 р. і бажають переселитися на територію Польщі» [3, с. 

287]. 

 Підписуючи вказану угоду обидві сторони виходили із 

власних політичних мотивів. Проте спільним для них було 

прагнення до  забезпечення максимальної монолітності етнічної 
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структури Західної України та Польщі. Переселяючи поляків, 

радянський уряд, зокрема, прагнув запобігти  створенню 

серйозної опозиції в особі польської національної меншини й 

отримував шанс для переселення в західні області Західної 

України представників інших національностей для реалізації 

політики русифікації. Переселення з Польщі українців 

ліквідовувало не лише для Варшави, але й Москви можливість 

появи потужної опозиційної української спільноти, що 

спиралася б а все ще сильні формування Української  

повстанської армії.  

Безпосереднім здійсненням переселення займалися 

Головний уповноважений Уряду УРСР у справах евакуації 

українського населення з Польщі в Любліні М. Підгорний, 

Головний Представник Уряду УРСР у справах евакуації 

польського населення з УРСР у Луцьку А. Цоколь, виконувач 

обов’язків Головного Уповноваженого Польського Комітету 

Національного  Визволення у справах евакуації польського 

населення з УРСР у Луцьку С. Пізло і Головний Представник 

Уряду Республіки Польщі у справах евакуації українського 

населення з Польщі в Любліні М. Рогальський (з травня 1945 р. 

– Ю. Беднаж).  

Одночасно функціонували районні представництва з 

переселення польських громадян. Спочатку їх було утворено 18: 

у Ковелі, Володимир-Волинському, Луцьку, Рівному, Дубно, 

Кременці, Бродах, Рава-Руській, Львові, Самборі, Дрогобичі, 

Стрию, Ходорові, Станіславі, Тернополі, Золочеві, Кам’янка-

Бузькій, Чорткові, а згодом ще одне – у Чернівцях. 

Початкову, вичікувальну позиції частини поляків краю 

щодо угоди про евакуацію населення від 9 вересня 1944 р. 

демострують слова працівника залізниці із Львова Й. 

Вольшеняка: «Цей договір укладений Вандою Василевською. 

Ми не хочемо комуністичної Польщі і не будемо 

підпорядковуватись комуністичному урядові. Ми вважаємо себе 

вдома і нам не потрібно нікуди переїздити. Будемо чекати 
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відновлення порядку у Польщі з нашим урядом, який на даний 

час перебуває в Англії…» [5, с. 140]. 

11 жовтня 1944 р. в розмові з агентом радянських органів 

безпеки мешканка Тернопільщини Ю. Краковська необачно 

висловилась: «Поляки в масовому порядку будуть виїздити до 

Польщі, бо тут небезпечно жити. Мета цього переселення така, 

що Радянський уряд виселить звідси поляків і коли буде 

плебісцит, то Радянський Союз перед світом покаже фактом, що 

тут проживає більшість українців і відповідно ці землі належать 

Радянській Україні» [5, с. 210]. 

Реакція переважної більшості польського населення 

Західної України на підписання Люблінської угоди та активне її 

виконання була більш різкою.  

Так, стрілочник станції Стрий Дрогобицької області поляк 

Лятушек без особливих екскурсів у минуле чи докладного 

посилання на політико-правові аргументи категорично заявляв: 

«Звідси я нікуди не поїду, тому що територія Західної України, 

як така, що належала Польщі, буде польською» [5, с. 128]. 

У спецдонесеннях УНКДБ по Дрогобицькій області 

вказувалось на численні негативні висловлювання польського 

населення, на взірець позиції завгоспа Дрогобицького 

ліспромгоспу Юзефа Венжиняка: «Навіщо мені їхати в Польщу. 

Війна ще буде продовжуватись між Радянським Союзом, 

Англією та Америкою…» [2, арк. 46].  

Окремого розгляду потребує позиція місцевого 

українського населення щодо Угоди від 9 вересня 1944 р. Так, 

мешканець м. Коропець Тернопільської області українець А. 

Мороз переконував, що «Люблінська угода укладена у зв’язку з 

національною ворожнечею між поляками і українцями… На 

території Польщі, звільненій від німецьких окупантів, серед 

польського населення мають місце бандитські прояви стосовно 

українців. Я переконаний, що поляки добровільно не забажають 

евакуюватися на територію Польщі, тому що там дуже погані 
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землі. Поляки можуть евакуюватися тільки в примусовому 

порядку» [5, с. 212]. 

1 жовтня 1944 р. працівник райпромкомбінату 

Золожцівського району Тернопільської області Й. Здоров’яг у 

розмові із джерелом НКДБ сказав: «Всі поляки мають намір 

виїхати до Польщі у зв’язку з тим, що тут їх переслідують  

бандерівці» [5, с. 214]. 

Відкрито шовіністичні міркування, як наприклад, 

мешканця Станіслава К. Адамчика не могли не залишитися поза 

увагою радянських органів безпеки: «Радянський герб «Серп і 

молот» і «Чорний орел» у цій війні загинуть, Польща 

розростеться до Києва, а коронування польського обранця 

відбудеться в Кракові. Поляки з цієї землі нікуди не поїдуть, тут 

була і буде Польща, тільки для польського народу» [5, с. 254]. 

З метою активізації виїзду поляків та остаточної ліквідації 

польського підпілля в Західній Україні владні структури 

вдалися до репресій.  Так, згідно із секретною довідкою УНКДБ 

по Львівській області за станом на 25 грудня 1944 р. в м. Львові 

підлягали так званому «вилученню» 551 поляк, серед них 186 

робітників, 155 – службовців, учнів і студенів, 13 учителів. 

Більшість з них були  заарештовані під час масових арештів у 

січні 1945 р. [6, с. 372]. 

Тільки в ніч з 3 на 4 січня 1945 р. на Львівщині було 

заарештовано 380 поляків за підозрою в діяльності підпільних 

організацій [6, с. 400]. 

За станом на 20 квітня 1945 р. в шести західних областях 

УРСР органами НКВС та НКДБ було заарештовано 7795 членів 

польського підпілля [6, с. 682]. 

Справжня мета цих акцій – залякування польського 

населення перед «неминучим» переселенням до Польщі не була 

таємницею для пересічних громадян. Наприклад, у жовтні 1944 

р. мешканець с. Угірці Самбірського району Дрогобицької 

області С. Бабиш переконував своїх односельчан: «Органи 

НКВС і НКДБ у зв’язку із кампанією по переселенню поляків, 
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посилили свої репресії до поляків, але це буде тривати недовго. 

Скоро Радянської влади тут не буде так як Англія і Америка 

доб’ються, що тут буде польська територія, а значить полякам 

виїздити  звідси немає чого…» [5, с. 232]. 

Начальник пожежної охорони Львівського театру ім. Лесі 

Українки поляк К. Врона було вкрай категоричним щодо  

наслідків масових арештів поляків у січні 1945 р.: «Арешти 

більшовики проводять перед своєю загибеллю. Якщо хтось 

пам’ятає, перед початком війни 1941 року вони роби те ж саме. 

Німці робили «гетто» для євреїв, а більшовики – для нас. Але 

нічого, прийде час і за все це вони від нас отримають: за ноги, і 

у Віслу» [6, с. 444]. 

Розгортання репресій проти польського населення Західної 

України сприяло утвердженню атмосфери страху, взаємних 

підозр, що в свою чергу дозволяло радянським каральним 

органам ефективніше здійснювати контроль суспільної думки, 

придушення будь-яких, навіть потенційних проявів,  так  званої  

антирадянської  діяльності.  

Мешканець с. Рибно Кутського району Станіславської 

області В. Грежнек говорив: «Дивіться, які речі відбуваються у 

житті, бандерівці ріжуть поляків, а більшовики примушуть нас 

різати українців. Більшовики обіцяли нам Польщу,  а насправді 

самі панують, а нас, поляків із власної території виселяють. 

Польські солдати жертвують життям за більшовиків і побачите, 

що результатом такої політики вийде те, що поляки, румуни і 

українці об’єднаються в один Союз і підуть війною проти 

Радянського Союзу, його розгромлять  і  створять  самостійні  

національні держави» [5, с. 252]. 

Водночас не поодинокими були прагнення окремих 

поляків залишити Західну Україну, зокрема, із суто 

меркантильних міркувань, забувши про колишній пієтет до так 

званих «Східних кресів». Наприклад, сторож Волинської 

облконтори зв’язку Цісельський говорив, що «треба поспішати, 
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а то там (у Польщі – прим. В. Гулай)  розберуть всі хороші 

посади, а я знову буду сторожем” [8, арк. 9].  

Уже на 20 травня 1945 р. заяви на виїзд до Польщі подало 

майже 573,5 тис. польських громадян. При цьому  виїхало 155, 9  

тис. осіб, зокрема з Львівської області – близько 35,9 тис. осіб; 

Тернопільської та Рівненської – приблизно по 31,5 тис. осіб [5, 

с. 412]. 

У липні 1945 р. уряди УРСР і Польщі підписали протокол 

про продовження евакуації населення до 1 листопада 1945 року. 

Згодом цей термін був продовжений. 

Нерозв’язаність проблеми кордонів у повоєнній 

Центрально-Східній Європі стримувала значну частину 

польського населення від виїзду до Польщі. Саме тому  СРСР 

чинив сильний тиск на уряд Польщі для закріплення погодженої 

на Ялтинській конференції  лінію радянсько-польського 

кордону, що, зрештою, було   зроблено  договором  про  

радянсько-польський державний кордон, підписаним 16 серпня 

1945 р. в Москві В. Молотовим і Є. Осубкою-Моравським. 

Визнавши входження у 1939 р. до складу СРСР Західной 

України, польський прокомуністичний уряд позбавив місцеве 

польське населення останніх ілюзій щодо можливо повернення 

краю до складу відновленої Польської  держави 

Як наслідок, переселення поляків з території західних 

областей України в основному було завершене до 1 вересня 

1946 р. Із облікованих 873478 польських громадян, які 

підлягали переселенню, заяви на виїзд до Польщі  подали  

859905 осіб і виїхало 789982 особи. Національний склад 

переселенців був таким: поляки – 746993 особи, євреї – 30408, 

представники інших національностей – 12581 [1, с. 59]. 

Отже, перемога у війні з Німеччиною та її союзниками 

створила для Радянського Союзу сприятливі умови для 

врегулювання територіальних проблем і кордонів. Рішення 

Ялтинської та Потсдамської конференцій дозволили 

радянському керівництву досягти однієї зі своїх головних 
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зовнішньополітичних цілей – підтвердження власних західних 

кордонів  за станом на 1 січня 1941 р. Важливим інструментом 

закріплення Західної України у складі СРСР, на який не надто 

звертають увагу дослідники, стало підписання 9 вересня 1944 р. 

урядом Радянської України та прорадянським Польським 

Комітетом Національного Визволення Угоди про взаємну 

евакуацію польського й українського населення. Виконання 

цього документа досягалося передовсім репресивно-каральними 

інструментами радянських і польських органів державної 

безпеки. Мета радянського тоталітарного режиму щодо 

уніфікації етнонаціональної структури населення Західної 

України не була таємницею для місцевого населення. Якщо 

українці в переважній більшості позитивно оцінювали 

переселення своїх сусідів-поляків, то серед польського 

населення переважала різко негативна оцінка Угоди від 9 

вересня 1944 р. Окремої уваги в наступних публікаціях варто 

приділити аналізові форм контролю суспільної свідомості 

населення Західної України в умовах повернення та 

утвердження сталінського тоталітарного режиму на 

завершальному етапі Другої світової війни. 

 

Література 

1. Гулай В.В. Етносоціальні процеси в західних областях 

України (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.): дис. … 

канд. іст. наук: 07.00.01 / Гулай Василь Васильович. – Львів, 

2002. – 194 с.  

2. Державний архів Львівської області. Ф. П-5001 

Дрогобицький обласний комітет Комуністичної партії 

(більшовиків) України. Оп. 2. Спр. 23 Переписка с 

Управлением НКГБ, спецдонесения о терактах на совпарт 

актив со стороны украинских буржуазных националистов и 

др., 13 июня – 22 декадря 1944 г., 90 арк.  



В.В. Гулай 

 

 290 

3. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х 

рр. Документи, матеріали, спогади: [у 3 т.] / Упорядники: 

Ю.Ю. Сливка та ін.; відп. ред. Ю.Ю. Сливка / Ю.Ю. Сливка. 

– Т. 1: 1939 – 1953. – Львів: Інститут  українознавства ім. І. 

Крип’якевича НАН України, 1996. – 752 с. 

4. Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 1990 / Дильонгова Г.; 

пер. з пол. М. Кірсенка. – К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2007. – 239 с. 

5. Польща та Україна в тридцятих – сорокових роках ХХ 

століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – 

Т. 2: Переселення поляків та українців 1944 –1946 / Ред. 

кол. М. Вінярчик-Коссаковська,  Ю. Шаповал, Ґ. 

Якубовський / М. Вінярчик-Коссаковська,  Ю. Шаповал, Ґ. 

Якубовський. – Варшава-Київ: Архів міністерства 

внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі, 

Державний архів Служби безпеки України, 2000. – 1008 с. 

6. Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ 

століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – 

Т. 6: Операція «СЕЙМ» 1944 –1946 / Ред. кол.: Є. Беднарек, 

Ю. Шаповал / Є. Беднарек, Ю. Шаповал. – Варшава-Київ: 

Галузевий державний архів Служби безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки 

Польща, Інститут національної пам’яті – Комісія з 

переслідування злочинів проти польського народу, Інститут 

політичних і етнонаціональних досліджень Національної 

академії  наук  України, 2007. – 1353 с.+ХХХV с. 

7. Слюсаренко А.Г., Патриляк І.К., Боровик М.А. Україна в 

роки Другої світової війни: Навчальний посібник / 

Слюсаренко А.Г., Патриляк І. К., Боровик М.А. – К., 2009. – 

447 c. 

8. Центральний державний архів громадських об’єднань 

України.  Ф. 1 Центральний Комітет Комуністичної партії 

(більшовиків) України. Оп. 23. Спр. 793. Докладные 

записки, справки и переписка с обкомами КП (б) У о 



Люблінська угода від 9 вересня 1944 року  

як інструмент закріплення радянського статусу Західної України на 

завершальному етапі Другої світової війни в оцінках місцевого населення 

 

 291 

расселении украинского населения, прибывшеного из 

Польщи, 19 августа 1944 – 6 января 1945 гг., 48 арк. 

 

The problems of international, legal status of the West Ukraine 

after the completion of the second World War in the estimation of 

Ukrainian and Polish population are examined in the article. The 

main attention is paid to the efforts of the basing of the returning of 

the West Ukraine to the composition of revived Polish state. The 

author also stresses on the special importance of the Soviet 

authorities of state security to the similar display of public opinion. 

Key words: The Second World War, Western Ukraine, public 

opinion. 

 

В статье рассматриваются отдельные проблемы 

международно-правового статуса Западной Украины после 

завершения Второй мировой войны в оценках украинского и 

польского населения. Основное внимание обращается на 

попытки закрепления возвращения Западной Украины в состав 

Польского государства. Автор также акцентирует внимание 

на особом внимании советских органов безопасности к 

подобным проявлениям общественной мысли. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Западная 

Украина, общественная  мысль. 
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викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету  

 

ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ГЕНЕЗУ 

ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

У статті досліджується проблема формування та ґенези 

етнополітичної культури в Українських землях в часи існування 

Давньоруської держави та вплив релігійного чинника 

(християнство) на цей процес. Порівнюються провідні риси  

розвитку етнополітичної культури в добу язичництва та після 

запровадження християнства. Дається аналіз суспільно-

політичних відносин, що існували в середині суспільства 

Київської Русі. 

Ключові слова: етнополітична культура, християнство, 

язичництво, Київська Русь, Візантія, монотеїзм, релігія. 

 

Запровадження християнства – це епохальний поворот в 

історії Давньоруської держави, який не тільки суттєво вплинув 

на всі сфери тогочасного суспільного життя, а й надовго 

визначив характерні особливості вітчизняної моделі 

культурного й політичного розвитку.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що вивчення 

ролі християнської релігії в процесі формування етнополітичної 

культури Української держави є вкрай важливим, насамперед, 

через надзвичайно гостру релігійну та соціокультурну ситуацію 

в сучасній Україні, а також через брак послідовної політики 

українських урядів у цій сфері. 

Джерельною базою статті виступають документи, що 

віддзеркалюють політичне та культурне життя в Київській Русі, 

серед яких виділяються “Руська Правда”, Ярослава Мудрого 
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[11] та “Правда Ярославичів”, укладена його синами Ізяславом, 

Святославом і Всеволодом у 1072 р. [12].  

Серед літератури, присвяченої цьому питанню, слід 

виділити праці таких дослідників як, А. Горський, П. Толочко, І. 

Курас, Р. Іванченко, М. Брайчевський та ін. [2, 5, 7, 8, 12], в яких 

з різних точок зору проаналізовані головні віхи становлення 

християнської релігії на українських землях і показаний її вплив 

на формування етнополітичної культури в українському 

суспільстві. 

Метою статті є з’ясування впливу християнської релігії на  

формування етнополітичної культури в землях Давньоруської 

держави та аналіз взаємин її етнічних груп під час цього 

процесу.  

Перед тим, як почати говорити про ті зміни, що мали місце 

в етнополітичних та етнокультурних процесах Київській Русі в 

X–XІ століттях, треба декілька речень приділити самому 

феномену політичної й етнополітичної культури, яка почала 

зароджуватися на Українських землях саме в добу існування 

Давньоруської держави. 

Отже, політична культура, за визначенням американських 

політологів Габріеля Алмонда і Генріха Пауелла, - це сукупність 

індивідуальних позицій та орієнтацій учасників політичної 

системи; суб’єктивна сфера, що лежить в основі політичних дій 

і що надає їм значення. Близькою до цього визначення є і 

дефініція польського політолога Єжи Вятра, який стверджував, 

що політична культура є сукупністю позицій, цінностей і 

кодексу поведінки, що стосується взаємин між владою і 

громадянами. Отже ми можемо дійти висновку, що політична 

культура є частиною загальної культури суспільства та 

складником його суб’єктів. Політична культура залежно від 

суб’єкта політики має свої різновиди: політична культура 

суспільства, політична культура класів, націй, окремих 

соціальних верств і груп, політична культура особистості [3]. 
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Що ж стосується етнополітичної культури, то цей термін  є 

вужчим за своїм змістом, але водночас він дозволяє ширше 

подивитися на проблему розвитку суспільно-політичних 

відносин як в окремо взятому етносі, так і в міжетнічних 

відносинах загалом. Великим проривом в аналізі феномену 

етнополітичної культури стали праці видатного українського 

науковця І.В. Кураса. У його викладі етнополітична культура 

постає як комплекс елементів політичної культури, пов’язаних 

зі станом етнічної свідомості та діяльністю національно-

політичних  інститутів. 

У добу прийняття християнства на землях Київської Русі 

етнічна свідомість населення зазнала величезних змін. 

Суспільство Київської держави за ідеологічними ознаками було 

тісно пов’язане з християнською релігією. Проте до самого 

процесу формування нової спільноти і появи першої 

східнослов’янської держави причетна інша релігійна система – 

поганство. Під ним слід розуміти частину величезного 

загальнолюдського комплексу первісних поглядів, вірувань, 

обрядів тощо, які прийшли з глибини тисячоліть і стали 

основою всіх пізніших світових релігій. 

У VIII–ІX ст. на Русі існували не лише наївні “забобони 

села”, а й державна язичницька релігія міста і соціальних верхів 

із чітко виписаним космологічним епосом, з уявленням про 

божественне походження великокнязівської влади, зі складним 

ритуалом і розгалуженим станом жерців, який володів 

таїнствами, напрочуд  деталізованої символіки, а також 

різноманітними магічними діяннями. Але в язичницькі часи 

Давньоруська держава залишалася досить моноетнічною і, 

окрім нечисленних військових походів, майже не мала 

постійних зв’язків з іншими народами та культурами [11]. 

Ситуація починає радикально змінюватись у Х столітті. 

Цій зміні сприяла ціла низка внутрішніх і зовнішніх, 

суб’єктивних і об’єктивних чинників. До зовнішньополітичних 

чинників, пожвавлення міжетнічних контактів зарахувати такі: 



Вплив християнства на ґенезу етнополітичної культури  

в Українських землях доби Київської Русі 

 

 295 

1. Початок проникнення на територію Русі норманів, яких 

Давньоруська держава цікавила, насамперед, як ринок 

збуту награбованих у походах товарів, а також як 

торговельний коридор до Візантійської імперії та 

Арабського Халіфату (широко відомий шлях з варяг у 

греки, який в ті часи простягнувся майже крізь усю 

територію держави Рюриковичів). 

2. Налагодження перших контактів з державами 

Центральної та Західної Європи, переважно через 

укладання династичних шлюбів. 

3. Розширення відносин з Візантією через військові походи 

911, 941, 944, 970–971 рр. і торгівлю (київським князям 

неодноразово вдавалось укласти з імператорами 

договори про безмитну торгівлю для руських купців в 

Константинополі), а також звичайно ж через релігію, 

завдяки запровадженню Християнства на Русі (988 р.) 

Але досліджуючи процес зміни етнополітичної культури в 

Київській Русі під впливом релігії, не можна обійти своєю 

увагою спробу реформи язичництва, яку здійснив у 980 р. 

київський князь Володимир Великий. Сутність реформи 

полягала в тому, щоб для всієї Русі створити спільний  пантеон 

язичницьких богів. 

На чолі пантеону було поставлено Перуна – володаря 

грому і блискавок, покровителя великого князя та його 

єдиновладдя. Перун був грізним божеством, але водночас він 

уособлював у собі мудрість. На посаді «першого серед рівних» 

він змінив Рода. Згодом його не порубали, як інших ідолів, а під 

наглядом і в супроводі князівських слуг спустили до Дніпра й 

сплавили за межі держави.  

Другим богом пантеону був Хорс. Більшість дослідників 

вважають, що це бог сонця і тепла. Наступний – Даждьбог – 

одне з головних божеств язичницької Русі, уособлював у собі 

пращура всього давньоруського народу. 
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Антиподом Даждьбогу був у пантеоні 980 р. Стрибог – 

бог, який знищує добро. У ньому ще уособлювалися холод і 

непогода. Наступним богом вважався Сімаргл, образ якого 

трактується як охоронець зерна і посівів. 

Єдиною представницею жіночої статті в цьому поважному 

зібранні була Мокош. Вона вважалася заступницею дому, 

родинного вогнища, покровителькою ткацтва, прядіння, 

вишивання та інших жіночих занять [7].  

Нині можна з певністю стверджувати – відбір до пантеону 

980 року був цілеспрямований і продуманий. Усі шестеро богів 

символізували основні аспекти економічного, політичного та 

військового панування соціальної верхівки Київської держави. 

За допомогою цієї реформи Володимир намагався дещо 

підправити розвиток міжкультурної взаємодії в межах своєї 

держави, певною мірою консолідувати суспільство, а також, 

виокремивши з пантеону Перуна, зробивши його найвищим 

богом, підкреслити зверхність і божественність князівської 

влади [1]. 

Але реформа себе не виправдала передусім через 

аполітичність значної частини суспільства Київської Русі. 

Очікуваного релігійного, культурного, а як наслідок, і 

політичного об’єднання не відбулося ще й через те, що 

Київський пантеон було визнано здебільшого лише формально, 

і кожний регіон, місто та й навіть селище продовжувало 

молитися власним божествам. Розуміючи, що язичництво вже 

остаточно вичерпало свій культурний і політичний ресурс, 

Володимир зважився на рішучий крок – запровадження 

монотеїстичної релігії – християнства. 

Разом з християнством на українські землі прийшов 

абсолютно новий тип політичної культури, яка тепер 

формувалася під дією значного впливу з боку Візантійської 

імперії. Християнська церква віднині стала вагомим чинником 

зміцнення централізованої монархії, надаючи великокнязівській 

владі постійну ідеологічну підтримку. Вона освячувала владу 
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князя (візантійська ідея божественної основи імператорської 

влади була пристосована до місцевих умов), співпрацювала з 

нею у виробленні та забезпеченні виконання юридичних норм 

(насамперед у сфері сімейного та карного законодавства), була 

найпослідовнішою захисницею єдності руських земель. 

Митрополити і єпископи відігравали помітну роль у 

політичному житті, часто виступали миротворцями в 

конфліктах між князями, у дійсності виконуючи посольські 

обов’язки. Церква мала великий вплив на суспільну свідомість, 

культуру, на міжнародні зв’язки (насамперед з Візантією). 

Разом з тим, прихід християнства поклав початок 

зменшенню варязького впливу на культурні та політичні 

процеси в Давньоруській державі. Причиною цього стала 

звичайно ж християнізація еліти Київської Русі, а також 

бажання Великого князя відмежуватися від культурних зв’язків 

та способу політичного управління норманських земель. 

Якщо поглянути на політичне життя дохристиянської Русі, 

доби Рюриковичів, то ми відразу ж побачимо, який великий 

вплив на верховну владу мала варязька еліта. Уся система 

управління базувалася на тих же принципах, що були 

притаманні Скандинавському суспільству доби походів вікінгів. 

Влада князя передусім спиралася на військову дружину, значну 

частину якої становили вихідці зі скандинавських земель. У 

перший період існування Київської Русі дружинний лад 

характеризувався тим, що дружинники постійно перебували 

поруч з князем, жили з ним, поділяли його інтереси, у всьому 

допомагали йому. Князі постачали дружину всім необхідним: 

їжею, одягом, зброєю. Вони вважали дружинників своїми 

радниками, а верхівка дружинників спрямовувала діяльність 

князя [5]. 

 Із рядів старшої дружини виходили найвпливовіші 

представники князівської адміністрації – посадники, тисяцькі та 

інші. Молодші дружинники («пасинки», «отроки», «дитячі») 

постійно були при дворі князя, зближуючись зі слугами. З 
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молодшої дружини виходили охоронці князя, а також 

призначалися нижчі посадові особи. Представники верхівки 

старшої дружини з часом почали називатися боярами. 

Наприклад, у договорі Олега з Візантією 911 р. говориться, що 

він підписаний від імені “бояр його світлих”[5]. 

Такий стан справ міг влаштовувати князя лише доти, доки 

дружинники були в повній залежності від нього. Але з 

поглибленням і розширенням феодального процесу вони 

осідали на землі, відривалися від князівського двору, 

перетворювались у землевласників. Бояри почали створювати 

власні дружини та намагалися проводити автономну політику  

від Великого князя. 

Намагаючись протидіяти децентралізації держави 

Володимир, прагнув передусім спертися на християнське 

духівництво та християнську ідеологію. Разом із 

запровадженням християнства, Великокнязівська влада 

прагнула ввести в суспільну політичну свідомість важливий 

принцип, який став основою монархічної влади майже в усіх 

державах середньовічної Європи: “Один Бог на небі та один 

володар на землі”.  

Дохристиянська релігія слов’ян, яка відображала 

ідеологію первіснообщинного ладу, з виникненням класів і 

держави була неспроможна сприйняти нові умови суспільного 

життя і виконувати таку функцію релігії, як посвячення 

служінню феодальному устрою. У народі християнство 

поширилося не відразу. Уведення нової релігії від самого 

початку зустріло опір простого люду і вимагало примусових 

заходів з боку держави. Спочатку християнство прийняло 

князівське оточення, а вже потім – народ. Уведення 

християнства на Русі сприяло виникненню в країні могутньої і 

розгалуженої церковної організації. Досить швидко 

давньоруська православна церква також стала великим 

феодалом. Під патронатом церкви опинилася значна кількість 

людей, що в зрештою призвело до встановлення феодальної 
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залежності. Відтоді вона починала відігравати насправді 

провідну роль у процесі ґенези етнополітичної культури в 

Київській Русі [8]. 

Запроваджуючи Християнство, Володимир Великий не 

лише відмовлявся від старих принципів державного управління, 

згідно з якими князь на правах очільника дружини воїнів 

вважався лише першим серед рівних, а вводив нову систему 

політичних відносин між різними верствами й етносами Русі.   

Характерними рисами цього періоду політичної історії 

Київської Русі стало поступове зменшення ролі варязького 

впливу на її землях, пік якого прийшовся на правління 

Святослава І Хороброго, і запозичення Давньоруською 

державою елементів візантійської політичної системи. Цей 

процес, невпинно протікаючи протягом ХІ та першої половини 

ХІІ століття, привів до формування етнополітичної культури, 

яка була характерна для пізньої Візантійської імперії. Процес 

централізації держави, каталізатором якого стало прийняття 

християнства, тривав лише близько півстоліття, у часи 

правління Володимира Великого та його сина Ярослава 

Мудрого, але потім був швидко загальмований через князівські 

міжусобиці, причиною яких став візантійський соціокультурний 

чинник долучений до Русі разом із християнством.  

Запровадження нової монотеїстичної релігії в Київській 

державі наприкінці Х ст. було визначальною віхою історії Русі, 

поворотним пунктом усього її подальшого історичного 

розвитку.  

Нові ідеологічні віяння, освячуючись традицією, 

поступово проникли в суспільну свідомість. Проте цей процес 

проходив повільно й хворобливо, спричиняючи неоднозначну 

реакцію різних соціальних груп, що не рідко призводило до 

протистояння, сутичок і боротьби на політичному й 

етносоціальному рівнях.  

Великою мірою відголоски тих процесів відчуваються і 

тепер. Адже беззаперечним залишається той факт, що 
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християнство було і продовжує залишатися одним з провідних 

чинників, що формують етнополітичну культуру сучасної 

Української держави. 
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The article studies the problem of formation and genesis of 

ethno-political culture in the Ukrainian lands in the times of Ancient 

Rus and the influence of religious factors (Christianity) for this 

process. Compares the main features of ethno-political culture in 

pagan times, and after the introduction of Christianity. Analyzes the 

social and political relationships that existed within the society of 

Kievan Rus. 

Key words: ethno-political culture, Christianity, paganism, 

Kievan Rus, Byzantium, monotheism, religion. 

 

В статье исследуется проблема формирования и генезиса 

этнополитической культуры в Украинских землях во времена 

существования Древнерусского государства и влияние 

религиозного фактора (христианство) на этот процесс. 

Сравниваются основные черты развития этнополитической 

культуры во времена язычества и после введения 

христианства. Анализируются общественно-политические 

отношения, которые существовали внутри общества Киевской 

Руси. 

Ключевые слова: этнополитическая культура, 

христианство, язычество, Киевская Русь, Византия, 

монотеизм, религия. 
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У статті досліджуються загальні аспекти проблеми 

внутрішньополітичних детермінант зовнішньої політики. На 

прикладі Пелопоннеської війни розглянуто і проаналізовано 

внутрішні чинники міжнародних відносин, продемонстровано 

неадекватність та нереалістичність багатьох стереотипів 

теорії міжнародних відносин, навіяних ліберальною 

пропагандою. 

Ключові слова: Пелопоннеська війна, Афіни, Спарта, 

зовнішня політика, міжнародні відносини. 

 

Питання впливу типу державного устрою, правлячого 

режиму та суспільного ладу на зовнішню політику традиційно 

належить до найбільш контроверсійних і найскладніших тем у 

суспільно-гуманітарних дисциплінах, адже надто часто 

прихильники різних політичних систем замість наукового 

пошуку шляхів розв’язання суто теоретичної проблеми 

займались ідеологічно вмотивованою пропагандистською 

діяльністю задля апології визначених заздалегідь способів 

правління та легітимації певних форм власності. Зазвичай, 

виняткової актуальності дослідження внутрішньополітичних 

детермінант міжнародних відносин набувало при  ускладненні 

міжнародно-політичної ситуації внаслідок активізації боротьби 

за домінування кількох могутніх країн з різним (насамперед, 

принципово відмінним) державним устроєм, що зумовлювало 

різке зростання публічного інтересу до внутрішніх джерел 

зовнішньої політики. Отже, з огляду на очевидний факт 

поступової ерозії однополярного ліберально-демократичного 
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порядку Pax Americana перед сучасною політологією 

міжнародних відносин неминуче постає питання щодо 

можливості загострення геополітичного протистояння, 

збройних конфліктів та економічної конфронтації в процесі 

формування альтернативних моделей світовлаштування 

загалом, і впливу внутрішньополітичної гетерогенності 

провідних держав світу на становлення нової системи 

міжнародних відносин, зокрема. 

У цьому сенсі надзвичайно корисним може виявитися 

вивчення історичного досвіду попередніх спроб силової 

трансформації усталеної моделі світової політики, адже 

адекватний аналіз сучасності та спроби прогнозування 

майбутнього потребують систематичної та прискіпливої 

рефлексії минулого. Попри суттєві відмінності суспільної 

свідомості різних історичних епох, характеру систем 

міжнародних відносин і типів політичних акторів (держав), між 

ними можна простежити очевидні паралелі, тож методи аналогії 

(визначення характеру розвитку подій на основі аналізу 

подібних ситуацій, які відбувалися в іншому місці в інший час) і 

екстраполяції (інтелектуальна проекція на майбутнє тієї лінії 

розвитку подій або тенденції, закономірності якої в минулому 

достатньо добре відомі) традиційно залишаються одними з най 

уживаніших і най дієвіших в арсеналі суспільно-гуманітарних 

дисциплін. І нарешті, саме звернення до історичного прецеденту 

як найвищого аргументу було і залишається най ефективнішим 

засобом протидії поширенню пропагандистських міфів та 

ідеологічних химер у політичній науці. 

Як відомо, Пелопоннеська війна стала найбільшим в 

історії античної Греції (класичного періоду) збройним 

протистоянням найпотужніших політичних акторів тієї епохи. 

Основна боротьба велася поміж Делоським союзом на чолі з 

Афінами (Афінська морська імперія, Афінська архе) і 

Пелопоннеським союзом на чолі зі Спартою, проте чимало 

незалежних грецьких полісів і «варварських» держав (серед них 
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і Перська імперія), маючи власні цілі та захищаючи свої 

інтереси, прямо чи опосередковано долучились або були 

втягнуті в цей конфлікт. Військові дії охопили територію всієї 

Греції, південної Італії та Сицилії, а також акваторію прилеглих 

морів. Після тривалої боротьби Афіни зазнали поразки і не 

лише втратили гегемонію над своїми союзниками, але й навіть 

значною мірою були позбавлені незалежності. Крах Афінської 

морської імперії та державне переродження самої Спарти під 

час запеклого протистояння в дійсності знищили політичну 

рівновагу в грецькому суспільстві (йдеться не лише про 

міждержавні відносини, але й внутрішньополітичну боротьбу 

всередині кожного полісу), ознаменувавши гостру кризу 

полісної системи. 

На жаль, до нас дійшло дуже мало оригінальних джерел 

тієї історичної епохи, що значно ускладнює виконання 

поставленого нами завдання. З тих праць, що збереглися до 

тепер, виняткове місце посідає «Історія» афінянина Фукідіда, у 

якій у хронологічному порядку викладені основні події 

Пелопоннеської війни. Попри притаманний для античних праць 

характер художньої розповіді, ця докладна історична хроніка, 

що нині читається ледь не як енциклопедія міжнародної 

політики, уже не перше тисячоліття викликає подив і 

захоплення у її читачів. 

На думку видатного античного історика (яка так чи інакше 

відображає загальні настрої провідного політичного класу 

стародавньої Греції), основними спонукальними мотивами 

зовнішньополітичної поведінки держав є намагання гарантувати 

власну безпеку (страх), міркування престижу (честь) і 

забезпечення економічних преференцій (вигода). Саме ці 

причини постійно зринають для пояснення тих чи інших 

вчинків як окремих осіб, так і дій великих суспільних груп і 

полісів. За Фукідідом, основна властивість природи людини, 

незалежно від її племені, роду, статі та віку, полягає в 

пристрасному прагненні панувати над іншими й егоїстичному 
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бажанні «захопити побільше». Наприклад, афінські посли в 

одному з діалогів, відповідаючи на звинувачення мелосців у 

намаганні їх поневолити, зазначили: «Приязнь богів, 

сподіваємося, не залишить нас, оскільки ми не робимо нічого 

такого, що суперечить людській вірі в божество або в те, що 

люди між собою визнають справедливим. Адже про богів ми 

думаємо, а про людей з досвіду точно знаємо, що вони за 

природною необхідністю панують там, де мають для цього 

силу. Цей закон не нами встановлений, і не ми першими його 

застосували. Ми лише його успадкували і збережемо на всі 

часи. Ми переконані також, що і ви (як і весь рід людський), 

якби були такими ж сильними, як і ми, без сумнівів чинили б 

так само» [1, с. 47]. Що ж стосується теоретичного кодексу 

ввічливості під назвою міжнародне право, то, на думку афінян: 

«У людських взаєминах право має сенс лише тоді, коли при 

рівності сил обидві сторони визнають спільну для тієї та іншої 

сторони потребу. Інакше сильніший вимагає можливе, а 

слабший змушений підкоритися» [1,  с. 344]. 

На сторінках праці Фукідіда дійові особи цієї історичної 

хроніки всі спроби долучити морально-етичні оцінки до 

міжнародно-політичної боротьби, і тим самим вплинути на її 

результат, зустрічають з веселим цинізмом, який поступово 

переходить у злий сарказм. Так, характеризуючи своїх основних 

противників у боротьбі за гегемонію в Греції – лакедемонян, 

афіняни постійно наголошували, що «серед усіх відомих нам 

людей вони з найбільшою відвертістю ототожнюють приємне 

для них – з чесним, а вигідне – зі справедливим», а на закиди 

самих спартанців в аморальності афінської імперської політики 

відповіли так: «На нашу думку, ми гідні нашої влади, і ви самі 

нещодавно думали так само. Тепер ви, думаючи про свою 

вигоду, посилаєтесь на справедливість, але міркування 

справедливості ще нікого не змусили втратити сприятливу 

нагоду розширити свою могутність за допомогою сили. І слід 

похвалити тих, хто, незважаючи на вроджене людське 
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прагнення панувати над іншими, усе ж таки управляють 

справедливіше, ніж це їм потрібно при існуючій могутності 

їхньої держави. Інші, якби опинилися на нашому місці (як нам 

здається), дуже швидко б продемонстрували, наскільки 

помірковане наше панування. Нам же за нашу поміркованість 

випала на долю не хвала, а незаслужена ганьба» [1, с. 347, 46]. 

Виводячи як зовнішню, так і внутрішню політику полісу з 

егоїстичної та жорстокої природи людини, Фукідід не намагався 

пов’язати певний тип поведінки (агресивний, миролюбний) 

держави на міжнародній арені з її суспільно-політичним 

устроєм, проте було б неправильно стверджувати, що він цілком 

зігнорував цей чинник. Так, видатний історик античності 

постійно наголошував, що його сучасники особливу 

зовнішньополітичну активність Афін прямо пов’язували з їх 

демократичним устроєм, унаслідок чого ці «рухливі, схильні до 

ризику… прихильники нововведень… самою природою 

призначені для того, щоб і самим не мати спокою, й іншим його 

не давати», тоді як олігархічна Спарта мала репутацію «людей 

повільних, прихильників старовини, ретроградів», унаслідок 

чого «завжди відставала від власних можливостей» [1,  с. 41, 

42]. 

Іншою згадкою в тексті «Історії» про залежність характеру 

зовнішньої політики від внутрішнього устрою є неодноразові 

натяки на те, що демократичні держави – як заможніші та 

внутрішньостабільніші – можуть дозволити собі  активніше 

діяти на міжнародній арені. Наприклад, описуючи розчарування 

і розкаяння афінян після сицилійської авантюри, Фукідід 

зазначав: «Адже тут в Сицилії афіняни вперше зіштовхнулися з 

полісами однакової культури і напали на міста з демократичним 

(як і в них) державним ладом, що мали в достатку кораблі, 

коней та інші засоби для ведення війни. Ці міста вони не могли 

ані послабити, вносячи в них внутрішній розбрат, ані підкорити 

значною перевагою своєї військової могутності» [1,  с. 449]. 
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Хоча в політології міжнародних відносин війна переважно 

розглядається як суто міждержавний конфлікт, історія 

Пелопоннеської війни (зокрема у викладенні самого Фукідіда) 

може слугувати наочним підтвердженням неадекватності 

подібної точки зору. Упродовж усього цього конфлікту в будь-

який момент, передусім, під час загострення 

внутрішньополітичних проблем чи ускладнення міжнародного 

становища, замість боротьби проти зовнішніх ворогів могла 

спалахнути справжня громадянська війна між різними 

політичними угрупованнями всередині самого поліса, причому, 

як зазвичай, усі вони діяли у змові із зовнішніми силами. Й 

Афіни, і Спарта намагалися гарантувати собі успіх, розгортаючи 

по всій Греції справжню мережу змов і зрад, переманюючи 

перебіжчиків, спокушаючи і залякуючи нейтралів, щоб чужими 

руками похитнути могутність ворога. Як талановито описує у 

своїй «Історії» Фукідід, ледь не кожна суто військова операція 

чи то Пелопоннеського союзу, чи то Афінської архе, 

розпочиналася з переговорів про зраду з представниками однієї 

з партій у ворожому таборі, які обіцяли видати рідне місто та 

його незалежність зовнішнім ворогам, якщо в результаті цієї 

зради вони отримають владу (нехай і за допомогою окупаційної 

армії) над своїми противниками всередині полісу: «…весь 

еллінський світ похитнувся через боротьбу партій. У кожному 

місті вожді народної партії закликали на допомогу афінян, а 

вожді олігархів – лакедемонян. У мирний час у партійних 

вожаків, вірогідно, не було б до цього ані приводу, ані 

схильності. Але тепер, коли Афіни і Лакедемон почали 

ворогувати, обом партіям легко було отримати союзників для 

придушення противників і зміцнення власних сил, і невдоволені 

елементи в полісах залюбки закликали чужоземців на допомогу, 

прагнучи політичних змін. Унаслідок внутрішнього розбрату 

кожне місто спіткало важке лихо…» [1,  с. 197]. 

Тісне переплетіння бойових дій і соціальних смут 

насправді перетворило Пелопоннеську війну з міждержавної 
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боротьби на загальногрецький соціально-політичний конфлікт – 

затятий, жорстокий, пристрасний, непримиренний. Власне 

кажучи, задовго до Пелопоннеської війни взаємини між 

партіями в багатьох грецьких державах зіпсувалися настільки, 

що ледь не кожна пропозиція представників інших політичних 

сил розглядалася як хитрий політичний маневр і особиста 

образа, зустрічаючи запеклий опір опонентів, нехай і не 

пропонувалося нічого, що стосувалося міжпартійної 

конфронтації. Серйозні соціальні та племінні суперечності 

призвели до того, що навіть у період найбільшого патріотичного 

підйому під час греко-перських війн у багатьох полісах 

аристократи неодноразово виказували готовність зрадити 

Батьківщину і видати рідне місто ворогам – «варварам» персам, 

якщо за їх допомоги можна буде скинути демократію. 

Пелопоннеська війна ще більше загострила 

внутрішньополітичні конфлікти, продемонструвавши ледь не 

повну відсутність єдиного розуміння загального блага та 

спільних інтересів мешканцями полісу. Усе це відійшло на 

задній план перед інтересами власних партій (гетерій), які, 

сповнені дикої ненависті, злої енергії та диявольської 

винахідливості, воліли краще вже бачити рідне місто в руках 

зовнішніх ворогів – афінян, спартанців, персів, але тільки не 

внутрішньополітичних опонентів. У кожному місті точилася 

латентна громадянська війна, котра кожної миті могла 

виплеснутися назовні. Як згадував про ті часи Фукідід: 

«Політичні узи виявлялися міцнішими за кровні зв’язки, 

оскільки члени гетерій швидше наважувалися на будь-які 

відчайдушні та небезпечні справи» [1, с. 198]. У цій боротьбі 

«усіх проти усіх» видатних політичних лідерів підозрювали в 

прагненні до тиранії, багатих – до олігархії, бідних – до 

охлократії, причому не можна сказати, що це були безпідставні 

підозри. 

Найбільше сучасників тих подій вразила надзвичайна і 

навіть демонстративна жорстокість Пелопоннеської війни. 
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Іронічне зауваження відомого німецького історика Т.Моммзена, 

що боротьба багатих і бідних періоду пізньої Римської 

республіки відрізнялася від війни лише тим, що обидві сторони 

відмовлялись визнавати норми міжнародного права [2, т. 2, кн. 

4, с. 147], перегукується з характеристикою Фукідіда 

міждержавно-партійної різанини як порушення всіх законів і 

традицій еллінського світу тогочасними олігархами і 

демократами. Описуючи громадянську війну на Керкирі, він 

зазначав: «Смерть тут панувала в усіх її різновидах… Батько 

вбивав сина, благаючих про захист силою відривали від вівтарів 

і вбивали біля них. Деяких навіть заживо замурували в 

святилищі Діоніса, де вони й загинули. До такої несамовитої 

люті дійшла ця міжусобна боротьба. Вона справила жахливе 

враження, насамперед тому, що подібна жорстокість проявилася 

вперше». Утім, надалі «міжусобною боротьбою були охоплені… 

усі міста Еллади. Поліси, які з певних причин були залучені до 

неї пізніше, дізнавшись тепер про події подібного роду в інших 

містах, заходили все далі й далі у своїх буйних замислах і 

перевершили своїх попередників підступністю методів 

боротьби і жорстокістю помсти» [1, с. 197]. Як зазначає 

німецький історик Курціус, «ворожнеча, що викликала 

боротьбу, жахливо посилилась під час боротьби» [3, т. 3 с. 290], 

унаслідок чого терор таємних вбивств, конфіскацій і 

переслідувань, продаж у рабство, вигнання і масові страти стали 

звичайними і навіть буденними явищами. 

У моральному ж аспекті й олігархи, і демократи мало чим 

відрізнялись одне від одного: «Дійсно, у лідерів обох міських 

партій на устах красиві слова: «рівноправ’я для усіх» або 

«поміркована аристократія». Вони стверджують, що борються 

за благо держави, а насправді ведуть лише боротьбу між собою 

за панування». Фукідід вбачав причини надзвичайної 

несамовитості цього громадянського конфлікту в пристрасному 

жаданні влади, яке глибоко вкорінене в жадібності та 

честолюбстві: «Намагаючись здолати одне одного, вони 
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вчиняли низькі злочини, але у власній мстивості заходили ще 

далі, керуючись при цьому не благом для держави чи 

справедливістю, але лише вигодою тієї або іншої партії. 

Досягнувши влади чере нечесне голосування або насильство, 

вони готові кожної миті втамувати свою ненависть до 

противників. Благочестя і страх перед богами були для обох 

партій лише порожнім звуком, і ті, хто вчиняв під прикриттям 

голосних фраз якісь безчесні діяння, вважалися навіть більш 

доблеснішими. Помірковані громадяни, які не належали до 

жодної партії, ставали жертвами обох, оскільки тримались 

остронь від політичної боротьби або викликали ненависть до 

себе вже самим своїм існуванням» [1, с. 199]. 

Реалії запеклої політичної боротьби «всі проти всіх» 

породили і відповідний тип політичних лідерів, найкраще 

репрезентований особами Лісандра й Алківіада [4, с. 503–523, 

238–264]. Вожді, які прагнуть захистити інтереси рідного міста 

лише настільки, наскільки це відповідатиме їхнім особистим 

інтересам, стали звичайним явищем тих часів. У разі ж загрози 

їх політичному лідерству вони не лише негайно зраджували 

свою Батьківщину на користь найлютіших зовнішніх ворогів чи 

влаштовували змови з метою повалення традиційного 

політичного устрою, але й легко знаходили собі переконливі 

аргументи щодо неможливості чинити інакше. Так, зрадивши 

Афіни, Алківіад у виступі на народних зборах у Лакедемоні без 

жодних докорів сумління стверджував: «Сподіваюсь, що ніхто 

тут не стане думати про мене гірше від того, що я, той самий, 

кого в рідному місті вважали патріотом, тепер, разом з 

найгіршими ворогами, завзято нападаю на нього, або ж 

пояснювати мої слова озлобленням вигнанця. Правда, я 

вигнанець, але втік я від ницості моїх ворогів, а не для того, щоб 

порадами робити вам послуги. Найгіршими ж ворогами я 

вважаю не вас, які відкрито на війні чинять шкоду противнику, 

а тих, хто змусив друзів Афін перейти у стан ворогів. Поки я 

безперешкодно користувався громадянськими правами, я любив 
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Батьківщину, але в теперішньому моєму положенні, після того, 

як мені завдали важку і несправедливу образу, я – уже не 

патріот. Утім, я вважаю, що навіть і тепер я не йду проти 

Батьківщини, оскільки її в мене немає, але прагну знову здобути 

її. Адже справжній друг своєї Батьківщини не той, хто, 

несправедливо втративши її, не йде проти неї, але той, хто 

люблячи Батьківщину, усіляко прагне знову її здобути» [1,  с. 
407, 408]. 

Говорячи загалом, історія піднесення і краху Афінської 

архе може слугувати наочним підтвердженням неадекватності 

та нереалістичності багатьох уявлень політології міжнародних 

відносин, навіяних ліберальною пропагандою. Наприклад, 

постійно стверджуючи тезу про надзвичайний пацифізм 

демократій та схильність інших політичних устроїв до ведення 

агресивної зовнішньої політики, чимало сучасних дослідників 

відверто ігнорують історичний досвід античної Греції, у якій 

най демократніша держава стала творцем найбільшої (морської) 

імперії. Відігравши ключову роль у звільненні багатьох 

грецьких полісів від влади персів, афіняни не лише не скасували 

гноблення та експлуатацію населення цих держав, але 

відновили й посилили її, причому саме радикальні демократичні 

елементи наполягали на веденні експансіоністської зовнішньої 

політики, тоді як прихильники аристократичної (олігархічної) 

партії закликали до поміркованості та розважливості, 

критикуючи демократів за занадто суворе поводження із 

союзниками та витрату їх внесків на внутрішні потреби [5, т. 2, 

с. 181]. 

Цілком природно, що переважна більшість еллінів була 

налаштована проти афінян, оскільки союзники хотілили 

позбутися їх панування, а решта побоювалася зростаючої 

афінської могутності. Як доволі обґрунтовано стверджували 

посли Корінфа на зібранні представників Пелопоннеського 

союзу: «Немає сумнівів, що це місто, яке стало тираном Еллади, 
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однаково загрожує всім: одні поліси вже в його владі, а над 

іншими воно планує встановити своє панування» [1,  с. 71]. 

Причому, слід віддати їм належне, афінські демократи не 

намагалися ввести в оману ані себе, ані когось іншого щодо 

справжнього змісту власної зовнішньої політики. З відвертістю, 

яка непритаманна їх сучасним послідовникам, лідери 

демократів постійно нагадували афінським народним зборам: 

«Не забувайте, що ваше панування над союзниками – це 

тиранія, яка здійснюється проти волі ваших підданих, які 

замишляють зло проти вас. На їхню дружбу ви не можете 

розраховувати, вони підкоряються, лише поступаючись силі… 

Ідеться про втрату вами панування і про небезпеку з боку тих, 

кому воно ненависне. Відмовитися від цього панування ви вже 

не зможете, навіть якщо хтось і зобразить цю відмову як прояв 

благородного миролюбства. Адже ваше панування подібне 

тиранії, домогтися якої несправедливо, відмовлятися ж від неї – 

украй небезпечно». Най  відоміший демократ античних Афін 

(Перикл) навіть виголосив справжню апологію загарбницької 

зовнішньої політики, з ідеями якої неодноразово 

солідаризувалися найрізноманітніші імперіалісти всіх часів і 

народів: «Звісно, слабкі люди можуть нас засуджувати, але ті, 

хто самі жадають діяльності, будуть змагатися з нами, і якщо їм 

не пощастить – вони нам позаздрять. А якщо нас тепер 

ненавидять, то це – спільна доля всіх, хто прагне панувати над 

іншими. Але той, хто викликає неприязнь заради вищої мети, 

чинить правильно, адже неприязнь триває недовго, а блиск у 

сучасності і слава в майбутньому залишає по собі вічну 

пам’ять» [1, с. 169, 121, 122]. 

Отже, Афінська морська держава не витримала перевірки 

часом. Політика Афін викликала невдоволення афінських 

союзників, адже тягар союзу, покладений на них, переважив усі 

ті вигоди, які вони отримали від покровительства міста-

гегемона. Відповідно, достатньо було непевних чуток про 

невдачу чи ослаблення могутності Афін, не говорячи про появу 
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спартанських військ, щоб почалося загальне повстання 

союзників. 

Натомість аристократична Спарта ніколи не змушувала 

своїх союзників сплачувати податки, і хоч послідовно 

підтримувала близькі їх за духом аристократичні (олігархічні) 

партії, ніколи не робила це настільки відверто, явно і брутально, 

як Афіни. Це дало змогу Пелопоннеському союзу проголосити 

основною метою війни звільнення всіх греків від афінського 

ярма, і тим самим залучити на свій бік значні центри військової 

та політичної могутності. І  того часу, коли Афіни, потребуючи 

грошей, без консультацій із союзниками вдвічі збільшили суму 

форосу і посилили нагляд за ними, спартанські полководці 

проголошували непорушність існуючих конституцій і 

недоторканність прав незалежних полісів. Як заявив Брасід 

мешканцям Аканфа: «Якщо ж хтось із вас з особистих мотивів 

боїться, що я передам владу в місті в руки тієї чи іншої партії, і 

тому не хоче союзу зі мною, то він може мені довіритися. Адже 

я прийшов не для участі у ваших внутрішніх конфліктах, і 

думаю, що приніс би вам сумнівну свободу, якби всупереч 

вашим споконвічним звичаям прагнув підкорити більшість 

народу небагатьом громадянам або меншість усьому народу. 

Дійсно, така свобода, ґрунтована на пануванні однієї партії, 

була б гірше іноземного панування» [1, с. 266]. (Утім, тут  

потрібно зазначити, що ця спартанська розважливість і 

поміркованість пояснювалася, радше, особистими талантами 

лакедемонських гармостів і відсутністю достатньої військової 

сили для зовнішньополітичного диктату, ніж специфічними 

особливостями олігархічного устрою.) 

Нині дуже часто американські пропагандисти й теоретики 

демократії згадують слова вождя афінської радикальної 

демократії Клеона щодо неспроможності демократії панувати 

над іншими, проте ніколи не наводять історичний контекст, у 

якому вони були сказані. А між тим, історія появи цієї заяви 

дуже показова. Під час Пелопоннеської війни владу в Мітілені 
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захопила олігархічна партія, після чого спробувала підняти 

повстання проти афінської гегемонії. Мітіленські демократи 

були змушені долучитися до заколоту під загрозою насильства, 

але, коли прибули афінські війська, вони зі зброєю в руках 

перейшли на їх бік і здали місто. Натомість афінські народні 

збори за пропозицією вождів радикальної демократії (серед них 

і Клеона) винесли рішення покарати мешканців Мітілени – 

стратити всіх дорослих чоловіків, а жінок і дітей продати в 

рабство. Наступного дня опоненти Клеона змогли переконати 

афінян у помилковості попереднього рішення і необхідності 

скасувати його. Як заявив на народних зборах Діодот, син 

Євкрата: «Подумайте ще про одну велику помилку, яку б ви 

здійснили, дослухавшись до порад Клеона. Тепер народна 

партія в усіх містах на вашому боці: або демократи взагалі не 

приєднуються до олігархів, або, якщо їх змусять долучитися до 

повстання силою, вони завжди готові виступити проти 

заколотників. Якщо ви почнете війну з повсталим містом, народ 

буде на вашому боці. Якщо ж ви накажете стратити весь народ 

Мітілени, який не брав участь у повстанні, і захопивши зброю, 

навіть добровільно здав вам місто, то передусім  вчините 

жорстокий злочин, знищивши ваших же благодійників, і, окрім 

того, усюди зробите величезну послугу правлячій олігархії. 

Дійсно, тепер, якщо олігархи зможуть схилити місто до 

повстання, то народ відразу перейде на їх бік, оскільки ви ясно 

покажете, що будете однаково карати як винних, так і 

невинуватих. І навіть якби народна партія насправді була винна 

у повстанні, то все ж ви повинні дивитися на це крізь пальці, 

щоб не допустити переходу тих єдиних друзів, які у вас 

лишились, у ворожий табір. Для нашого панування над 

союзниками вигідніше добровільно стерпіти несправедливість, 

ніж приректи за всією справедливістю на страту тих, кого нам за 

зрозумілою необхідністю треба пощадити». Ось тоді відданий 

афінський демократ Клеон і виголосив свої знамениті слова: 

«Мені і раніше часто доводилося переконуватись у 
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неспроможності демократії панувати над іншими державами, 

але найсильніше це стало ясно тепер, спостерігаючи ваше 

розкаяння щодо присуду над мітіленцями…» [1, с. 177, 178, 168, 

169]. 

«Історія» Фукідіда також цілком спростовує доволі 

популярну ідею про неконфліктні (або менш ворожі) взаємини 

між державами з однаковим внутрішнім устроєм. Про розкаяння 

афінян через напад на демократичні Сіракузи тут уже йшлося, 

але античний історик змалював чимало інших подібних епізодів 

боротьби олігархічних полісів проти інших олігархій, як і війн 

між містами з демократичним ладом. Таким чином, у його 

інтерпретації запозичення і встановлення іншими полісами тієї 

ж форми правління, що й у держави-гегемона, постає, водночас, 

і як прояв зовнішньої залежності, і як факт її відвертого 

визнання. Як приклад можна навести розповідь Фукідіда про 

укладення альянсу аристократичної Спарти і демократичного 

Аргоса проти Афін, після чого спартанці дуже швидко 

«посприяли» перетворенню внутрішньополітичного устрою 

свого союзника на олігархічний. 

Надто показовим також видається і той факт, що задовго 

до Пелопоннеської війни, підпорядковуючи собі інші міста, 

Афіни не лише визначали суму форосу (податок, який мав 

витрачатися на війну за звільнення греків), але й внутрішній лад 

полісу. З цілою низкою міст після їх приєднання до Аттичного 

союзу після перемог над персами при Мікале та Евримедонті 

були укладені особливі угоди, які разом із зобов’язаннями щодо  

імперського центру (Афін) визначали і характер державного 

управління. Спеціальні аттичні комісари (єпископи) та 

командири військових загонів (фрурархи) займалися введенням 

демократичної конституції та встановлювали нові порядки, 

причому ці посадові особи діяли не лише під час приєднання 

полісу до союзу, але й пізніше, виконуючи функції 

спостерігачів і наглядачів. Крім того, щоб зміцнити місцеву 

демократію афіняни часто брали заручників з най заможніших і 
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най впливовіших родин, а задля захисту інтересів метрополії 

неодноразово виганяли (повністю або частково) місцевих 

мешканців, замінюючи їх власними військовими колоністами – 

клерухами. Причому, якщо за часів правління в Афінах 

аристократичної партії на чолі з Кімоном, і потребуючи 

підтримки у війні з персами, подібні заходи вживалися лише 

внаслідок надзвичайних приводів (наприклад, повстання), то в 

мирний час за правління демократів на чолі з Періклом вони 

перетворилися на звичайні і буденні заходи, щось таке, «що 

нерозривно пов’язане із сутністю демократичної конституції» за 

визначенням німецького історика Курціуса [3, т. 3, с. 60, 72]. 

Унаслідок усі союзники (окрім хіосців і лесбосців) були 

змушені встановити демократію, видати військові кораблі, 

знести укріплення та сплачували значний податок (форос). 

Утім, най цікавішою в цьому сенсі видається історія 

спроби олігархічного перевороту в Афінах після Сицилійської 

катастрофи, передусім його наслідків для залежних полісів. В 

істеричній атмосфері очікування іноземного вторгнення, коли 

кожна подія розглядалася ледь не як провісник неминучої 

загибелі, аристократичні елементи спробували прищепити 

народним масам думку, ніби причиною всіх невдач була 

радикальна демократія, і варто лише змінити внутрішній устрій, 

як зовнішньополітичні проблеми розв’яжуться самі собою. Так, 

приховуючи галасливою пропагандистською риторикою 

егоїстичні партійні мотиви, Пісандр на афінських народних 

зборах пояснював необхідність заміни «радикальної» демократії 

«поміркованою» не лише внутрішніми, але й міжнародними 

чинниками: «Союз із (перським) царем, звісно, неможливий, 

якщо ми не приймемо більш розумний державний лад, який би 

наближався до олігархії, щоб цар відчував до нас довіру» [1, с. 
502]. Щоправда, заради справедливості слід зазначити, що най 

заможніші афіняни, які найбільше постраждали від війни, 

намагаючись залякати своїх співгромадян («За цих обставин 

нам слід вирішувати питання не про форму правління, яку ми 
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можемо в подальшому, якщо завгодно, і змінити, а про 

порятунок міста») і насправді вірили, що зможуть не лише 

захопити владу в Афінах і встановити олігархію, але й 

перемогти зовнішніх ворогів. До того ж й Алківіад, який уже 

встиг посваритися зі спартанцями і заприятилювати з персами, 

обіцяв афінським аристократам влаштувати дружбу і союз з 

перським царем за умови скасування демократії (ніби тоді цар 

їм буде більше довіряти). 

Даремно стратег Фрініх попереджав, що Алківіаду, по 

суті, немає діла ані до олігархії, ані до демократії – йому 

важливо лише змінити форму правління і за допомогою своїх 

друзів повернутися на батьківщину. Що ж до союзних міст, у 

яких афіняни пообіцяють встановити олігархію (адже тепер уже 

в них самих не буде демократії), Фрініх застерігав, що ані 

повсталі міста не повернуться до них, ані вірні ще їм союзники 

не стануть від цього надійнішими: «Адже рабство – чи при 

демократії, чи при олігархії – усе одно буде важче свободи за 

будь-якого державного ладу» [1, с. 500]. План олігархічного 

заколоту, який мав суттєво поліпшити міжнародні позиції Афін, 

видавався його учасникам легко виконаним і правильним. 

Тим болісніше для аристократів стало розчарування від 

краху ілюзій. Коли, здійснивши переворот, вони відправили 

дипломатів для переговорів з персами, Алківіад від імені царя 

не лише висунув претензії на всю Іонію та острови Егейського 

моря (Лесбос, Самос, Хаос), але й почав вимагати «неможливе» 

– права вільного доступу для перських військових кораблів до 

аттичного узбережжя – тобто Афіни не лише позбавлялись усіх 

заморських територій і володінь, але й мали погодитись із 

постійною загрозою власній незалежності та безпеці. 

Інша посольська делегація сповістила спартанського царя 

Агіса про внутрішньополітичні зміни (встановлення олігархії), 

які відбулись в Афінах, висловивши надію, що тепер 

пелопоннесці матимуть до них більше довіри, ніж раніше, і 

розпочнуть переговори про мир. Натомість спартанці вирішили, 
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що в місті анархія та масові заворушення, тож, зібравши всі 

наявні війська, вони єдиний раз за всю війну спробували 

штурмувати афінські укріплення [3, т. 3]. 

Показово також, що перемога олігархічної змови в Афінах 

надала нових політичних форм усьому простору аттичного 

панування, підтвердивши тезу, що внутрішній устрій держав-

сателітів зазвичай є лише проекцією та наслідуванням 

політичного ладу країни-гегемона, послугуючи одним із 

зовнішніх проявів залежності. Зважившись на переворот, 

афінські аристократи негайно надіслали послів у залежні міста 

для встановлення там олігархічного правління. Най іронічніше з 

точки зору розвитку політичного процесу виглядала спроба 

встановлення афінянами олігархії на острові Самос за 

допомогою най впливовіших самосців (тобто провідних 

представників демократичної партії), здійснена відразу після 

повстання проти аристократів (і їх різанини) та запровадженням 

демократичної конституції. 

Наслідки ж цієї політики виявилися для афінян, як і 

передбачав Фрініх, дуже невтішними. Наприклад, коли 

афінський посланець Діатреф прибув на Фасос і знищив там 

демократичне правління, то місцеві аристократи прийняли цю 

послугу з величезною вдячністю, проте вже через місяць після 

його від’їзду фасосці почали будувати стіни та зміцнювати 

власне місто. Очікуючи, що поразка Делоського союзу 

неминуча, вони не хотіли ані аристократичного, ані 

демократичного уряду, залежного від Афін. Отже, зазначав 

Фукідід, події на Фасосі та й в інших полісах розгорнулися 

неочікувано для афінських змовників, адже відновивши 

олігархічне правління, вони власними ж руками знищили своїх 

природних союзників: «Усі ці міста, встановивши в себе 

поміркований уряд і не побоюючись, що в них вимагатимуть 

звіт за їх вчинки, прагнули справжньої свободи, віддаючи їй 

перевагу перед показною свободою за милістю афінян» [1, 

с.508]. 
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The article is on general problem of domestic determinants of 

a foreign policy. Peloponnesus war proves to be one of the most 

illustrative historical patterns of correlation between domestic and 

international factors of foreign policy behavior. Some stereotypes of 

the theory of international relations, especially those inspired by 

liberal propaganda, are treated to be fare from imperatives imposed 

by real international political practice. 

Key words: Peloponnesus war, Athens, Sparta, foreign policy, 

international relations. 

 

Статья посвящена исследованию общих аспектов 

проблемы внутриполитических детерминант внешней 

политики. На примере Пелопоннесской войны рассмотрены и 

проанализированы внутренние факторы международных 

отношений, продемонстрировано неадекватность и 

нереалистичность многих стереотипов теории 

международных отношений, внушенных либеральной 

пропагандой. 

Ключевые слова: Пелопоннесская война, Афины, Спарта, 

внешняя политика, международные отношения. 
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ДАНСЬКО-ПРУССЬКА ВІЙНА 1848–1850 рр. 

ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ 

 

У даній статті автор приділяє увагу проблемам 

з’ясування Шлезвіг-Гольштейнського питання всередині ХІХ 

століття. У статті висвітлюється політична ситуація, яка 

склалась у Данії після ліберальних революцій у Європ; 

аналізується вплив течій лібералізму та націоналізму на 

відносини між Данським королівством і підвладними йому 

герцогствами Шлезвігом і Гольштейном. Автор розглядає такі 

документи як ліберальна конституція Данії 1849 року, Мовний 

циркуляр 1851 року та Лондонський протокол 1852 року. 

Ключові слова: націоналізм, націоналлібералізм, дансько-

прусська війна, Шлезвіг-Гольштейнське питання, ліберальна 

конституція Данії 1849 року, Мовний циркуляр 1851 року, 

Лондонський протокол 1852 року, «політика Данія до Ейдеру», 

«політика helstatpolitik». 

 

Данських істориків хвилювало завжди більшою мірою 

питання, що призвело до поразки Данії у війні 1864 року, після 

чого Данія втратила герцогства Шлезвіг і Гольштейн, які 

протягом кількох століть входили до складу Данського 

королівства, і назавжди перестала бути могутньою державою на 

європейській і світовій арені. Учені мали тенденцію 

зосереджувати увагу на військових аспектах проблеми. Але 

зосереджуючись суто на військових моментах, втрачаєш 

відчуття проблеми в цілому, поза увагою опиняються такі 

поняття, як політична та культурна ідентичність, формування 

яких істотно вплинуло на розгортання подій у самій Данії та в 



Дансько-Прусська війна 1848–1950 рр. Причини й наслідки 

 

 321 

Європі всередині ХІХ століття, які призвели спочатку до 

першої, а потім і до другої війни між Данією та Пруссією за 

Шлезвіг і Гольштейн. 

Метою нашої статті є дослідити причини й наслідки 

Першої війни за Шлезвіг і Гольштейн між Данією та Пруссією 

всередині ХІХ ст. Відповідно до мети ми поставили перед 

собою такі завдання: визначити вплив конституції Данії 1849 

року на відносини між Данським королівством і герцогствами 

Шлезвіг і Гольштейн; дослідити роль мовного питання у 

відносинах між Данією та герцогствами; визначити суть 

політики «Данія до Ейдеру» (Данія до ріки Ейдер); окреслити 

позицію великих європейських держав у конфлікті між 

Данським королівством і герцогствами; вивчити положення 

Лондонського протоколу 1852 року і оцінити роль цього 

документа у розв’язанні конфлікту між Данією та герцогствами. 

Певною мірою ключову роль у відчуженні Шлезвігу та 

Гольштейну від Данії відіграв розвиток націоналлібералізму в 

Данії та пробудження національного духу в самих герцогствах. 

Націоналістичні настрої спровокували громадянську війну між 

Данією та герцогствами (Перша Шлезвіг-Гольштейнська війна 

між Данією та Пруссією 1848-1850 рр.). 

Проблема полягала у статусі герцогств у складі Данського 

королівства. 

Загалом, у цей час обговорювалися різні політичні 

можливості вирішення питання, пов’язаного з герцогствами. 

Серед них була пропозиція щодо федеративного принципу 

існування Данського королівства. Згідно з цим варіантом 

німецькомовному населенню герцогств мали запропонувати 

культурну автономію (helstatpolitik – політика цілісної держави). 

Націоналліберали пропонували інший варіант, згідно з 

яким Данія мала віддати весь Гольштейн і частину Шлезвігу 

(політика «Данія до Ейдеру») [4, c. 95]. 

Зі свого боку націоналістично налаштовані німецькомовні 

політики та населення Шлезвігу й Гольштейну хотіли бачити 
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герцогства незалежними від Данії й прагнули відокремлення 

Шлезвігу та Гольштейну від данської корони. 

Хвиля німецького націоналізму в підвладних данському 

королю північно-німецьких герцогствах Шлезвіг і Гольштейн, 

що рикошетом спровокувала схожу ситуацію у данців, 

піднялася у 1830-х роках. Слідом за цим розгорнулась кампанія 

з очищення данської мови й розширення мережі данських шкіл. 

Враховуючи досвід ліберальних революцій 1830-х років в 

інших країнах Європи, король Данії, на той момент Фредерік 

VI, під тиском буржуазного руху легалізував 4 дорадчі 

провінційні станові збори: у Гольштейні, у Шлезвігу, у 

північній Ютландії і для данських островів. Для всіє країни 

спільних зборів не було введено. Для Шлезвіг-Гольштейну 

також не було створено спільних зборів, враховуючи 

зростаючий німецький націоналізм у цих герцогствах [2, c. 109]. 

Збори почали діяти з 1835 року. Запровадження зборів 

передбачало заспокоїти зростаюче невдоволення режимом у 

країні. 

Після революції 1848 року, яка викликала потужне 

бродіння у самій Данії, король Данії (на той момент Фредерік 

VII) (1848 – 1863) скасував абсолютизм і погодився запровадити 

конституційне правління. 5 червня 1849 року він підписав нову 

конституцію, яка запроваджувала двопалатний законодавчий 

орган (Рігсдаг), який враховував волевиявлення народу. Дана 

конституція мала дію й на території Шлезвігу; Шлезвіг втрачав 

свою автономію. 

Але спроби ввести данські закони у Шлезвігу призвели до 

повстання німецькомовного населення не лише в цьому 

герцогстві, а й у Гольштейні. Спалахнула трилітня війна 

(treårskrig) (1848–1850), у якій Пруссія виступила на боці 

повстанців. 

Слід зазначити, що 1848 року, на рік раніше, ніж у Данії, 

Шлезвіг-Гольштейн прийняв власну конституцію й запровадив 

тимчасовий уряд [6]. Цією конституцією герцогства 
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демонстрували тісні зв’язки між собою, виступали немовби 

єдиною територією і виявляли свою близькість не до Данії, а до 

Германського Союзу. Надалі однією з основних вимог 

Гольштейну, який був членом Германського Союзу, було 

приєднання до цього союзу Шлезвігу. 

Чому це сталося? 

1842 року один з найяскравіших представників 

націоналлібералів Данії Орла Леман (Orla Lehman) (1810 – 1870) 

проголосив салоган «Данія до Ейдеру» [2, c. 107]. 

Це означало, що Шлезвіг і Гольштейн повинні бути 

розділеними і герцогство Шлезвіг повинно залишатись у складі 

Данії. Але більшість німецькомовного населення у Шлезвігу й 

Гольштейні була проти цього, навпаки, вони хотіли приєднання 

Шлезвігу разом з Гольштейном до Германського Союзу, як ми 

вже зазначали вище. 

Під приводом того, що данський король Фредерік VII, 

який став королем у 1848 році і погодився перетворити Данію з 

абсолютної монархії на представницьку демократію, виявися 

позбавленим абсолютної влади, а монархія залишалася 

фактично без чітко сформованого уряду, німецькомовні 

шлезвіг-гольштейнці 1848 року заснували свій тимчасовий уряд. 

Це було по суті повстання проти уряду в Копенгагені. 

Війна реально постала на горизонті, коли повстанці наступного 

дня (24 березня 1848 року) зайняли Ренсбурзьку оборону 

(Rendsborg fæstning). 

Першу битву данська армія виграла у шлезвіг-

гольштейнців при Бові (Bov) 9 квітня 1848 року. Але коли 

шлезвіг-гольштейнцям надійшла допомога від Пруссії та 

Германського Союзу, данці змушені були відступити, 

програвши битву при Шлезвігу 23 квітня 1848 року. Після цього 

Пруссія окупувала Ютландію. І тут втрутилися великі 

європейські держави й змусили Пруссію припинити військові 

дії та залишити Північну Ютландію [1]. 
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1849 року данці скасували перемир’я з Пруссією. Після 

поразки при Кольдінгу (Kolding) (23 квітня 1849 року) данська 

армія перемогла шлезвіг-гольштейнську армію при Фредериції 

(Fredericia) (5 – 6 липня 1849 р.). Великі європейські держави 

все ще здійснювали тиск на Пруссію, і в наслідку було 

досягнуто домовленості про припинення вогню. Але 1850 року 

домовленості про мир між Данією та Пруссією знову було 

розірвано. 

У Шлезвігу та Гольштейні хотіли продовжувати боротьбу, 

ідею продовження війни підтримувала велика кількість 

німецькомовних добровольців. Але після перемоги данців у 

найбільшій битві при Істеді (Isted) (25 липня 1850 року) 

боротьба почала згасати. На зламі 1850-1851 років більше не 

було надії на те, що Шлезвіг-Гольштейн стане самостійною 

державою [1]. 

Після бурхливих подій, які мали місце протягом 1851 

року, стало поступово зрозуміло, що із завершенням війни всі 

проблеми не було розв’язано. Конституційний статус Шлезвігу 

не було з’ясовано; хвиля націоналізму була все ще високою, і 

навколо мовного питання все ще не спостерігалося спокою. 

Замість того, щоб внести якусь ясність у зазначені питання, 

війна швидше за все загострила протистояння й ускладнила 

переговорний процес. 

Після остаточного розгрому шлезвіг-гольштейнської армії 

Данією та після того, як пруссько-австрійська армія захопила 

Гольштейн 1851 року задля немовби забезпечення миру,  Данія 

забезпечила собі безперечну владу у Шлезвігу. Данський уряд 

вирішив використати цю владу у напрямку поширення данської 

мови та культури в тих районах, де люди розмовляли і 

данською, і німецькою мовами, задля того, щоб протиставити 

Шлезвіг і Гольштейн. 

З цією метою на посаду урядового комісара призначили 

данськовомного мешканця Шлезвігу Е.Ф. Тілліча (E.F. Tillisch). 

Він був у 1849 році данським членом комісії, яка мала керувати 
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Шлезвігом під час перемир’я, яке тоді тривало між Данією та 

Пруссією і Австрією [5]. 

Його призначення на посаду урядового комісара було 

підтвердженням того, що король та уряд Данії мали намір 

проводити політику під лозунгом «Данія до Ейдеру». Тілліча 

було обрано, тому що він чітко висловився про власне 

націоналістичне ставлення та скепсис щодо можливості 

об’єднання данського та німецького населення, щодо крос-

культурного діалогу, згідно з принципом єдиної неподільної 

держави (helstatprincippet). 

Він відправив у відставку всіх чиновників високого рангу, 

які входили до складу тимчасового Шлезвіг-Гольштейнського 

уряду (німецького), він мав на меті призначити на посади 

данців. 

Була величезна неясність з приводу того, хто мав керівні 

повноваження: цивільні власті, які підпорядковувалися Тіллічу, 

або військові на чолі з генералом Крогом (Krogh). 

Така ситуація створила не лише адміністративну 

неузгодженість, але й також додала незручності для місцевого 

населення, адже військові, володіючи владою, мали змогу 

жорстокіше поводити себе з місцевим населенням, ніж цивільні 

власті, передусім у тих районах, де данських солдат сприймали 

як окупаційні війська. 

Жорстке поводження з місцевим населенням, звичайно, не 

означало зловживання своїми повноваженнями з боку солдат; 

військові не використовували військово-польовий суд для 

миттєвого покарання тих, кого піймали зі зброєю, або тих, хто 

мав контакти з людьми зі шлезвіг-гольштейнської армії, не 

застосовували смертну кару проти них. 

Свою відновлену владу в Шлезвігу урядова комісія 

використала для поширення данської мови в мовно-змішаних 

районах. До 1848 року офіційний мовний кордон проходив 

близько сучасного кордону – на південь від кордону на значній 

території все ж таки населення переважно використовувало 
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данську мову. Ця територія охоплювала північний Ангель 

(Angel) і зону вниз до Фйольде (Fjolde) й звідти вздовж 

Фрісландського (Frisland) північного кордону до Тьонеру 

(Tønder) – це була територія, яка певною мірою входила до тієї 

частини Південного Шлезвігу, де не було введено стану облоги 

[5]. 

Тут, згідно з мовним циркуляром від 1851 року, було 

реалізовано постанову про так звану змішану мову шкіл і 

церкви. Насправді це означало запровадження данської мови в 

школах як мови викладання, і лише 4 години на тиждень 

німецької мови, а також дозвіл проводити богослужіння двома 

мовами (данською та німецькою) перемінно (a) 

Undervisningssproget skal i disse Districters Almue- og 

Borgerskoler være dansk. Det tydske Sprog optages blandt 

Underviisningsgjenstandene saaledes at dertil anvendes indtil 4 

timer ugentlig. b) Hvad Kirkesproget angaar, da skal der i bemeldte 

Sognes Kirker prædikes afvexlende dansk og tydsk) [7]. 

Це не було розв’язанням головної проблеми, тому що у 

регіоні була надто велика кількість німецькомовного населення, 

діти яких отримали обов’язкове викладання данською мовою в 

школах (у вищих навчальних закладах перехід на данську мову 

відбувався поступово), до того ж у церковних приходах 

катастрофічно зменшувалася кількість данськомовних парафіян. 

Отже, загалом, між німецькомовним населенням і 

данською адміністрацією та армією виникло відчутне 

напруження. Напруження також відчувалося всередині самого 

населення. 

Окрім петицій, німецькомовне населення використовувало 

пасивні форми прояву неприязні до данських властей: народ не 

з’являвся на богослужіння данською мовою, люди не 

співпрацювали з данськими чиновниками, не виявляли до них 

поваги і, звичайно, відмовлялися розмовляти данською мовою. 

Статус герцогств з точки зору конституції та 

міжнародного права так і не став зрозумілим після завершення 
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війни. Фредерік VII усе ще залишався абсолютним герцогом 

Шлезвігу, Гольштейну та Лауебургу. Серед великих держав був 

протест проти того, щоб Данія здійснювала політику «Данія до 

Ейдеру». 

Представники Данії на переговорах у Лондоні 1851 – 1852 

рр. щодо вирішення Шлезвігського питання мали погодитися на 

підписання договору, у якому йшлося про визначення трьох 

рівноправних складників єдиної монархії: 1) Королівство Данії, 

2) герцогство Шлезвіг, 3) герцогство Гольштейн разом з 

графством Лауенбург. Отже, усі особливі питання в кожній 

окремо взятій частині королівства мали бути врегульовані 

автономною адміністрацією [3]. 

1852 року було прийнято Лондонський протокол, за яким 

визнавася суверенітет Данії над обома герцогствами, але із 

застереженням, що Данія не буде прагнути розірвати зв’язки 

між Шлезвігом і Гольштейном і не буде перетворювати Шлезвіг 

на свою провінцію, тісніше приєднуючи його до своєї території. 

Лондонський протокол було визнано п’ятьма головними 

європейськими державами (Австрією, Францією, Пруссією, 

Росією та Великобританією), також цей документ підтримали 

Швеція-Норвегія. 

Для великих європейських держав було ключовим питання 

зберегти існуючий баланс сил у Північній Європі. Вони 

виступали як проти політики «Данія до Ейдеру», так і проти 

незалежності герцогств Шлезвіг і Гольштейн. На меті було 

зберегти старий устрій, старий вигляд Данського Королівства. 

Протокол закріпив цілісність Данської федерації, тому що 

цілісність Данської держави була в «інтересах Європи» (I 

betragtning af at Opretholdelsen af det Danske Monarkies Integritet, 

som knyttet til den Europæiske Ligevægts almindelige Interesser) і 

великою мірою її збереження було «важливим для підтримання 

миру» (vigtig for Fredens Bevaring) у регіоні [3]. 
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Відповідно, герцогства Шлезвіг (данський феод) і 

Гольштейн і графство Лауенбург (німецькі феоди) було 

поєднано з Данією персональною унією. 

Але складність полягала також у тому, що Фредерік VII, 

король Данії, був бездітним, отже, зміни династії було не 

уникнути, лінії престолонаслідування в Данії та в герцогствах 

вступали у конфлікт між собою. Фредерік VII із династії 

Ольденбургів був останнім, хто законно мав одночасно титул 

короля Данії та герцога Шлезвігу та Гольштейну. 

Це означало, що наступний король Данії не буде 

автоматично герцогом Гольштейну та Лауенбургу. З цієї 

причини лінію спадкоємства було модифіковано. Було прийнято 

рішення, що наступним королем мав стати Його Високість 

Принц Крістіан Шлезвіг-Гольштейнський-Сьонеборзький-

Глюксборзький (Hans Højhed Prinds Christian af Slesvig-Holsten-

Sønderborg-Glücksborg)  (Крістан ІХ). 

Згідно з Лондонським протоколом вищезазначені країни 

визнавали за ним право на наслідування престолу, визнавали, 

що його шлюб з принцесою Луізою Гессенською (Louise af 

Hessen) дає змогу йому стояти в одній лінії нащадків по 

чоловічій лінії, на яких поширюється право наслідування 

престолу не лише в Данії, а й у тих володіннях, які тоді 

перебували під владою Його Величності Короля Данії (на той 

момент Фредеріка VII) (anerkjende Hans Højhed Prinds Christian 

af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og hans Ægteskab med 

den nævnte Prindsesse (Louise af Hessen) i lige Linie nedstigende 

mandlige Descendenters (efterfølgeres) Successionsret (ret til at 

følge efter på tronen) til alle de Lande som nu ere forenede under 

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Scepter) [3]. 

Насамперед великі європейські держави, забезпечуючи 

територіальну цілісність Данії, прагнули миру між Данією та 

Пруссією. У Європі не хотіли, щоб Пруссія хазяйнувала у 

Шлезвігу та Гольштейні, а саме європейські держави бажали 
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отримати гарантії того, що Кіль, стратегічний порт (зараз 

перебуває на території ФРГ), не потрапить до рук Пруссії. 

У Лондонському протоколі було зафіксовано, що 

герцогства мали залишатись автономними територіями, а 

Шлезвіг не повинен був мати тісніших конституційних зв’язків 

з Данією, ніж Гольштейн. Зберігалася цілісність Данського 

королівства і не порушувалися зв’язки між герцогствами, а 

також з’ясовувалося питання престолонаслідування в Данії та в 

герцогствах. 

Через 11 років цей договір став каменем спотикання в 

Дансько-Прусській війні 1864 року, коли Пруссія й Австрія 

оголосила війну Данії, звинувачуючи її в порушенні положень 

Лондонського протоколу. Порушенням протоколу виступила 

конституція, прийнята Крістіаном ІХ 18 листопада 1863 року 

[1]. 

Отже, за Лондонським протоколом закріплявся принцип 

«helstatpolitikken» (політика неподільної держави), тому що цей 

принцип устрою Данії був вигідний для європейських держав. 

Але цей принцип дав тріщину, бо не влаштовував ані 

націоналліберальну партію, яка була тоді при владі у Данії, ані 

герцогства Шлезвіг і Гольштейн. Гольштейнці прагнули союзу 

зі Шлезвігом, тоді, як данський уряд, з другого боку, мав на меті 

послабити зв’язки між герцогствами, згідно з політикою «Данія 

до Ейдеру» (єдина мова, єдина нація;  Гольштейн не вписувався 

в таку державу). 

На жаль, Лондонський протокол не розв’язав комплексу 

проблем між Данією і герцогствами, між Данією і Пруссією. 

Цей документ лише встановив нетривале перемир’я. Нова війна, 

як відомо, розпочалася вже 1864 року. 
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The author focuses on Slesvig-Holstein issue in the middle of 

the XIX century. The article tackles the political situation formed in 

Denmark after the European liberal revolutions, it analyses the 

impact of liberalism and nationalism made on the relations between 

the Danish kingdom and the duchies Slesvig and Holstein. The 

author studies such documents as the Danish Constitution of 1849, 

Language Circular of 1851, London Protocol of 1852. 

Key words: nationalism, nationalliberalism, Danish and 

Prussian war of 1848-50, Slesvig-Holstein issue, the Danish 

Constitution of 1849, Language Circular of 1851, London Protocol 

of 1852, “Denmark to Eider”, “helstatpolitik”. 

 

В данной статье автор уделяет внимание проблемам 

решения Шлезвиг-Гольштейнського вопроса в середине ХІХ 

века. В статье освещается политическая ситуация, которая 

сложилась в Дании после либеральных революций, имевших 

место в Европе, анализируется влияние течений либерализма и 

национализма на отношения между Данией и ее ленными 

владениями, герцогствами Шлезвиг и Гольштейн. Автор 

рассматривает такие документы как либеральная 

конституция Дании 1849 года, Языковой циркуляр 1851 года, 

Лондонский протокол 1852 года. 

Ключевые слова: национализм, националлиберализм, 

Датско-Прусская война, Шлезвиг-Гольштейнский вопрос, 

либеральная конституция Дании 1849 года, Языковой циркуляр 

1851 года, Лондонский Протокол 1852 года, политика «Дания 

до Эйдера», «политика helstatpolitik». 
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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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