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СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

УДК : 327:321(47+57)"712.9"-042.3  

Б.В. Зажигаєв 

кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедрою 

міжнародних відносин і зовнішньої політики, проректор 

Київського міжнародного університету (Київ, Україна) 
 

ВПЛИВ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КЛЕПТОКРАТІЙ
1
 НА 

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

У статті аналізуються історичні та правові передумови і 

причини розпаду СРСР, процеси формування державності 

слов'янських держав, їх впливу на міжнародні відносини, в умовах 

глобалізації. Автор широко використовує праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, роботи соціологів і класиків світової 

психології. 

Ключові слова: міжнародні відносини, клептократія, 

олігархія, демократія, тоталітаризм, розпад. 
 

 На порозі двадцятиліття розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин час проаналізувати: Як змінилася система 

міжнародних відносин? Чи став світ безпечніший? Чи відбувається 

демократизація пострадянських держав? Як реалізуються 

продекларовані М.С. Горбачовим  і його соратниками політичні 

цінності «нового політичного мислення»? Які зміни стались у 

країнах, що утворилися на теренах колишнього СРСР і яке їх місце 

і вплив у сучасному глобальному світі? 

Новизна роботи полягає в підході до оцінки перетворень на 

території колишнього СРСР і насамперед слов'янських держав не з 

                                      
1
 Клептократія (від грец. κλέπτειν – красти і κράτος – панування, влада;. 

Буквально «влада злодіїв») - ідеологічне кліше, що застосовується до уряду, 

контрольованому шахраями, які використовують переваги влади для збільшення 

особистого багатства і політичного впливу, за допомогою розкрадання 

державних коштів, іноді навіть без спроб імітації власне чесної служби народу. 

Для клептократії характерна корупція, лобізм та нехтування виконанням 

довгострокових цілей. 
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погляду декларованих намірів, а з позицій політичного реалізму, як 

це прийнято в теорії міжнародних відносин.  

 Політологічний аналіз побудований на використанні широкої 

бази фактів політичної практики з використанням матеріалів 

соціологічних досліджень провідних міжнародних і вітчизняних 

наукових центрів. У дослідженні використовуються традиційні 

наукові методи політології і нові методи політичного аналізу. 

Автор спирається на праці класиків політичної науки, провідних 

психологів і соціологів, що отримали всесвітнє визнання, широко; 

використовує праці сучасних політологів, а також фактологічний 

матеріал ЗМІ. Аналітичні висновки дозволяють зробити прогноз 

розвитку системи міжнародних відносин, визначити місце і роль 

пострадянських держав у геополітичних координатах сучасного 

світу. 

 Формальна логіка перетворень СРСР полягала в зміні 

державної ідеології. Михайло Горбачов, який прийшов у квітні 

1985 р. керівником країни,  висунув як державну, концепцію 

«нового політичного мислення». Концепція ґрунтувалася на 

новому осмисленні ХХ століття. Сутність концепції зводилася до 

такого. Уся попередня історія розвитку людства є історією 

розвитку окремих регіонів, а історія XX століття – це глобальна 

історія. Динамізму процес набрав у другій половині XX століття, 

коли зі світовим прогресом усі жахи «дикого капіталізму» початку 

XX століття пішли з життя людства [17, с. 304].  

З огляду на суть концепції реформування СРСР доцільно 

виділити вектор перетворень і позначити його як корегування 

ідеології марксизму-ленінізму в напрямі визнання пріоритету 

загальнолюдських цінностей над всіма іншими – класовими, 

національними, державними; конструктивна, рівноправна 

взаємодія держав і народів у масштабах усієї планети. 

Керівництво СРСР проголосило ліберально-демократичні 

цінності як вектор розвитку держави. Наскільки в реальності 

реалізовані задекларовані цінності і чи збігається віртуальний  

вектор розвитку державного устрою з реальними кроками 

реформування держави ми визначимо, проаналізувавши чотири 

фундаментальні складники перетворень: 
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1. Точка відліку: історичні передумови для встановлення 

ліберально-демократичної форми правління на пострадянських 

територіях. 

2. Правові підстави для проведення реформ в СРСР. 

3. Сутність і методологія проведення демократичних 

перетворень. Їх відповідність демократичним принципам. 

4. Основні підсумки перетворень і їх вплив на формування 

системи сучасних міжнародних відносин і розвиток глобального 

світу.  

 

1. Точка відліку: історичні передумови для встановлення 

ліберально-демократичної форми правління  

на пострадянських територіях 

 

Яка логіка перетворень в СРСР, чим обумовлений її 

детермінізм, який стверджує, що було тільки одне, точно задане, 

можливе майбутнє? Чи була політична ситуація до СРСР 

критичною або бажання до перетворень – «генетична» патологія 

національної еліти, що ввергнула суспільство через економічну і 

політичну кризу в стан аномії – тимчасової втрати соціальних норм 

дієвості. 

Логіка перетворень була заснована на психології радянської 

псевдоеліти вихованої в умовах радянського тоталітаризму, 

фундаментом якої є кріпосна селянська ментальність 

номенклатури. Слова інтернаціоналу (авт. – гімну СРСР 1924-1944 

рр.) якнайкраще ілюструють суть цієї логіки: «Увесь світ насилля 

ми зруйнуємо до основи, а потім ми наш, ми новий світ побудуємо, 

– хто був нічим, той стане всім». Гіпнотична тяга до руйнування і 

бажання володіти всім від суспільних матеріальних цінностей до 

духовного світу особи. Дивно було б чекати від М. Горбачова, Б. 

Єльцина, Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, А. Лукашенка та інших 

представників номенклатурної когорти іншої логіки псевдореформ, 

окрім спроби тоталітарними методами «сталіністської епохи» 

нав'язати власне бачення «демократії», що розуміється не інакше, 

як закріплення свого панівного положення. Реформи з'явились у 

процесі легалізації реального життя номенклатури, яка жила 
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подвійним життям. А з відходом у забуття сталінської форми 

фобократії легалізувалась у в правлячому класі СРСР. 

Стівен Коен, професор історії Нью-Йоркського університету 

(США) дослідник російської історії, вважає: «Жоден російський 

лідер до Горбачова ніколи не намагався ввести демократію. Росія 

тільки один раз пережила короткий період демократії – у 1917 році. 

Це була демократія колапсу» [25].  

Чи можна за цих умов було чекати демократичних реформ від 

людей, які не мали уявлення про сутність демократії. 

«Сімдесятирічна історія радянських еліт зазнала дві головні 

трансформації – сталінська м'ясорубка і перебудова. Причому 

обидві ці трансформації були змінами усередині однієї якості», – 

писав відомий російський елітолог Геннадій Ашин [3, с. 47]. 

 Витоки необхідно шукати з традиції формування владної 

еліти в слов'янських державах. В.О. Ключевський розглядає 

початок нашої історії з IX століття [21, с. 162]. Щодо походження 

державності на Русі В.О. Ключевський стверджує, що запрошення 

«на царство» в процесі конкуренції за владу було поширене і часто 

було схоже на наймання «монарха». В.О. Ключевський пише не 

про благодушне запрошення чужаків володарювати над 

«безнарядними» (авт. – російською) тубільцями, а радше про 

військовий найм. Відчувши свою силу, найманці перетворилися на 

володарів, а свою найману платню перетворили на обов'язкову дань 

з підвищенням окладу» [21, с. 175].  А зрештою – «в політичну 

владу» [21, с. 160]. 

Уся осяжна російська історія – історія непомірного 

збагачення еліт, становлення крайніх тоталітарних форм правління, 

починаючи з Івана IV, за допомогою призначення бояр на 

прибуткові посади тих, хто забезпечує «годування» їх володарів. 

Як писав Геннадій Ашин, традиція «годування» глибоко 

вкорінювалась у російській еліті, а також  сприяла надходженню на 

службу «знатних іноземців з Литви, німецьких князівств, Золотої 

Орди». Ці традиції «годування» являли собою, по суті, узаконену 

корупцію, роблячи розкладений вплив на цю еліту, та й на 

суспільство в цілому. Ашин вважає, що це і сформувало 

національну традицію постійного браку коштів у бюджеті держав 



Вплив пострадянських клептократій  

на розвиток сучасних міжнародних відносин 

11 

зважаючи на «величезні витрати». «Даний тип розвитку допускав 

командну, авторитарну, мілітаризовану політичну систему, яка 

робила ставку на примусові методи розв'язання проблем з 

вертикальною ієрархічною системою управління. Ця авторитарна 

влада допускала й авторитарну еліту, що є провідником цієї влади» 

[3, с. 16]. Причому створення такої еліти вимагає жорстких 

репресій не лише проти жорстоко експлуатованої маси населення, 

але й проти самої еліти, щоб досягти її повної лояльності. Звідси і 

періодичні чистки еліти.  

Модернізації і чистки супроводять всю історію слов'янських 

народів від часів непомірної жадійності київського князя Ігоря, 

жорстоких репресій Івана IV, реформ Петра I і Катерини Великою, 

Павла I, перетворень Олександра Керенського і Володимира 

Ульянова-Леніна, І.В. Сталіна-Джугашвілі, Н.С. Хрущева і Леоніда 

Брежнєва, Михайла Горбачова і Бориса Єльцина до тих, які зараз 

модернізують слов'янські держави, що розпадаються, – 

Володимира Путіна, Дмитра Медвєдєва, Леоніди Кучми, Віктора 

Ющенка, Віктора Януковича і Олександра Лукашенка.  

Упродовж усієї історії слов'янських народів сформувалася 

політична традиція, що має виняткові особливості державного 

устрою, а саме: 

 в основі формування політичної еліти лежить принцип її 

рекрутування з незатребуваних представників політичних еліт 

інших держав і народів, нездатність національної псевдоеліти до 

творчої політичної діяльності. Унаслідок еліта формується методом 

нав'язування; 

 у політичній сфері принцип наслідування за допомогою 

нескінченних спроб псевдомодернізації, що неминуче призводить 

до положення аутсайдера, як у внутрішній і в зовнішній політиці, 

так і в економічній сфері;  

 патримоніанальність як основний принцип організації 

державної влади, в основі якої призначення на будь-яку посаду 

сприймається, як милість монарха (тирана, господаря або 

генерального секретаря), а форма економіки – лише як «годування» 

[3, с. 16] будь-яких посадових осіб на прибуткових місцях; 
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 суспільство розглядається винятково як середовище для 

паразитування псевдо еліти, морально-етична основа якої – брехня 

(ціннісна фальсифікація) у поєднанні з жорстокими формами 

насильства, аж до геноциду.  

Зважаючи на це, можна резюмувати, що ні історичних, ні 

світоглядних передумов для установлення ліберальної демократії 

на теренах слов'янських держав не було.  

Один із засновників глибинної психології (Tiefenpsychologie), 

що вивчає рівні психології особи і мотиваційні тенденції 

несвідомої поведінки, відомий швейцарський психолог, психіатр і 

філософ Карл Густав Юнг стверджував: «…колективне несвідоме є 

осадом явищ світу, який, кінець кінцем, виражається в структурі 

мозку і симпатичної нервової системи, то у своїй сукупності це 

означає час, який щось ніби не має, так би мовити, вічного образу 

світу, що протистоїть нашій цьогохвилинній свідомій картині світу. 

Кажучи іншими словами, це означає не що інше, як інший, якщо 

можна, дзеркальний світ. Несвідомий образ володіє особливою, 

незалежною від свідомості енергією, завдяки якій він може 

надавати сильні душевні дії, дії, які не показуються повністю на 

поверхні світу, але роблять на нас тим потужніший вплив 

зсередини, з темноти. Те, що світ має не лише зовнішнє, але й 

внутрішнє, те, що він видимий не лише зовні, але завжди владно діє 

на нас на найглибше і, мабуть, з найсуб'єктивніше підґрунтя душі, я 

вважаю за науковий факт, який не зважаючи на те, що є древньою 

мудрістю, у цій формі заслуговує бути оціненим як чинник, що 

формує свідомість» [46, с. 240]. 

Тоталітарні традиції у свідомості слов'янських держав 

укорінилися міцно, сформувавши певний тип світогляду. 

Російський філософ, соціолог і просвітитель Малоросії, випускник 

Київського університету Олександр Іванович Стронін ще 1872 року 

писав: «Росія немолода порівняно з романами і германцями, але не 

вічне ж вона немовля, у якого все ще не визначилося. Цьому 

немовляті вже готуються на зміну нові, ще пізніші суспільства, 

новий, набагато молодіший світ, нова і зовсім протилежна півкуля 

землі. Первісним і неосвіченим, який підлягає зникненню у міру 

зіткнення з освітою, є навпаки, наш аристократизм, а не 
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демократизм. Тільки аристократизм ми довго не знали в інших 

формах як неосвічених. Тримання блазнів, цькування людей 

ведмедями, биття слуг по щоках, чванливість перед нижчими, 

обжерливість і розпуста, неробство тілесне і душевне, байдужість 

до науки, до свободи, до гідності – ось древні історичні риси 

нашого аристократизму» [38, с. 124–125].  

Суть слов'янської державної традиції, на мій погляд, точно 

виразив Олександр Сергійович Пушкін: 

 

И горд и наг пришел Разврат, 

И перед ним сердца застыли, 

За власть Отечество забыли, 

За злато продал брата брат, 

Рекли безумцы: нет Свободы, 

И им поверили народы. 

И безразлично, в их речах, 

Добро и зло, все стало тенью – 

Все было предано презренью, 

Как ветру предан дольный прах. 

 

1824 р. 

 

О.С. Пушкін  [36, с. 225–226]  

 

Не називаючи автора, вірш був прочитаний приблизно перед 

трьома тисячами студентів у 2005-2011 роках. Майже всі вважали, 

що він присвячений сучасності, – після розвалу СРСР, і лише 

декілька осіб зарахували його до подій 1917 року. 

Наша історична біда (авт. – традиція) полягає в тому, що 

російська модернізація сприяє не стільки входженню Росії в 

модерність, скільки зміцненню імперських для феодала підстав 

культурно-цивілізаційної системи. Модернізація в ім'я зміцнення 

імперії призводить до перерозподілу життєвої енергії людини зі 

сфери повсякденності у сферу світських або релігійних 

мегапроектів, створює світ, де людина лише підручний засіб, а 

зміцнення імперії – велика мета [9, с. 352].  
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2. Правові підстави для проведення реформ в СРСР 

 

Радянський Союз кінця 80-х років ХХ століття – це держава, 

що відбулася, полюс біполярної системи міжнародних відносин, що 

отримав загальне визнання у світовій спільноті. За станом на період 

розпаду рівень репресій не являв фатальної небезпеки для 

громадян. На порядку денному цивілізації чітко вимальовувався 

процес  конвергенції двох систем – злиття кращих рис світової 

системи соціалізму і кращих рис ліберально-демократичного світу. 

Навіть радикальна політична течія у вигляді виниклої 

Міжрегіональної депутатської групи (МДГ) на I З'їзді народних 

депутатів, який почав свою роботу 25 травня 1989 року, не ставила 

питання про розпад СРСР, а лише вимагала повного знищення 

радянської політичної системи. 

Логіку перетворень слід шукати в мотивації дій політичної 

еліти, а в умовах радянського тоталітарного устрою, насамперед, 

розглядати алгоритм перетворень через призму діяльності лідера. 

«Політична фортеця  міцна тільки  тоді, коли  тримається на  

силі етичній», – писав О. Ключевський [22, с. 525].  

Ліберально-демократична форма державного устрою 

життєздатна лише в умовах правової держави. Як уже 

наголошувалося, в основу перетворень в СРСР керівництво 

поклало ліберально-демократичні цінності як вектор розвитку 

держави. 

Розглянемо правові підстави дій, що призвели до розпаду 

країни. Початком розпаду системи правління, на мій погляд, варто 

вважати період правління М.С. Горбачова, коли він, володіючи 

всією повнотою влади, почав нехтувати законами і власними 

службовими обов'язками.  

Законною основою для руйнування СРСР могли стати 

підсумки Всесоюзного референдуму про збереження СРСР, 

проведеного 17 березня 1991 року, або зміна законодавства, 

проведена в правовому полі Радянського Союзу.  

Підсумки референдуму показують, що правових передумов 

для розвалу СРСР не було (див. таблиця 1) [34]. 
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Мотивацію «творчих» (за Тойнбі) дій М.С. Горбачов визначив 

сам. Виступаючи в Американському університеті в Туреччині 1999 

року, Горбачов сказав: "Метою мого життя було знищення 

комунізму. Саме для досягнення цієї мети я використовував своє 

положення в партії і країні..." [12]. 

Логіка дій лідера держави М. Горбачова виникає із суті  статті 

6 Конституції СРСР 1977 року: «Керівною і направляючою силою 

радянського суспільства, ядром його політичної системи, 

державних і суспільних організацій є Комуністична партія 

Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народу.  

Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична 

партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, 

лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою 

творчою діяльністю радянського народу, додає планомірний 

науково обґрунтований характер його боротьбі за перемогу 

комунізму». Цілком логічно, що  знищити комунізм без знищення 

СРСР було неможливо.  

Ця логіка відповідає логіці тоталітарного правління і 

зумовила розпуск комуністичної партії і розпад СРСР, які 

формально за часом майже збігаються – серпень 1991 року. За 

допомогою ГКЧП Горбачов згорнув демократичні процеси в СРСР 

і запустив політичний механізм створення універсальних держав 

(за Тойнбі) в географічних межах колишніх союзних республік. На 

думку Єгора Гайдара, ГКЧП – «оперетковий путч» [10, с. 378]. 
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Таблиця 1 
 

 

В Українській РСР "Так" відповіли 70,2%; у Білоруській РСР 

– 82,7%; в Узбецькій РСР – 93,7%; у Казахській РСР – 94,1%; в 

Азербайджанській РСР – 93,3%; у Киргизькій РСР – 94,6%; у 

Таджицькій РСР – 96,2%; у Туркменській РСР – 97,9% [34]. 

Путч і його не правові наслідки обвалили всі моральні засади 

в СРСР, продемонстрували параліч влади, брак волі і здібностей 

Всесоюзний референдум про збереження СРСР 

17 березня 1991 року 

Чи вважаєте Ви необхідним збереження Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних 

суверенних республік, у якій повною мірою гарантуватимуться 

права і свободи людини будь-якої національності? 

Результати 

 

Так чи ні 

 

Голосів 

 

Відсоток 

 

Так 113 512 812 77.85% 

Ні 32 303 977 22.15% 

Дійсних голосів 145 816 789 98.14% 

Недійсних голосів 2 757 817 1.86% 

Всього голосів 148 574 606 100.00% 

Явка 80.03% 

Електорат 185 647 355 
 

Джерело: повідомлення Центральної комісії референдуму 

Союзу РСР про підсумки референдуму СРСР, що відбувся 17 

березня 1991 р.  
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вищих посадових осіб держави до виконання конституційних 

обов'язків. Політичний оглядач Максим Соколов влучно 

висловився: «Ідіотський режим помер по-ідіотськи» [10, с. 378].
 

Вище керівництво країни було засуджене на «смішні терміни» за 

спробу зберегти державу, причому ця спроба здійснювалась в 

межах існуючого законодавства, оскільки формально діяло 

законодавство СРСР. Не вживши заходи зі збереження СРСР, «під 

різні статті УК (авт. – СРСР) дружно підвело себе майже все 

союзне керівництво: силові структури (верхівка армії, МВС і КДБ), 

влада виконавча (Кабінет Міністрів), влада законодавча (Лук'янов і 

«союзники») і влада партійна (верхівка КПРС). А коли вся верхівка 

держави, що складається або зі злочинців, або з їхніх посібників, 

терпить від народу нищівну поразку, така держава не може встояти. 

Усе керівництво держави провалюється в політичне небуття, і з 

політичного вакууму виникає дещо – інша держава. Вона і виникла, 

причому не одна»
 

[10, с. 378].
  

 ГКЧП і його правові наслідки створили нову політичну 

ситуацію, яку б я назвав – держава в стані «демократичного 

колапсу», який неминуче призводить до розвалу системи 

правління. 

Суть цього колапсу полягає в тому, що за три дні ГКЧП 

формально «злочинцями» стало не лише вище керівництво країни, 

партії, КДБ, але й усі військовослужбовці, співробітники КДБ, 

МВС, державні службовці і прості громадяни. В СРСР не 

залишилося не те що правових, навіть психологічних і ментальних 

підстав до збереження єдиної держави, оскільки всі його громадяни 

опинилися поза правовим полем тієї держави (СРСР) і формально 

мали бути притягнуті до кримінальної відповідальності.  

Джон Локк підтверджує, що є один шлях, який веде до 

розпаду системи правління, «а саме коли той, хто володіє 

верховною виконавчою владою, нехтує своїми обов'язками і не 

виконує їх так, що вже видані закони не можуть бути введені в дію. 

Це очевидно призводить до анархії і врешті-решт до розвалу 

системи правління» [29, с. 388]. 

У цьому контексті Арнольд Тойнбі пише, що відповідальність 

за надломи цивілізацій лежить на совісті їх лідерів: «Творчі особи в 
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авангарді цивілізації, що впливають на нетворчу більшість через 

механізм мімесіса, можуть зазнати невдачі через дві причини. Одну 

з них можна назвати «негативною», а іншу – «позитивною». 

Можлива «негативна» невдача полягає в тому, що лідери 

несподівано для себе підпадають під гіпноз, яким вони впливали на 

власних послідовників. Це призводить до катастрофічної втрати 

ініціативи: «Якщо сліпий веде сліпого, то обидва впадуть до ями» 

(Матф. XV, 14) [40, с. 315].  

Комуністична ідеологія розвалилася, розпалася країна, а на її 

місці утворився етичний психологічний вакуум, який, ввергнув 

суспільство в стан, який у психології називається аномія (авт. – 

буквально "розрегульованість"), тобто тимчасова втрата соціальних 

норм дієвості. Для суспільства в цілому це стан, при якому життєві 

процеси тимчасово припиняються або настільки сповільнені, що 

бракує всіх видимих проявів життя. Автор теорії аномії Еміль 

Дюркгейм, пояснюючи це явище, підкреслював, що соціальні 

правила відіграють важливу роль у регуляції життя людей. Норми 

управляють їх поведінкою, вони знають, чого слід чекати від інших 

і чого чекають від них. Життєвий досвід людей (тобто їхнє 

задоволення і розчарування) більш–менш відповідає очікуванням, 

які обумовлені соціальними нормами. Проте під час криз або 

радикальних соціальних змін, наприклад у зв'язку зі спадом ділової 

активності і нестримною інфляцією, життєвий досвід перестає 

відповідати ідеалам, утіленим у соціальні норми. Унаслідок люди 

випробовують стан заплутаності і дезорієнтації. Він вважав, що 

несподіваний занепад і процвітання пов'язані з "порушеннями 

колективного порядку". Соціальні норми руйнуються, люди 

втрачають орієнтацію і – усе це сприяє девіантній поведінці 

(Дюркгейм, 1897) [42, с. 672–688].  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word245
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word239
http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word239
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3. Сутність і методологія проведення демократичних 

перетворень. Їхня відповідність демократичним принципам 

 

 Здається, що під уламками КПРС опинилася не лише держава 

СРСР, а й усі передумови до демократичного вектора розвитку вже 

пострадянських територій. Один із засновників екзистенціалізму, 

політичний мислитель і публіцист Карл Ясперс писав: «Але що, 

якщо більшість самоліквідовує демократію, принцип більшості? 

Якщо більшість передасть необмежену владу меншості, котра 

називає себе авангардом, елітою, партією? Якщо більшість ліквідує 

основні права, які згідно з нашою конституцією не підлягають 

ніяким змінам? Якщо за допомогою свободи голосування 

знищується сама свобода? 

 Якщо ліквідовується республіканський шлях розвитку, якщо 

політика в повному розумінні цього слова припиняється, то 

залишається самозречення від демократичної республіки або 

громадянська війна» [47, с. 56–59]. 

Розлучення за «національними квартирами» створило 

абсолютно нову суспільно-політичну і соціально-економічну 

ситуацію, яка характеризується такими складниками:  

- знищення правових передумов для державності, що призвело 

до принципових  змін у структурі міжнародних відносин, я б 

сказав, до зламу всієї системи, що сформувалася не лише після 

Другої світової війни, але й у процесі ліберальних реформ Михайла 

Горбачова. Найточніше ситуацію описав американський політолог 

Збігнєв Бжезінський: «Розпад наприкінці 1991 року найбільшої за 

територією держави у світі сприяв утворенню "чорної діри" в 

самому центрі Євразії. Це було схоже на те, неначебто центральну і 

важливу в геополітичному сенсі частку суші стерли з карти Землі. 

Крах Радянського Союзу викликав колосальну геополітичну 

плутанину» [4, с. 48]; 

- кулуарний характер «перетворень» створив новий 

психологічний клімат у нових державах і ввергнув суспільство в 

стан аномії. Громадяни СРСР про радикальні перетворення 

державного устрою навіть не здогадувалися.  «Упродовж 14 днів 

росіяни, які взагалі-то навіть менше були обізнані, ніж зовнішній 
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світ, про розпад Радянського Союзу, що наближається, несподівано 

для себе виявили, що вони більше не є господарями 

трансконтинентальної імперії» [4, с. 48]. Український учений, 

доктор філософських наук, професор, заступник директора 

Інституту соціології Національної академії наук України Євгеній 

Головаха на основі багатолітніх соціологічних досліджень дійшов 

висновку, що «після 1991 року в людей було відчуття 

непристосованості. У 1990 році було 80% деморалізованих людей» 

[11]. Замість передумов до демократичного типу соціалізації була 

створена психологічна ситуація – аномія (авт. – тимчасова 

втрата соціальних норм дієвості). 

Це новий стан суспільства характеризує демографічний спад 

у всіх слов'янських державах, що характеризують дані  таблиці  2. 

[31, с. 190–191].  

Таблиця 2 
 Росія Україна Білорусія 

Рік У млн. людей У млн. людей У млн. людей 

1990 148,065 51,590 10,260 

1991 148,482 51,666 10,284 

1992 148,692 51,789 10,297 

1993 148,729 51,793 10,298 

1994 148,651 51,508 10,289 

1995 148,497 51,087 10,270 

1996 148,284 50,637 10,240 

1997 148,003 50,187 10,200 

1998 147,648 49,759 10,153 

1999 147,205 49,330 10,103 

2000 146,670 48,889 10,054 

2001 146,042 48,442 10,005 

2002 145,339 48,022 9,957 

2003 144,598 47,633 9,910 

2004 143,864 47,271 9,863 

2005 143,170 46,925 9,816 

2006 142,530 46,607 9,770 

2007 141,941 46,329 9,724 

2008 141,394 46,078 9,679 

2009 140,874 45,873 9,634 

2010 140,367 45,433 9,588 
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За період незалежності чисельність населення в слов'янських 

державах скоротилася: 

– у Росії на 8 млн. 362 тисяч людей; 

– в Україні на 6 млн. 360 тисяч людей; 

– у Білорусії  710 тисяч людей. 

Для порівняння за цей же період у США чисельність 

населення зросла на 53 млн. 880 тисяч людей з 254 млн. 865 тис. до 

308 млн.745 тис. людей [31, с. 190–191];  

– основу трагедії становили псевдоекономічні реформи «нових 

демократів». Стівен Коен вважає, що «Справжньою катастрофою 

була шокова терапія, яка зруйнувала радянський середній клас. 

Відмітьте, що впродовж 15 років ліберальні лідери повторювали: 

ми повинні створити середній клас. Але тут був найбільший 

середній клас у світі. Проте вони зруйнували останні накопичення 

середнього класу вже в 1992 р. Середній клас виявився нездатним 

створити дрібний бізнес. Руйнування середнього класу відбувалося 

«по-сталінски» [25].  

Шокова терапія не лише завершила ліберальні реформи, вона 

відкинула нові держави в  репресивну феодальну епоху, відкривши 

нову еру, як влучно зазначив Сорос – еру грабіжницького 

капіталізму.  Розвиваючи теорію аномії Еміля Дюркгейма, Роберт 

До. Мертон довів: коли люди прагнуть до фінансового успіху, але 

переконуються в тому, що його не можна досягти за допомогою 

соціальних схвалюваних засобів, вони можуть вдатися до 

незаконних способів, наприклад, рекету, спекуляції на скачках або 

торгівлі наркотиками.  

 Саме за цих умов втрати соціальної орієнтації відбувалося 

формування політичних еліт нових незалежних держав. Ці еліти 

формувалися з привілейованих шарів, з використанням криміналу 

як інструменту, методом нав'язування з девіантних категорій 

громадян, які, через свій колишній стан в СРСР, були найменш 

схильні до аномії. До цих категорій належать:  

– представники номенклатури. «Уже 1918 року Ленін у бесіді 

з робочою делегацією  висловився  за те,  щоб  партактивісти 

отримували додатковий продовольчий  пайок.  Так,  разом з  

владою почали зростати  й  привілеї, держава ж  не  виявляла 
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ніяких  ознак  "відмирання",  а  навпаки, ставала все сильнішою» 

[13, с. 7–10].  Ці привілеї переросли в різні форми корупції: від 

такси за помилування за злочини, вступи до університету до 

легальної покупки самих номенклатурних посад. «Негласна такса: 

за помилування  засудженого  до тривалого строку карного 

злочинця – 100 000 крб.»; 1985 року з'ясувалося, що вже не в 

азіатських республіках,  а  на  Україні  ректор   Одеського   

медичного інституту  за допомогою  ЦК партії за хабарі 

зараховував студентів у свій виш, отримавши за це, хоча й не за 

грузинсько-азербайджанським масштабом, але теж немало: 9 тисяч 

крб., тобто шестирічну зарплату пересічного трудящого». Поза 

сумнівом, що саме можливість одержувати крупні суми хабарів з 

карних злочинців становила основу цін посад райпрокурора  і  

начальника  райвідділу  міліції,  офіційний оклад яких скромний: у 

першого – 150–180 крб., у другого – 200–250 крб. Ставки хабарів 

різні, але  завжди значно перевищували місячну зарплату 

номенклатурника: у 3–4 рази – хабар  судді,  у  10  разів – хабар 

секретарям райкому. Карні злочинці не купують номенклатурних 

посад, зате на їхні гроші номенклатурники купують собі нові, вищі 

посади, щоб стати секретарями райкому, їм теж треба було  свого 

часу  розщедритися  –  і  набагато щедріше, ніж райпрокурору. 

Посада першого секретаря   райкому КП Азербайджану коштувала 

в 1969 році 200 000 рублів, посада другого  секретаря  –  100 000. Ці 

гроші сплачувалися секретарям ЦК,  оскільки  посади  –  у  

номенклатурі ЦК КП Азербайджану.  
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*Діаграма 1  [15, с. 415]. 

 

Таким чином, купити номенклатурну посаду там, де вони 

продаються, може  тільки  людина  з  номенклатурного ж 

середовища.  Це важлива  функція   номенклатурного   бакшишу:   

вона вливається   в   річище намагань  зробити  перебування  в  

класі номенклатури спадковим» [8, с. 125].  

Діаграма 1 показує якісний склад нової української еліти в 

контексті збереження в ній позицій номенклатури;  

Кількість 

депутатів, 

якими 

керують 

представники 

номенклатури. 

192 депутати 

 (з 225)  

85 % 

Кількість 

депутатів, 

якими 

керують не 

представники 

з 

номенклатури. 

33 депутати  

(з 225) 

15% 

                                                                                     

Діаграма 1*  

Кількість депутатів у фракціях якими керують 

представники  номенклатури 
(Політичні партії України Київ: вид. ЦВК України, 

- 2001. С. 33-138.) 
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– співробітники КДБ, специфіка і методи роботи яких 

сприяли формуванню у них девіантних (неправових) норм 

поведінки. «На самому початку 1918 р. ВЧК оголосила про своє 

право проводити позасудові розстріли. Пізніше позасудові функції 

цього органу тільки розширювалися» [23, с. 5–6].    

«Органи КДБ вмить здобули погану славу і насамперед із-за 

переслідування людей за їх переконання і «інакомислення», тобто 

якраз людей чесних. Найпомітніше зусилля КДБ виявились у 

боротьбі з «крамолою» і дисидентами в 60–80 роки» [23, с. 8].  

Ці методи пережили своє відомство і, на думку колишнього 

підполковника ФСБ Литвиненка, використовувались у Росії і на 

території СНД після розпаду СРСР. Методи детально описані в 

книжці «ФСБ висаджує Росію. (Федеральна служба безпеки – 

організатор терористичних актів, замахів і вбивств)», авторами 

якої є Олександр Литвиненко і Юрій Фельштинський [8, с. 125].   

Вони майже не трансформувались і активно 

використовуються ФСБ та іншими послідовниками КДБ в XXI 

столітті, про що свідчить конфлікт між Росією і Великобританією з 

приводу отруєння радіоактивним полонієм колишнього 

співробітника ФСБ А. Литвиненка. Ця практика має міжнародну 

пролонгацію в дусі КДБ. Вона підтверджується в нових 

публікаціях. У вересні 2011 року англійська газета «The Guardian» 

опублікувала статтю «Західні дипломати під прицілом ФСБ»: 

«ФСБ використовує психологічні методи, розроблені КДБ, щоб 

залякати і деморалізувати дипломатичний персонал, активістів і 

журналістів. Секретні акції описуються в книжці «Мафіозна 

держава» (Mafia State) колишнього московського кореспондента 

«Guardian» Люка Хардінга (Luke Harding), публікованої з 

продовженням на сторінках журналу Saturday's Weekend» [16];  

– кримінальні елементи з девіантними психологічними 

особливостями. Щодо пострадянського простору, то вся 

пенітенціарна система – це інструмент вкорінення комуністичного 

режиму. Вітчизняна пенітенціарна система – предмет самостійного 

обговорення. Тут же зазначимо, що вона цілком відображає 

недемократичний, неліберальний, репресивний  характер 

політичного режиму
 
 [1]. 

http://www.inosmi.ru/guardian_co_uk/
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«Відбувається величезний крок уперед на шляху 

криміналізації держави… Держава починає функціонувати не як 

організм, у який проникли різні мафії, а як найбільша мафія, що 

хоче знищити дрібні, навести лад і поповнити «общак»… Держава 

перетворюється відповідно до суворих законів мафії. Зрозуміло, це 

не єдина закономірність, що діє нині в нашій країні» [41, с. 7].   

 Ці три категорії радянського суспільства сформували 

особливий тип пострадянських національних псевдоеліт, 

об'єднаних єдиною метою – панування в нових умовах після 

розвалу СРСР. Американський публіцист С. Ерлангер абсолютно 

точно дав формулювання процесу формування еліт нових держав. 

У газеті Інтернешнл Геральд Трибюн він так характеризує 

пострадянську еліту: "...вульгарні нувороші, цей новий клас, що 

складається із злочинців і вельможних злодіїв, становить основу 

феодального за своєю суттю виробництва". Відбулася "заміна 

комуністичної еліти зборищем тіньових бізнесменів, корумпованих 

чиновників і кримінальників» [45].   

Спосіб формування еліти і визначив форми і методологію 

перетворень, фундаментом якої була брехня, яка має історичні 

передумови з часів Древньої Русі і сформувала власний особливий 

спосіб соціалізації в умовах радянського тоталітаризму. 

«Десятиліттями радянські люди навчалися тому, що для того, щоб 

чого-небудь досягти, необхідно всіляко ухилятись і обходити 

правила. Росія стала країною, у якій брехня і шахрайство 

перетворилися на норму, у якій усі знали про корумпованість 

системи і несправедливості законів, – а для того, щоб вижити, 

треба було перемогти систему», – резюмує відомий американський 

психолог Пол Екман, професор Каліфорнійського університету в 

Сан-Франциско [44].  

 З огляду на зміст і суть політичних еліт, що сформувалися, 

визначилась і методика перетворень, в основу якої, в усіх 

пострадянських державах покладені: 

– брехня – як основа ідеології влади і пропаганди, підміна 

ЗМІ виданнями, які перебувають під впливом олігархії. У цьому 

контексті цікава думка заступника проурядової партії «Сильна 

Україна» Костянтина Бондаренка: «…український інформпростір 
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нагадує криве дзеркало, або ж якесь сито, через яке проходить одна 

інформація і абсолютно не проникає інша – більш вагоміша, 

позитивніша» [5];  

– руйнування моралі (авт. – у політологічному розумінні, – як 

обмеження «доступу» до їжі і популяризація інтимних стосунків). 

«Олігархи правителі, котрі стоять при владі, будучи багатими, не 

захочуть обмежувати законом розбещеність молодих людей і 

забороняти їм марнувати і губити свій стан; навпаки, правителі 

скуповуватимуть їхнє майно або даватимуть їм під відсотки позику, 

щоб самим стати ще багатшими і могутнішими. Це у них 

найголовніше» [33, с. 99].   Що і спостерігається на території країн 

СНД. Цей механізм руйнування держави описаний Платоном ще в 

V столітті до н.е.;  

– руйнування соціально-економічної основи для економічних 

перетворень. Знищення основ для розвитку малого і середнього 

бізнесу, як наголошувалося вище, Стівен Коен вважає, що 

«cправжньою катастрофою була шокова терапія, яка зруйнувала 

радянський середній клас» [25];  

– руйнування права як соціальної основи суспільних відносин 

і перетворення права в інструмент витягання прибутку панівною 

псевдоелітою. Іммануїл  Кант писав, що найбільша проблема для 

людського роду, розв'язати яку його вимагає природа, – досягнення 

загального правового цивільного суспільства. Що ця проблема 

розв'язується найпізніше, виходить ще з того, що для цього 

потрібні правильне поняття про природу можливого (державного) 

устрою, великий, протягом багатьох століть набутий досвід і, 

крім того, добра воля, готова прийняти такий устрій [18, с. 17–22].   

 – насильство як єдиний інструмент реалізації влади. Це 

витікає з панівної в суспільстві ідеології – цинізму, основою якої є 

тотальна брехня. У цьому контексті являють інтерес висновки 

Ханни Аренд: «Тоталітарні рухи зловмисно використовують 

демократичні свободи, щоб їх знищити. Це не просто диявольська 

хитрість з боку вождів або дитяча дурість з боку мас. Демократичні 

свободи можливі, якщо вони засновані на рівності всіх громадян 

перед законом» [2, с. 256].  
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«Якщо всі вважатимуть, що правила треба порушувати або 

обходити, то соціальні інститути не зможуть працювати. Зараз 

ніхто не вірить нічому з того, що говорить нинішній уряд будь про 

що. Дуже небагато з тих, з ким я зустрічався, вірили Горбачову, а 

це було за рік до спроби державного перевороту, що провалилась у 

1991 році. 

Нація не може вижити, якщо ніхто не вірить жодному зі своїх 

лідерів. Я сумніваюсь у тому, що будь-яка форма правління може 

проіснувати якийсь тривалий час без використання сили для 

придушення власного ж народу, якщо народ вважає, що його вожді 

завжди брешуть» [44, с. 285].   

У наявності розпад вже осколків пострадянської імперії. 

Цивілізація зіштовхується із загостренням соціальних пороків 

усередині пострадянських, розбещених держав, унаслідок чого 

вона отримає пролонгацію процесу що переростає в терористичну 

стадію в міжнародних справах, що в умовах глобалізації призведе 

до нової конфронтації між ліберально-демократичним світом і 

світом нових агонізуючих клептократичних режимів універсальних 

держав.  

Іде несвідомий, але інтенсивний процес самопоїдання 

суспільства. Пострадянські країни втратили контроль не лише за 

правоохоронними органами і судами, але й за спецслужбами. 

Статистика, наведена головою Верховного суду РФ В'ячеславом 

Лебєдєвим під час наради голів судів суб'єктів Федерації, показала, 

що серед засуджених у Росії за хабарництво переважають 

співробітники міліції: «…із засуджених у 2008 році за хабарництво 

1300 осіб 31% становили представники МВС» [26].   

Збуджені кримінальні справи стосовно начальника третього 

відділу Головного відділу контррозвідувального захисту економіки 

УСБУ в Києві і начальника відділу контррозвідувального захисту 

економіки Управління Служби безпеки України в Києві. Справа 

порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 

УК України, – отримання хабара в особливо великому розмірі, 

пов'язана із здирництвом. Також за цією справою проходить двоє 

співробітників Головного відділу контррозвідувального захисту 

економіки СБУ в Києві за посібництво в отриманні хабара [24].   
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Правоохоронні органи і спецслужби стали найбільшим джерелом 

небезпеки для громадян. Вони перетворилися на організаторів 

тяжких злочинів. У Росії прийняв замовлення на організацію 

резонансного вбивства журналістки Ганни Політковської 

високопоставлений чиновник органів внутрішніх справ. 

Підполковник міліції Дмитро Павлюченков, будучи діючим 

співробітником таємного підрозділу міліції, отримав замовлення на 

вбивство Політковської, створив і організував злочинну групу, 

організував приховане спостереження за жертвою, а також 

забезпечив кілера пістолетом і глушником [14].  

В Україні (авт. – організатор і виконавець вбивства 

журналіста Георгія Гонгадзе) «колишній начальник Департаменту 

розвідки і зовнішнього спостереження МВС України генерал 

Олексій Пукач у суді підтверджує власні свідчення про замовників 

вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Він називає ті прізвища, які 

він називав раніше. Називає прізвища Леоніда Кучми, Юрія 

Кравченка, Володимира Литвина, Миколи Джиги» [35].   Це має 

стійку тенденцію до розвитку: так, «банда на чолі «екс-

есбеушника» (авт. – нова назва КДБ в Україні) привласнила з так 

званого «запасу сільської ради» землі територіальної громади, які 

коштують 43,6 млн. грн.; сумарний збиток від махінацій із землею 

становив 236,6 млн. грн.» (авт. – близько 30 млн. дол. США) [6]. У 

Києві співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом 

наркотиків, на чолі з начальником, схиляли громадян до здійснення 

дій, пов'язаних з обігом наркотиків. Шантажуючи притягненням до 

кримінальної відповідальності, співробітники відділу вимушували 

наркозалежних осіб купувати і реалізовувати наркотичні засоби 

іншим місцевим жителям [20].    

  У цьому контексті цікава думка колишнього глави 

Російського бюро Інтерполу Володимира Овчинського: «Можна з 

упевненістю говорити про те, що в нас у країні немає жодної 

«незаплямованої» держструктури – будь то уряд, міністерство, 

апарат губернаторів або мерія. Особливе місце в цьому "хіт-параді" 

посідають силові структури. Навіть у лихі 1990-ті не було такого 

масштабного залучення в ОПГ співробітників правоохоронних 

органів". Ілюструючи власні доводи, експерт наводить приклади 
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прокурорських працівників, які «кришують» нелегальний гральний 

бізнес; банди всіляких "цапків" (авт. – кримінальна назва 

кримінальної організації), що покриваються місцевою вартою 

порядку, які безчинствують у регіонах; нескінченних рейдерских 

захоплень комерційних підприємств за підтримки силових структур 

і одіозних злочинних авторитетів, котрі всідаються у високі крісла. 

«Я як колишній начальник Інтерполу стверджую, що у світовій 

практиці аналогів не існує, – сказав відставний генерал-майор 

міліції Овчинський. –  Масового характеру це не носило, ось у чому 

головна різниця. Зараз же відбувається якесь "одержавлення мафії" 

– кримінальні структури насправді почали заміщати реальне 

керівництво» [32].    

Батько радянських реформ Михайло Горбачов попередив, що 

«Володимир Путін перетворить Росію на поганеньку диктатуру на 

зразок африканських, якщо стане президентом ще раз» [39].  

 

4. Основні підсумки перетворень і їхній вплив на 

формування системи сучасних міжнародних відносин і 

розвиток глобального світу 

    

 Вектор еволюції сучасних слов'янських пострадянських 

держав один – деградація суспільства (перетворення суспільства 

на агресивне середовище), спад економіки до тиранічно-

феодального рівня і, кінець кінцем,  розпад держав. Німецький 

історик, економіст, філософ і публіцист, один з лідерів німецької 

соціал-демократії і II Інтернаціоналу Карл Каутський ще в 30-ті 

роки минулого століття писав: «Після краху Радянської держави 

завдання збереження безперебійного ходу виробництва встане 

перед його наступниками з тим більшою нагальністю, чим 

жалюгіднішим виявиться, як це можна передбачати, той 

економічний стан, у якому вони знайдуть країну» [19, с. 115].   Але 

навіть він не міг передбачати ступінь морального падіння і форми 

правління нової влади, що сформувалася, – клептократії.  

У кожної з нових слов'янських держав існують власні 

особливості руху до фатальної неминучості. В організації форми 

правління вони однотипні – це клептократії тоталітарно-



Б.В. Зажигаєв  

30 

репресивного типу. Відмінність полягає лише в тому, що в Росії – 

це тиранія спецслужб (КГБ-ФСБ), у якій кримінал 

використовується як інструмент і вибірково допускається у 

формальні інститути влади. В Україні пріоритетний складник влади 

кримінальний, а представники спецслужб, правоохоронних органів 

і правосуддя є інструментом. У Білорусії власна специфіка. Вона 

пов'язана з авторитарною тиранічною формою правління 

Олександра Лукашенка, яка формує всі органи державної влади на 

власний розсуд (авт. – знову ж таки спираючись на КДБ, 

номенклатуру і кримінал), що затверджує патримоніальну форму 

правління часів розпаду Римської імперії.    

Усі реформи після розвалу СРСР не були не те, що рухом до 

демократії, але навіть не заклали паростків парламентаризму. Ще 

Ніколо Макіавеллі писав: «Парламенти утрималися до цих пір, 

тому що постійно опиралися цим Аристократам; але якщо вони 

пропустять безкарним хоч би одне домагання або захоплення їх, то 

зло швидко розвинеться і порядку не можна буде відновити без 

великих потрясінь, які, мабуть, приведуть державу до загибелі» [30, 

с. 303]. Верховну Раду України важко назвати законодавчим 

органом держави. Радше це клуб, що забезпечує особисті інтереси 

олігархів і відставних чиновників. "Казино", у якому програють 

громадяни. У Верховній Раді України, за словами народних 

депутатів Н. Кульчинського, Ю. Соломатіна, 300 мільйонерів з 450 

(діаграма  2). 

Народний депутат України Олександр Волков розповідає про 

звичаї, що панують у Верховній Раді України. Кажучи про те, що у 

Верховну Раду України олігархи йдуть, щоб захищати інтереси 

власного бізнесу, він цитує: «Якщо в тебе 100 000, тебе «рве» (авт. 

– вимагає, оббирає, вимагає хабарі) місцева влада. Якщо ти 

заробляєш мільйони, тебе «рвуть» прокуратура, МВС та ін. 

центральні фіскальні органи». О. Волков вважає: «У Верховній Раді 

депутат захищає власний бізнес» [15, с. 244–245]. 

У міжнародній політиці країни СНД являють небезпеку у 

зв'язку з тим, що внутрішня політика держав веде до криміналізації 

всієї сфери державних відносин, втрати контролю за основними 

непередаваними функціями – оподаткуванням і насильством, а як 
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наслідок – екстенсифікація  економіки і соціальний дарвінізм сфери 

суспільних відносин, а зрештою –повномасштабний колапс. 

Унаслідок, псевдоеліти із ситуації, що склалася, вимушені будуть 

шукати вихід. Цей вихід – перевід внутрішніх проблем у плоскість 

зовнішньої політики – пошук зовнішнього ворога. Це, насамперед, 

пошук зовнішньої військової загрози і, як наслідок, спроба 

консолідації суспільства для протистояння «зовнішнім» викликам. 

Ознаки такої зовнішньої політики вже зараз простежуються в 

передвиборній риториці сучасних російських лідерів, передусім у 

контексті переозброєння армії. Росія прагне відновити своє 

панування на пострадянському просторі, спираючись на власний 

ядерний статус, який безальтернативно підштовхує її в річище 

політики міжнародного ядерного тероризму.  

Діаграма № 2 [15, с. 394]. 

Кількість 

депутатів 

Верховної 

Ради 

України 

мільйонерів 

- 300 осіб, 

67% 
Кількість 

депутатів, 

чий статок 

становить 

менше 

мільйона, - 

150 осіб, 

 33% 

Діаграма 2*  

Співвідношення депутатів Верховної Ради 

України мільйонерів до депутатів, маючих 

статок менше, ніж мільйон   
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Професор Стівен Коен стверджував: «Мені здається, що світ 

сьогодні став небезпечнішим порівняно з епохою існування СРСР. 

Мабуть, тому що контроль за світом, який здійснювався США і 

Росією спільно, був втрачений. Нині сама Росія – у руїнах. Вона до 

цих пір живе на залишках радянської економіки (авт. – як і будь-

яка інша з країн СНД)» [25].  

 З огляду на це 15 грудня 2006 року влучно висловився 

Дональд Рамсфельд під час торжеств, щодо звільнення поста 

міністра оборони США: «Час варварства у вік високих технологій». 

Висновки Дональда Рамсфельда підтвердив завідувач відділу 

якісних досліджень Всеросійського центру вивчення громадської 

думки А. Левінсон: «Які причини, за якими ми до цих пір не 

можемо вийти з цього стану квазіфеодалізму? Одна з головних 

причин його сповільненої трансформації і зживання полягає в тому, 

що він залишається ефективно працюючою формою організації 

соціуму. За цих умов для держави з набором його вищеперелічених 

властивостей достатньо проблематичний перехід від репресивної 

феодальної до раціональніших і гуманістичних форм організації. 

Суспільство, що не розлучилося зі своїми архаїчними підставами і 

багато в чому зберігає традиційний синкретизм, просто не може 

мати іншої держави, але з цієї ж причини неможливий і подальший 

іманентний розвиток самої держави» [27, с. 17]. 

У коливаннях від тоталітаризму до ліберальної демократії і 

назад до архаїчного тоталітаризму полягає слов'янська політична 

традиція – національний політичний порок. Вихід із кризи 

перебуває в річищі до політичного антиподу. «Рух цей і без того 

хвилеподібний, кожна ж посилена напруга для стрибка неминуче 

вимагає потім такого ж посиленого відпочинку, а відпочинок 

посилений знову обумовлює собою новий скачок, і так без кінця. 

Хвилі таким чином зростають, і замість простої течії є буря. І 

кожного разу при цьому, чим старанніше бажання винагородити 

втрачений час, чим дійсний намір виправити те що пройшло, тим 

тільки більше псується майбутнє і тим тільки правильніше 

увіковічується  хвилювання  як  органічний  порок  суспільства» 

[38, с. 125]. 
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Пострадянські держави – це держави «навиворіт» або повний 

антипод самому поняттю державність, як такому, своєрідна сучасна 

форма терористичної держави. Вона насаджує беззаконня – 

розпусту, що переростає у внутрішній тероризм, у державі і 

суспільстві. Нині рівень розбещеності  держави (за Н. Макіавеллі) 

на пострадянських територіях такий, що будь-яке чергове рішення 

будь-якого органу влади тільки поглиблюватиме кризу влади, 

фрагментуватиме державність і руйнуватиме цивільне суспільство. 

У зв'язку з цим Ніколо Макіавеллі писав: «Якщо приклади 

строгості не вселятимуть страх перед законом, кількість порушень 

його доходить до того, що робиться небезпечним переслідувати їх» 
 

[30, с. 302]. 

У пострадянських державах процес соціалізації відповідає 

рівню суспільних відносин, щодо нових умов глобального світу, 

але тим більшу небезпеку вони являють для міжнародного 

співтовариства в плані екстраполяції внутрішніх суспільних 

відносин, які потрібно кваліфікувати, як «соціальний дарвінізм», на 

міжнародне середовище, що неминуче зруйнує ліберально-

демократичний устрій Заходу. Суспільні взаємини в 

пострадянських державах – це суспільні відносини 

докапіталістичної епохи. Благородство капіталістичного 

підприємництва «уявляється, проте, людині докапіталістичної 

епохи таким незрозумілим і таємничим, таким брудним і гідним 

презирства. Якщо хтось може зробити єдиною метою власної 

життєвої діяльності накопичення матеріальних благ, може прагнути 

до того, щоб зійти в могилу обтяженим грошима і майном, то люди 

цієї епохи здатні були  сприймати лише як результат збочених 

схильностей, «auri sacra fames» [7, с. 35]. 

Пострадянським державам у процесі свого розпаду ще тільки 

належить досягти рівня 40-річної давнини державності північно-

африканських країн – часів приходу до влади Муамара Каддафі і 

Хосні Мубарека. Пройти період соціалізації (адаптації) 

громадянського суспільства в репресивній феодальній реальності, 

до якої відкинуті народи, і лише тоді, за сприятливих умов, 

можливий рух держав спочатку до рівня суспільних взаємин 
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«лівійської Джамахирії», а потім уже – і в бік ліберально-

демократичних перетворень.  

В умовах глобального світу така можливість, швидше за все, 

не з'явиться.   
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У статті досліджуються сучасні теоретичні підходи 

західних шкіл політичної науки щодо глобально-політичної дії 

акторів у контексті комплексності аналітичної концептуалізації 

міжнародно-політичного виміру   світових взаємодій. 

 Ключові слова:  теорія, глобально-політична дія, міжнародні 

відносини. 

 

Тривалий час відносини між державами та зовнішня політика 

були предметом дослідження різних суспільних наук, насамперед 

історії, права й економіки. Лише середина 20 століття означила 

впевнене поєднання цих напрямків знань із соціологією та 

політичною наукою, що дозволило зафіксувати єдиний зв’язний 

комплекс дослідницьких підходів до аналізування міжнародно-

політичної проблематики. Тим не менш, статус теорії міжнародних 

відносин як окремої дослідницької території з власними 

специфічними парадигмами й методами, ефективними в поясненні 

міжнародно-політичної дійсності, лишається дискусійним. 

Глобальний інтервенціонізм великих держав та транснаціональних 

акторів стимулює дискурс у доволі специфічному його розрізі – 

виясняючи, у якому ступені дії міжнародних акторів корелюють з 

теоретично ефективними шляхами долання негативних викликів 

світового розвитку.          

Міжнародні взаємодії віддзеркалюються в особливому 

способі мислення щодо ведення міжнародних справ, домінуючому 

дипломатичному та нормативному дискурсі, світовій політичній 
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практиці. Теорія, завдяки власним експлікативним парадигмам, 

допомагає керувати зовнішньою політикою, бо володіє секретом 

моделізації політичної практики. Проте доволі часто міжнародно-

політичний простір виглядає радше полем вираження та реалізації 

політичних ідей, аніж демонстрацією сутності окремої науки, 

здатної перейти від емпіричного огляду регулятивних повторів до 

надання ефективних програм дії. Усе це спричинює константну 

увагу науковців до даної тематики й зумовлює високий ступінь її 

актуальності. 

Метою статті є комплексне дослідження особливостей і 

потенціалу сучасних теоретичних підходів політичної науки до 

аналізування глобально-політичної дії акторів у контексті 

проблематики міжнародно-політичного виміру світових взаємодій. 

Робота продовжує розробку автором відповідної дослідницької 

проблематики. Як методологічна підвалина використані 

можливості системної, загальноаналітичної та компаративної 

методологій. 

 На сучасному історичному етапі домінує низка напрямків, 

розуміння яких є, на нашу думку, корисним з позицій дослідження 

прикладних вимірів глобальних взаємодій. Історико – 

компаративний, де на основі еволюції державних систем і розвитку 

міжнародної спільноти визначається тип міжнародного порядку та 

типи відносин як витоки глобальності; соціологічно– 

нормативістський, спрямований на дослідження правил та 

інституцій, реальних норм влади та інтереси, особливості 

сингулярної дії в поєднанні мотивацій, інтенцій, дипломатичної 

мови та власне дії; праксеологічний – найбільше спрямований на 

визначення того, що має бути зроблено, включаючи вибір способів 

дії та вибір між різними моральними цінностями.  

 Слід зазначити, що дистанції теоретичних парадигм у науці 

про міжнародні відносини не є критично великими. Домінована 

американською школою сучасна теорія міжнародних відносин 

відбиває потужність академічних досліджень у широті охоплення 

проблематики, однак у самих Штатах – із сильною рефлексією на 

ідеологічні вподобання американського істеблішменту [1, с. 7–24]. 

Нова фаза мондіалізації, нові полюси зростання в мережах 
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взаємозалежності, взаємодія на планетарному рівні не лише держав 

і соціальних груп, але й індивідів потребує регуляції якісно нових  

політичних і нормативних аспектів транснаціональних потоків та 

режимів кооперації. Складність і комплексність цілей зовнішньої 

політики, нові стратегічні виклики зобов´язують держави брати 

участь у міжнародних регулятивних механізмах. Іноді й делегувати 

частину повноважень. При цьому актори зовнішньої політики 

вписані у переговорні «ланцюги» міжнародного діалогу, формуючи 

особливі транснаціональні мережі. Ясно, що й інші важливі актори, 

окрім держави, повинні бути ідентифіковані як активні 

міжнародно-політичні одиниці і їх треба взяти до уваги. Більшість 

розвідок останніх десятиліть присвячена спробам американської 

політології міжнародних відносин та споріднених дисциплін 

вписати нові реалії світового розвитку в бачення міжнародної 

системи, поліпшити експлікативні можливості традиційних 

парадигм.  

Так, зокрема, за позицією К. Уолца, теорія міжнародних 

відносин повинна походити від урахування світової цілісності, а 

головним виміром  досліджень, на відміну від класичної 

реалістської традиції, повинна стати глобальна система. При цьому 

принципове функціональне навантаження покладене на структуру 

взаємодій елементів, визначення якої й дозволяє дослідити 

поведінку актора завдяки діям останнього в межах певних правил. 

Структура дозволяє визначити та навіть передбачити лінію 

поведінки актора, навіть якщо вона входить у суперечність із 

суспільними інтересами [2, с. 3–6]. Представники неомарксизму в 

основу бачення світової цілісності покладають спосіб виробництва, 

що характеризує глобальну імперію. Наприклад, І. Валлерстайн 

пропонує надати центральні позиції в системному аналізуванні 

глобального виміру міжнародних взаємодій світовій економіці [3, 

Ch. 2]. Тоді як світова політика логічно представлена як процес 

боротьби між центром і периферією. Сполучені Штати, разом з 

провідними розвинутими державами, спрямовують зусилля на 

підтримання автентичної їм моделі розвитку. Проте інші актори 

світ-системної взаємодії спрямовують зусилля на її зміну. Таким 

чином світова політика, насамперед, стає полем прийняття 
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зовнішньополітичних рішень  і реалізації відповідних дій. 

Походячи з даних позицій, І. Валерстайн та Р. Кокс стверджують, 

що головний вектор змін визначається формуванням глобальної 

світ-системи, структурними ланцюгами якої є великі групи держав. 

В основу перетворень тут покладено економічні процеси, які 

посилюють нерівність між акторами міжнародної системи [4, Ch. 

1–2]. Останній момент і змушує теоретиків моделювати 

міжнародну систему за концептуальною схемою „світовий центр – 

світова периферія”. Транснаціоналісти, у свою чергу, наголошуючи 

на зміні складу акторів міжнародно-політичних взаємодій, 

фіксують взаємозалежність між внутрішнім розвитком соціуму і 

розвитком міжнародної кооперації [5, с. 76–81].  Прихильники 

інституціонального підходу, продовжуючи традиційне для 

напрямку акцентування на загальнолюдських цінностях і 

глобальних проблемах, „лобіюють” повернення американського 

керівництва до активної участі у спільних механізмах, утілених у 

функціонуванні міжнародних інституцій. За даного 

концептуального бачення актори глобальної міжнародної спільноти 

лишаються суверенними політичними одиницями при одночасному 

включенні до систем глобальної регуляції. 

 Європейські теоретики, на відміну від своїх американських 

колег, традиційно намагаються зберегти рефлексію на істину. 

Європейці наголошують на факторі відмінності держав, на 

варіативності умов дії, а відтак й на різниці між політикою потуги в 

середовищі, де домінує конкурентність одиниць і суперечність у 

діях потуги, яка має монополію. Наголошуючи на системах і їх 

детермінуючих силах через відносини одиниць, які у своїх 

конституюючих елементах є сучаснішими за американську 

практику, європейські дослідники віддають перевагу власному 

шляху концептуалізації міжнародно-політичної проблематики. 

Насамперед, концептуальний порядок фіксує відмову вбачати у 

завоюванні влади сутність будь-якої політики, розділяючи 

зовнішню і внутрішню політику, а потужність як спосіб і як мету 

[6, с. 23–25]. Слід зважати, що європейські теоретичні пошуки 

суттєво позначені впливом соціології міжнародних відносин, де 

теорія доволі часто відкидає детермінізм і теореми, що 
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намагаються пояснити комплексні феномени через дію лише 

одного фактора.          

 Проте американська школа демонструє явну першість в 

іншому розрізі - у той час коли представники Старого Світу 

акцентують на специфіці міжнародних відносин, на відмінності 

зовнішньої політики, американці активно використовують 

концепти, які є прикладними й для інших сфер соціальної 

взаємодії. Американці потужні саме в тісному зв’язку з практикою, 

тож є логічним, що головним суб’єктом світової політики для них є 

власна державна потуга з позицій ефективності функціонування. 

Особливого значення набуває аналіз практичних вимірів і змінних 

форм особливого типу дії людини – дії  як представника 

дипломатико-стратегічної одиниці на міжнародній арені. Закони й 

параметри цієї дії й стали предметом фундаментальних досліджень 

американської зовнішньої політики.  

 На суті політичних процесів у глобальних перетвореннях 

першими зауважили неоліберали. Провідний представник даного 

напрямку Дж. Розенау зафіксував: світовому історичному розвитку 

притаманні структурні зміни, що посилюють взаємозалежність і 

сприяють появі нових недержавних суб’єктів. Як результат - в 

одному світі політики де-факто сформовані два світи [7, Ch. 1].  

Дж. Най та Р. Кеохейн, аналізуючи зв’язки, що утворюються в 

процесі міжнародних інтеракцій означили можливість формування 

міжнародних коаліцій поза контролем державних органів [4, с. 

237]. Проте представники критичного підходу до американського 

унілатералізму не заперечують цілісність світової політичної 

системи [8, с. 22]. Деякі автори намагаються мінімізувати 

структурні зміни, рефлектуючи на історичні шляхи капіталістичної 

системи. Інші, реагуючи на все меншу чіткість кордонів 

міжнародної політики, демонструють радикальний розрив з 

минулим. Підходи, що акцентують на транснаціональній реальності 

і зростанні взаємозалежності мають тенденцію показати державним 

менеджерам реальність мінімізації ролі держави. А відтак -й 

окреслити нові обрії зовнішньої політики та нові дієві контактні 

механізми.    
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Свого часу ще Р. Арон зазначив: „Теорія міжнародних 

відносин навіть абстрактно не припускає дискримінацію між 

ендогенними та екзогенними перемінними ” [9, с. 371].    Ведення 

зовнішньої політики держави визначається не лише 

співвідношеннями сили, але й природою режимів та ідеологією. 

Зростання активізму некласичних акторів посилило спроби 

споріднених напрямків дисципліни про міжнародні відносини 

вписати розмаїття діючих системних одиниць у традиційне бачення 

міжнародної системи. Тут передують представники 

транснаціоналізму, які покликані полпшити експлікативні 

можливості парадигм реалістів і неореалістів [10, с. 3–28]. 

Транснаціоналісти критично підкреслюють - реалізм відкидає 

всесвітню гармонію інтересів у сенсі політики та економіки, 

залишаючи можливість для соціальної регуляції механіці ринковій 

економіці. Разом з тим, в аналізуванні на рівні державної політики 

останні (як, зокрема, Моргентау) вже на початку передбачають 

анархічність міжнародної спільноти. У песимістичному погляді на 

людську природу сила вбачається єдиним способом захисту 

власних інтересів. Тож в імплікації на рівень державного бачення 

рівність позицій поступається ієрархії потуг. На відміну від своїх 

опонентів, транснаціоналісти визнають множину акторів і 

міжнародних організацій, взаємозалежність внутрішнього і 

зовнішнього середовища, демонструючи функціоналізм підходів 

щодо визначення національних інтересів і варіативність останніх 

[11, с. 72– 78 ].     

Практична необхідність реагування на виклики глобального 

середовища, що мають соціоекономічну детермінанту, призводить 

до фактичного поєднання теоретико - концептуальних і 

методологічних арсеналів економічної науки та політичного 

реалізму. Уявляючи бачення світової еволюції як комплексного 

процесу без початку і кінця, конструктивістське трактування 

реальності дозволяє чіткіше враховувати дію низки соціальних 

феноменів сучасної міжнародно-політичної практики. 

Конструктивізм, власне як науково-аналітичний підхід, звертається 

до міжсуб’єктивних символічних конструкцій, де найважливішими 

поняттями теоретичного оперування стають соціальна структура та 
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світова взаємодія ідентичностей, принаймні теоретично 

конституюється світовий уряд і декларується міжнародна 

солідарність. Отже, де-факто виявляє позиції схожі радше з 

марксистським тлумаченням глобальної політичної реальності, ніж 

з традиційним американським реалізмом. Хоча етатизм ніколи не 

втрачав популярності, розвиток альтернативної плюралістичної 

позиції  також не можна не помічати. Так, зокрема, вельми 

популярною в сучасному науковому дискурсі є позиція Е. 

Моравчика, за якої визнання раціонального індивіда як первинного 

актора міжнародних відносин принципове [12; с. 3– 14].    

Остання позиція не менш актуальна й для дослідників 

економічного складника зовнішньої політики. Розробки Сюзан 

Стрендж дозволили зафіксувати два провідні виміри зовнішньої дії 

–  міжнародну політичну економіку і міжнародну безпеку [13, с. 

16–30].  Акцентуючи на ролі соціальних факторів трансформації 

міжнародної економіки у зв’язку з глобальною політикою і 

проблемами глобального управління, прихильники даної позиції 

визнають факт структуризації світового простору через ансамбль 

соціальних взаємодій. При цьому слід враховувати, що вплив 

субстанційної диверсифікації на розвиток науки про міжнародні 

відносини є дуальним. Свідченням цього можна вважати посилення 

руху до глобальних студій як підрозділом політичної науки з 

посиленим арсеналом соціології [14, Ch. 2–3].  Дані трансформації 

потребують більшої епістемологічної та методологічної ясності і 

становлять важливий вимір розвитку теорії міжнародних відносин.   

Європейці чіткіше слідують тенденції поширення форми й 

техніки пізнання конструктивізму в міжнародно-політичних 

розвідках. Так, англійська школа політичних наук, наслідуючи 

теоретичні надбання Х. Булла, доводить можливість виникнення 

світової спільноти як основи міжнародних інститутів у будь-якій 

групі держав. Такі інститути визначені як „кластери соціальних 

правил, установлень та норм поведінки ” [15, с. 6–7].  Зі свого боку, 

ліберальні інституціоналісти в Штатах наполягають, що в 

сучасному світі є більше можливостей для співпраці і міжнародно-

політична стабільність досягається саме за стану комплексної 

взаємозалежності. З опорою на теорію раціональної поведінки, 
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згідно з якою актори є раціональними суб’єктами, що діють з 

врахуванням ризиків невизначеності, а існування інститутів 

полегшує системи вибору, означений підхід передбачає 

спілкування та простори взаємодій [16, с.  226–254].  Перевагу 

співпраці над політикою односторонньої дії доволі впевнено 

доводять такі винаходи як теорія ігор і теорія розсіяної залежності.  

Їх прихильники демонструють, що вибір на користь інститутів 

послаблює анархічність міжнародної системи [17, Ch. 3].  

Важливим кроком іституціоналістів стало надання нового 

визначення, а відтак і трактування інститутам в сфері безпеки –  як 

системи взаємопов’язаних правил, розрахованих на довгострокову 

перспективу в організаціях з транскордонною відповідальністю [18, 

с. 7–28]. За даного підходу, функціонування міжнародної системи 

здійснюється в межах інституцій і режимів, створених за підтримки 

обмеженої кількості держав, а  співпраця останніх є гарантією 

світового порядку. Такі автори, як Р. Кеохейн цілком праві, 

підкреслюючи важливість урахування в даному контексті фактора 

розмаїття країн і міжнародних режимів. Держави та режими має 

сенс розглядати й як такі, що мають власну специфіку, яка не 

зводиться до дії соціоекономічно обумовлених факторів. 

Урахування даного моменту веде до визнання специфіки 

державних систем і міжнародних організацій, яке притаманне 

соціальній теорії. Дана аргументація доводить нагальність 

висновку А. Венда про необхідність соціальної теорії міжнародних 

відносин [10, с. 208–209] .  

На нашу думку, суттєву користь у дослідженні діалектики 

спільного і відмінного, насамперед контексті поширення 

глобалізаційних процесів, приносить порівняльна політологія. 

Незважаючи на відсутність в межах даного напрямку єдиної 

парадигми, дискурсом між вибором на користь раціонального чи 

плюралістичного підходу, роботи його представників демонструє 

оригінальне та доволі ефективне співвідношення теоретичного та 

емпіричного складовника. Цей елемент дозволяє надавати дані як 

для створення власне теоретичного знання, так й оцінок 

останнього. Хоча значна кількість компаративістів зберігають 

тенденцію представляти як аналітичну одиницю країну, при 
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користуванні можливостями формалізації не розділяють на окремі 

аналітичні кроки теоретичне творення й емпіричний аналіз. Проте 

„якісні” пропонують ширший тип даних, а відтак –  і ширші 

можливості отримання завдяки прогнозам варіантів альтернатив. 

Саме за такої ситуації можливим стає верифікація гіпотез щодо 

причинних механізмів процесів і подій. Кількісні дослідження 

більше спрямовані на використання даних індивідуального рівня, 

що ускладнює прогнозування при множині акторів і прийняття 

рішень колективними гравцями. Даний факт був зафіксований А. 

Лейпхардом: якісні дослідники можуть аналізувати „всередині 

випадку” [ 19, с. 32–33]. Саме якісні відходять від класичного 

розуміння аналітичної одиниці використовуючи доволі ефективні 

моделі. Так, зокрема Х. Уіарда визначив такі: девелопменталізм, 

корпоративізм і теорія залежності [20; с. 24–26]. Моделі, дещо 

спрощуючи реальність через поділ на чіткі складники, 

допомагають зрозуміти складні процеси. Позитив їхнього 

використання у порівнянні політичних систем полягає в організації, 

виділенні й побудові логічних зв’язків, включенні множини явищ у 

широкий глобальний контекст із урахуванням перспективи, 

посиленні чіткості аналітичного бачення в складних випадках. 

Референції щодо внутрішньої політики можуть бути успішно 

систематизовані через аналіз взаємовпливів внутрішньої і 

зовнішніх політик. Насамперед шляхом аналізу релевантних 

наслідків дій міжнародних організацій та режимів щодо 

модифікацій внутрішньої політики. Європейські теоретики чітко 

означили факт перебудови інтересів поміж акторів, які беруть 

участь у міжнародних режимах. Деякі американські дослідники 

стверджують, що можливо „найважливішим шляхом, яким 

інституції можуть змінювати преференції є через внутрішні 

політики”. У подібних розвідках феноменологічного характеру 

доводиться принципове положення про те, що когнітивні фактори 

впливають на поведінку держав. Останнє визнається навіть 

представниками раціоналістичного погляду на систему еволюцію  

[17, с. 251– 264].        

 Разом з тим відчутним лишається брак досліджень, які б 

враховували важливість ідеаціонального, впливів чи шляхів 
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уведення останнього до аналізування. З даних позицій ефективність 

виявляє використання моделей на кшталт моделі Р. Путнама, а саме 

моделі дворівневої гри, де кожен державний діяч повинен рухатися 

поміж міжнародних і внутрішніх полів з метою перемоги на обох в 

рамках однієї грі. З даних позицій слід зазначити й успішність 

розвитку порівняно нових напрямків – передусім соціологічних 

аспектів дії та взаємодії інститутів та режимів. Так, наприклад, 

окремі фахівці визначають останні як набір правил, що визначають 

способи здійснення відносин співробітництва і конкуренції між 

державами. Інститути – як правила навколо структуризації 

очікувань акторів [21, с. 65–78],  [22, с. 267–330].  Потенціал 

некласичних теорій може створити конкуренцію базовим 

положенням американського реалізму і в найважливішому вимірі 

міжнародно-політичного аналізування – нормативному. 

 Так, зокрема, активним пошуком альтернативи державного 

примусу та анархії займаються представники комунітаристського 

напрямку теорії міжнародних відносин. Вони виступають за 

формування нової соціальної організації, нового розуміння 

колективного блага, що відкриває шлях до встановлення 

справедливості „засобами неформального контролю що не є 

насильницьким актом ” [23, с. 31]. Тобто пропонують шлях 

ретельно обраного балансу між автономією особистості та 

суспільним порядком. При цьому важливо зазначити, що такий 

баланс виникає на основі морального консенсусу. У своїй відомій 

праці „Від імперії до спільноти” А. Етціоні доводить, що головна 

проблема сучасного світу полягає в нерівності розподілу 

матеріальних благ та здобутків прогресу, нерозв’язаності 

соціальних проблем  [23, с.  215-216].  

 Принциповою для різних авторів є цінність міжнародного 

права та мультилатералізму у визначенні конституційної структури 

міжнародної спільноти. При цьому принципова увага надається 

концепту конституціональних структур, поданого як зв’язувальний 

ансамбль міжсуб’єктивних переконань і норм. Останні, у свою 

чергу, мають подвійний вплив: на визначення того, що конституює 

легітимний актор, наділяючи його всіма правами та привілеями, і 

на визначення базових параметрів державної дії. На нашу думку, з 
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позицій онтології ці понятійні структури є глибшими за 

фундаментальні інституції, створені для проблем колективної дії. 

Сучасні теоретики намагаються через поєднання історичного й 

інституціонального аналізу сприяти ефективному дискурсу щодо 

нормативності як важливого елементу взаємодії між спільнотами, 

відповідним чином і щодо ролі моралі в міжнародній практиці.   

Так, зокрема Роберт Джексон, розглянувши практичну нормативну 

дилему, дійшов висновку, що нормативність є частиною 

повсякденного спілкування міжнародної спільноти [24]. Даний 

момент дозволяє виявити наявність „моральної мови” у 

міжнародній політичній практиці, найчастіше віддзеркаленої у 

глобальних медіа і текстах міжнародних угод. Це, у свою чергу, 

допомагає зрозуміти, наскільки важливими є нормативні впливи, 

які походять від позицій політичних менеджерів. Тож етичний 

вимір практики постає як фундаментальна проблема міжнародних 

відносин.  

Отже, слід зафіксувати: тенденція розглядати есе реалістів і 

лібералів як метатеорії спостерігається у представників різних 

напрямків досліджень світу міжнародних відносин. Дослідження 

проблематики глобалізму тут не є винятком. Разом з тим, вплив 

глобалізаційної детермінанти світового розвитку стимулює 

залучення потенціалу низки теоретико-концептуальних розробок, 

які належать суміжним дисциплінам, проте відчутно полегшують 

аналізування практико-прикладних вимірів міжнародних взаємодій. 

Останній елемент суттєво розширює дослідницький інструментарій 

класичних підходів, посилюючи можливості дискурсу щодо 

багатовимірності зовнішньої дії держави. Тож потужні зусилля 

дослідників міжнародних відносин спрямованні на представлення 

найкращого знання історичної ситуації, результативності 

використання нового епістемологічного інструментарію в оцінках 

сучасного світу та прогнозування його майбутнього. 
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global-political action in the complexity of analytical 

conceptualization’s international-political dimension of world 

interaction.  
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В роботе исследуются теоретические подходы западных 

школ политической науки в отношении глобально–политического 

действия акторов в контексте комплексности аналитической 

концептуализации международно-политического измерения 

мировых взаимодействий. 

Ключевые слова: теория, глобально-политическое действие, 

международные отношения. 
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МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

У статті висвітлюються проблеми аналітичного 

дослідження регіональної політики ЄС, яким великого значення 

надають усі інститути Європейського Союзу. Підкреслюється, що 

більшість країн Європи має значні досягнення в цьому напрямку. 

Автор характеризує особливості реалізації підтримки 

регіональних програм Європейського Союзу та структуру 

регіональної політики ЄС, яка охоплює не лише європейський 

інтеграційний процес, а і загалом глобальні аспекти внутрішньої і 

зовнішньої регіональної політики ЄС. Акцентується увага, що 

європейське територіальне співробітництво передбачає зміцнення 

транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального 

співробітництва.  

Ключові слова: регіональна політика ЄС, інститути 

Європейського Союзу, регіональні програми, структура 

регіональної політики ЄС, європейський інтеграційний процес, 

міжрегіональне співробітництво.  

 

Стратегічна важливість регіонального чинника європейської 

політики викликана як потребами розширення впливу 

Європейського Союзу, так і об’єктивними процесами об’єднання 

світової економіки – глобалізації. «Регіональний розвиток є 

процесом, що потребує дієвих та ефективних інститутів, 

вимагаючи тісної співпраці між урядами, бізнес-організаціями і 

соціальними групами на кожному рівні. Європейська регіональна 

політика орієнтована на перетворення проблем на можливості» [3, 

с. 4]. 

Потреби аналітичного дослідження регіональної політики ЄС 

відповідно обумовлені тією увагою, що приділяють всі інституції 
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Європейського Союзу різним аспектам регіонального розвитку 

країн Європи, а також тими досягненнями, що має ЄС у цьому 

напрямку.  

Аналіз останніх досліджень поставленої проблеми свідчить, 

що вона є предметом уваги українських науковців. Зокрема, у 

монографії «Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-

економічного розвитку», підготовленої співробітниками 

Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України, відображено проблему приведення 

механізмів та інституційно-правової бази регіональної політики 

України до стандартів ЄС, країни якого мають цінний для України 

досвід у сфері регулювання регіонального розвитку [9]. Розвиток 

регіонального співробітництва України в контексті європейської 

інтеграції досліджували Л.Л. Прокопенко, О.М. Рудік, І.Д. 

Шумляєва [7], транскордонне співробітництво в контексті 

регіональної політики ЄС, а також регіональну політику ЄС та 

стратегічні імперативи для України – Є. Кіш [4; 5]. Одна з останніх 

публікацій, підготовлена та видана завдяки Інституту 

громадянського суспільства В. Куйбідою, А. Ткачуком, Т. 

Забуковець-Ковачич, присвячена проблемам нормативного 

регулювання, формування та здійснення регіональної політики в 

Україні в контексті досвіду європейських держав – нових членів 

Європейського Союзу [8].  

Об’єктом нашого дослідження стали особливості реалізації 

підтримки регіональних програм Європейського Союзу, а 

предметом – структура регіональної політики ЄС, що охоплює не 

лише європейський інтеграційний процес, а й загалом 

глобалізаційний процес. 

На наш погляд, можна виокремити внутрішній і зовнішній 

напрямки регіональної політики Європейського Союзу, яка 

передбачає європейське територіальне співробітництво з метою 

зміцнення транскордонного, транснаціонального та 

міжрегіонального співробітництва.  

Структуру регіональної політики ЄС можна представити у 

вигляді поданої на мал. 1 системної моделі. 
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Мал. 1. Структура регіональної політики  
Європейського Союзу 

 

Р Е Г І О Н А Л Ь Н А  

П О Л І Т И К А   

Є В Р О П Е Й С Ь К О Г О  

С О Ю З У  

Внутрішня регіональна політика 

ЄС транс’європейська політика 

згуртування  

Зовнішня регіональна політика 

транскордонного 

співробітництва ЄС 
 

Південна регіональна 

програма – Алжир, 

Єгипет, Ізраїль, Йорданія, 

Ліван, Марокко, 

окупована палестинська 

територія, Сирія, Туніс 

Східна регіональна 

програма – Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, 

Грузія, Молдова, Росія, 

Україна 

Зовнішня 

регіональна 

політика ЄС 

глобального 

контексту – політика 

діалогу і 
взаєморозуміння 
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1. Внутрішня регіональна політика охоплює країни-члени ЄС. 

Вона забезпечує співпрацю між 271 регіоном через внутрішні 

кордони ЄС, а тому насправді є охоплює міжрегіональну, 

транс’європейську співпрацю країн-членів ЄС
1
. Її можна умовно 

назвати політикою згуртування Європейського Союзу. Її 

необхідність обумовлена тим, що, будучи однією з найбагатших 

територій світу, Європа має значні економічні та соціальні 

відмінності між державами-членами ЄС і їх регіонами. Завдання 

скорочення розбіжностей між ними стали найактуальнішими після 

2004 р. зі вступом 12 нових держав-членів, ВВП яких був значно 

нижчий середнього в ЄС. Розпочаті тоді регіональні проекти 

знайшли підтримку в громадян ЄС, які відчули, що їхні міста чи 

регіони та вони особисто виграли від цієї політики. 

Половина респондентів зазначили, що поінформовані про 

підтримку їх регіону або міста. Така поінформованість має вищий 

рівень у 12 нових (60%), ніж у старих державах-членах (47%). 

Інформування громадськості найвище у Словенії (66%), Литві 

(65%), Австрії (64%) та Ірландії (64%). Водночас воно нижче в 

Болгарії (35%), на Кіпрі (35%) і в Нідерландах (30%). У Німеччині 

(46%), Франції (45%) і Великобританії (38%) – нижче середнього 

показника по ЄС.  

Більшість громадян ЄС визнає, що регіональна політика 

Союзу служить інструментом для скорочення розриву між рівнями 

розвитку різних регіонів ЄС і буде досить добре, якщо більшість 

регіонального фінансування буде зосереджена на бідних регіонах з 

тим, щоб допомогти їм наздогнати інші країни ЄС. Близько 

половини (49% у 2010 р.) громадян ЄС вважає, що регіональна 

політика ЄС повинна зосереджуватися винятково на бідних 

регіонах, тоді як 47% відповіли, що на додаток до бідніших 

регіонів, багатші регіони повинні також мати право на отримання 

підтримки ЄС. Для порівняння – у 2008 р. цей показник становив 

38%, тобто порівняння досліджень 2008 і 2010 рр. показує, що 

                                      
1
 Одна з перших програм ЄС щодо такої співпраці – INTERREG (Trans-European 

Co-operation For Balanced Development) – Транс’європейська співпраця для 

збалансованого розвитку. 
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респонденти в 2010 р. більшою мірою вважають, що регіональна 

політика ЄС повинна зосереджуватися тільки на бідних регіонах  

У відповідях на запитання про пріоритетність підтримки 

бідних регіонів ЄС були значні відмінності по країнах. Так, у Данії 

58% респондентів заявили, що тільки бідні регіони повинні 

отримати підтримку, а в Латвії їх було приблизно вдвічі менше – 

32% [11].  

Приблизно третина європейців (34%) заявили, що вони чули 

про спільно фінансовані ЄС проекти для поліпшення їхньої 

місцевості. Дві третини (65%) не були поінформовані про такі 

проекти. Наприклад, у Румунії, Литві, Латвії, Польщі та 

Словаччині, де всі, або більшість регіонів мали право на отримання 

коштів у попередні роки, понад 6 з 10 респондентів були обізнані, 

що ЄС підтримує його місто чи регіон (між 64% і 71%). У чотирьох 

інших країнах більше половини респондентів були обізнані про 

підтримку ЄС регіональних проектів у своїй області: Естонія (57%), 

Чеська Республіка (58%), Угорщина і Словенія (по 59%). 

Великобританія, Бельгія, Данія, Ірландія і Нідерланди виявили 

низький рівень обізнаності (між 13% і 19%). Поінформованість 

була також низькою в Німеччині (19%) [11].  

2. Зовнішня регіональна політика ЄС. Європейські дослідники 

вважають, що сучасні проблеми викликають потребу мислити 

глобально, а діяти локально. Основні проблеми, з якими 

зустрічаються регіони світу, мають значний «територіальний» 

вимір, який вимагає відповідних дій, насамперед, на місцевому і 

регіональному рівнях. ЄС не може знайти розв’язок для цих 

проблем, діючи власними силами. Саме тому співпраця з країнами, 

що не входять до ЄС, розглядається як така, що є важливою і 

відповідною спільним інтересам світу. Тому виникає потреба 

розробки та реалізації зовнішньої регіональної політики ЄС у 

двоякому прояві.  

Передусім, зовнішня регіональна політика глобального 

контексту, що, по суті, є транснаціональною політикою, яка 

охоплює партнерську взаємодію ЄС з групами країн за межами ЄС-

27, зокрема, ASEAN (Асоціація країн Південно-Східної Азії), країн 
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Центральної Америки чи Західноафриканським Економічним і 

Валютним Союзом (UEMOA). 

Її здійсненню 2009–2010 рр., наприклад, сприяла реалізація 

пілотного проекту «Зміцнення регіональної і місцевої співпраці 

шляхом сприяння регіональній політиці ЄС у глобальному 

масштабі», спрямованого на поліпшення двосторонньої співпраці з 

Китаєм, Росією, Бразилією, Україною та іншими країнами, 

стратегічними партнерами ЄС. Він зорієнтований на дві 

взаємопов’язані цілі: по-перше, досягнення вищого рівня 

взаєморозуміння і стимулювання ефективнішої політики в регіоні і, 

по-друге, підвищення прозорості діяльності і пріоритетів 

регіональної політики [12].  

З деякими країнами така співпраця вже почала здійснюватися 

на основі «Меморандумів про взаєморозуміння», зокрема, 

Меморандуми про взаєморозуміння у сфері регіональної політики 

були підписані з Китаєм, Росією, Бразилією і з Україною. Вони 

базуються на європейському досвіді зменшення регіональних 

диспропорцій, поліпшення управління і створення динамічних 

стратегій, основу яких утворюють місцеві інформаційні мережі [1, 

с. 15].  

Виступаючи в травні 2009 р. у Брюсселі на конференції 

«Регіональне управління у глобальному контексті», колишній 

комісар з регіональної політики Д. Хебнер сказала: «У всьому світі 

країни мають схожі проблеми, серед яких глобальна економічна 

криза посідає далеко не останнє місце, однак також існують 

проблеми старіння населення, ризики зміни клімату і занепокоєння 

енергетичною безпекою. У Європейському Союзі ми розвиваємо 

партнерство з країнами за межами ЄС, що створює певні вигоди 

для обох сторін» [1, с. 15]. 

З другого боку, зовнішня регіональна політика ЄС охоплює 

країни, що мають спільні кордони з ЄС і сприяє уникненню нових 

поділів кордонів між ЄС і прилеглими територіями. Будемо 

називати її зовнішньою регіональною прикордонною політикою, яка 

по суті є транскордонною регіональною політикою через зовнішні 

кордони ЄС. Вона допомагає розвитку конструктивних контактів 

між регіонами і країнами, які перебувають у безпосередній 
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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 в певних вигодах від перебування в ЄС. Умовно будемо 

називати її регіональною політикою прикордонного 

співробітництва  ЄС.  

Регіональне прикордонне співробітництво ЄС має два 

складники: 

1. Південна регіональна програма стосується країн, з якими 

ЄС межує на півдні, Середземномор’я – Алжир, Єгипет, Ізраїль, 

Йорданія, Ліван, Марокко, окупована палестинська територія, 

Сирія, Туніс [11; 12].  

2. Східна регіональна програма спрямована на країни східної 

Європи ‒ Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія, 

Україна [15].  

Обидві програми спираються на розроблену 2003–2004 рр. 

Європейську Політику Добросусідства. Її основи були вперше 

викладені в документах ЄК –  «Велика Європа» [19] і «Стратегія 

Європейської політики сусідства» [16]. Завдяки ЄПД кожній 

державі пропонуються привілейовані відносини, включаючи 

можливість інтеграції у внутрішній ринок ЄС. Замість цього 

держави ЄПД мають розвивати у своїх країнах демократію, 

дотримуватися прав людини і проводити реформи в різних галузях. 

Плани дій ЄПД спрямовані на виконання таких завдань: здійснення 

політичного діалогу і реформ; забезпечення економічного і 

соціального співробітництва і розвитку; з’ясування питань, 

пов’язаних з торгівлею, правосуддям і внутрішніми справами, 

транспортом, енергоносіями; розвиток інформаційного суспільства; 

захист навколишнього середовища, здійснення досліджень і 

розробок.  

Європейська політика добросусідства дедалі більше зміцнює 

відносини між ЄС і країнами Східної Європи, Кавказу й 

Середземномор’я, а підтримка політичного й економічного 

розвитку в державах, розташованих недалеко від кордонів ЄС, 

розглядається як краща гарантія миру, безпеки й тривалої 

економічної стабільності, зростання всього регіону. Регіональні 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf&prev=/search%3Fq%3Dthe%2BEuropean%2BNeighbourhood%2BPolicy%26hl%3Duk%26rls%3Dcom.microsoft:uk:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SMSN_ru___UA403%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgBBJS8U_HnE2FsrUBkAFl2jt9auQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=uk&sl=en&u=http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf&prev=/search%3Fq%3Dthe%2BEuropean%2BNeighbourhood%2BPolicy%26hl%3Duk%26rls%3Dcom.microsoft:uk:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SMSN_ru___UA403%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgOgTVGT33x2UP4Nwis64GEjaq4vg
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проекти, що здійснюються в межах простору ЄПД, розглядаються 

як форум для діалогу і обміну думками й досвідом, оскільки за 

одним столом збираються представники країн-партнерів, які, 

незважаючи на чіткі розбіжності, що іноді виникають між ними, 

шукають спільні рішення найскладніших проблем.  

Регіональні програми фінансуються ЄС. Від 1991 до 2006 

року таке фінансування здійснювалось у межах програми TACIS. 

Від 2007 р. основним фінансовим механізмом реалізації 

Європейської політики добросусідства, що сприяє перетворенню 

політичних рішень на практичні дії на місцях, є Європейський 

інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП). На період 2007-2013 рр. 

загальні асигнування на ЄІСП, якими розпоряджається 

Генеральний директорат EuropeAid, становлять майже 12 млрд. 

євро. Близько 90% коштів ЄІСП планується використати на 

двосторонній основі, тобто з ініціативи окремих країнах і на 

регіональні програми за участю двох або більше країн-партнерів, а 

інші 10% планується виділяти на Прикордонне співробітництво. 

Пріоритетні напрямки регіональної співпраці з партнерами на 

Сході визначаються Східною регіональною стратегією ЄІСП на 

2007 – 2013 рр., прийнятою Європейською Комісією в березні 2007 

р. [13]. На період від 2007 до 2010 року було виділено 223 млн. 

євро.  

Україна включена в європейські регіональні процеси через 

Європейську політику добросусідства (ЄПД), у межах якої, 

починаючи з 2006 р., почала приділятися особлива увага розвитку 

східного регіонального співробітництва. Продовженням східного 

вектора ЄПД стало «Східне партнерство», яке, не визначаючи 

членство в ЄС як остаточну мету партнерства, було покликане 

забезпечити активне співробітництво у дво та багатосторонньому 

форматі як із Європейським Союзом, так і між країнами-

партнерами, для приведення їх законодавства, економіки й 

адміністративного управління та інших сфер до європейських 

стандартів. «Східне партнерство», зазначається в Повідомленні ЄК, 

є «специфічним Східним виміром у рамках Європейської політики 

сусідства» [10]. 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_en.htm
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Через ЄІСП на підтримку реформ в Україні для фінансування 

Національної індикативної програми 2011 – 2013 рр. було виділено 

індикативний бюджет у 470,05 млн. євро (середньорічний рівень 

фінансування виріс на 25% порівняно з попереднім періодом). 

Національна індикативна програма 2011 – 2013 рр. має такі 

пріоритетні галузі: належне управління і влада закону; сприяння 

вступу в силу Угоди про асоціації ЄС-Україна (включає 

поглиблену і всеоб’ємну Зону вільної торгівлі); стійкий розвиток 

[2].  

Регіональне співробітництво за участю України стосується 

найрізноманітніших проблем, а саме:  

 розвиток енергетичної галузі (в межах програми 

INOGATE
2
 – «Гармонізація газових і нафтових стандартів», 

«Гармонізація стандартів електроенергетики», «Інвестиції в 

енергоефективність в Україні і Молдові», «Нарощування 

потенціалу регуляторів енергетики в Східній Європі і Центральній 

Азії», «Забезпечення безпеки й надійності головної інфраструктури 

транзиту газу в Східній Європі й на Кавказі, «Підтримка інтеграції 

енергетичного ринку і стійкої енергетики», «Підтримка реалізації 

рішень Кіотського протоколу» тощо ); 

 екологічні проблеми («CIUDAD – Стійкий розвиток міст»
3
, 

«Співробітництво в галузі захисту екології Чорного моря», 

«Управління якістю повітря у східних країна-партнерах ЄІСП», 

«Стійке комплексне використання земель у степах Євразії», 

«Фінансування на основі спільних інвестицій у сферу водних 

ресурсів і водоочищення» тощо); 

                                      
2
 INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) – програма міжнародного 

співробітництва в галузі енергетики між ЄС, прибережними державами Чорного 

й Каспійського морів і їхніх сусідів. Рамки кооперації включають нафту і газ, 

електрику, поновлювані джерела енергії й енергоефективність. 
3
 CIUDAD – програма «Співробітництво в галузі міського розвитку і діалогу» –

спрямована на заохочення взаєморозуміння, діалогу та співпраці між місцевими 

суб’єктами в ЄС і країнами-партнерами Східного та Південного сусідства через 

створення потенціалу модернізації та зміцнення місцевих і регіональних органів 

влади. Вона прагне як до створення нових партнерств, так і зміцнення вже 

існуючих.  

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=233&id_type=10
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 подолання транспортних проблем (у межах програми 

TRACECA 
4
 – «Безпека і надійність наземного транспорту». 

«Безпека морських перевезень – Чорне і Каспійське моря», 

«Морські магістралі – Чорне і Каспійське моря», «Підвищення 

кваліфікації на транспорті», «Транспортний діалог і взаємодія 

мереж» тощо); 

  розвиток транскордонного співробітництва 

(«Інвестиційний фонд сусідства (ІФС)», «Місія ЄС з надання 

допомоги на кордонах Молдови й України», «Прикордонне 

співробітництво» тощо); 

 забезпечення міжкультурних зв’язків («Культурна 

програма східного партнерства – частина I», «ТЕМПУС
5
 IV – вища 

освіта», «Еразмус Мундус II – другий етап партнерства»
6
 тощо) [18; 

6]. 

Отже, структура регіональної політики ЄС включає два 

компоненти: внутрішню регіональну політику, що охоплює країни-

члени ЄС і забезпечує співпрацю між регіонами через внутрішні 

кордони ЄС, і зовнішню регіональну політику ЄС, яка передбачає 

співпрацю з країнами, що не входять до ЄС. Остання, по суті, є 

транснаціональною політикою, зорієнтованою на досягнення 

вищого рівня взаєморозуміння і стимулювання ефективнішої 

                                      
4
 TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) – програма міжнародного 

співробітництва в галузі транспорту між ЄС і країнами-партнерами Східної 

Європи, Південного Кавказу й Центральної Азії. Її постійний секретаріат 

перебуває в Баку (Азербайджан), а регіональне бюро – в Одесі (Україна). Рамки 

кооперації охоплюють морський, повітряний, автомобільний і залізничний 

транспорт, безпека на транспорті і транспортній інфраструктурі. 
5
 TEMPUS (Транс’європейська схема партнерства і мобільності для 

університетських навчань) – програма ЄС, розроблена для надання допомоги 

соціальним і економічним перетворенням у партнерських країнах. Вона сприяє 

розвитку системи вищої освіти завдяки максимально збалансованому 

співробітництву з країнами ЄС, міжлюдським контактам, міжнародній і 

регіональній співпраці, створенню мережі особистих і професійних контактів 

між академічними спільнотами ЄС і партнерських країн. 
6
 «Erasmus Mundus» – програма сприяння кращому розумінню і взаємному 

збагаченню між ЄС і третіми країнами, щоб у середньостроковій перспективі 

зміцнити політичні, культурні,освітні та економічні зв’язки. 
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політики та підвищення прозорості діяльності і пріоритетів 

регіональної політики. Саме з нею пов’язана регіональна політика 

ЄС щодо нашої країни. Україна включена в європейські регіональні 

процеси через Європейську політику добросусідства (ЄПД). 

Перспективи подальшого дослідження можуть бути пов’язані як із 

вивченням перспектив поглиблення даної політики, так і з аналізом 

ефективних форм регіональної політики в межах внутрішньо-

регіональних процесів ЄС. 
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The article deals with the problems of analytical studies EU 

regional policy, which paid particular attention to all the institutions of 

the European Union. It is emphasized that the majority of European 

countries have significant achievements in this direction. The author 

describes the features of the regional programs of the European Union 

and the structure of EU regional policy, which covers not only the 

European integration process, and global aspects of internal and 

external EU regional policy. Attention is drawn that the European 

territorial cooperation aims at strengthening cross-border, 

transnational and interregional cooperation.  

Key words: EU regional policy, the institutions of the European 

Union, the regional programs, the structure of EU regional policy, 

European integration process, the cross-border, transnational and 

interregional cooperation. 

 

Статья посвящена проблемам аналитического исследования 

региональной политики ЕС, особое внимание которой уделяют все 

институты Европейского Союза. Подчеркивается, что 

большинство стран Европы имеют значительные достижения в 

этом направлении. Автор характеризует особенности реализации 

региональных программ Европейского Союза и структуру 

региональной политики ЕС, которая охватывает не только 

европейский интеграционный процесс, а и глобальные аспекты 

внутренней и внешней региональной политики ЕС. Акцентируется 

внимание, что европейское территориальное сотрудничество 
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предусматривает укрепление трансграничного, 

транснационального и межрегионального сотрудничества. 

Ключевые слова: региональная политика ЕС, институты 

Европейского Союза, региональные программы, структура 

региональной политики ЕС, европейский интеграционный процесс, 

трансграничное, транснациональное и межрегиональное 

сотрудничество. 
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В статье рассматривается европейская составляющая 

внешней политики ФРГ в условиях "большой коалиции" (2005-2009 

гг.) как краеугольный камень международного позиционирования 

Германии в третьем тысячелетии. Отмечается ведущая роль 

страны в выработке Лиссабонского договора, показаны 

трудности, с которыми приходится сталкиваться Берлину в 

вопросах углубления и расширения европейской интеграции. Особое 

внимание уделяется отношениям с ближайшими европейским 

партнерами - Францией и Польшей. 

Ключевые слова: Международные отношения, Германия, 

ФРГ, ЕС, европейская интеграция, "большая коалиция",                  

А. Меркель, Лиссабонский договор, франко-германские отношения, 

германо-польские отношения. 

 

22 ноября 2005 г. впервые в истории послевоенной Германии 

канцлером стала женщина, воспитанница бывшей 

социалистической ГДР, более того, представительница блока 

ХДС/ХСС, где процессы эмансипации по сравнению с левым 

партийным флангом начались относительно недавно. Министром 

иностранных дел был назначен социал-демократ Ф.-В. 

Штайнмайер, которого германские СМИ характеризовали как 

«прагматика», «трезвого представителя левой школы реальной 

политики», но во многих отношениях как «новичка». Многие 
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эксперты указывали на то, что впервые вице-канцлером стал 

профессиональный чиновник, в прошлом ближайший сотрудник Г. 

Шрёдера, не являющийся депутатом бундестага. 

В коалиционном договоре, подписанном 18 ноября 2005 г. и 

получившем название «Совместно за Германию – с мужеством и 

человечностью»
1
 (первая часть названия составлял предвыборный 

лозунг ХДС/ХСС, а вторая – СДПГ) был достаточно подробно 

прописан внешнеполитический раздел. Он включал в себя 

европейский блок, новое позиционирование Германии в евро-

атлантической связке, комплекс отношений Север-Юг, и, не в 

последнюю очередь, стратегический российско-германский диалог. 

В коалиционном договоре подчеркивалось, что «европейское 

объединение и атлантическое партнерство не являются своими 

противоположностями, а составляют важнейшие основы» внешней 

политики Германии и ее отношений, в особенности тесной дружбы 

и сотрудничества с Францией, с Польшей и другими ее соседями, с 

Соединенными Штатами Америки, а также с Россией. 

Одновременно ФРГ традиционно признала свою особую 

ответственность по отношению к Израилю. 

Состав нового правительства и первые шаги А. Меркель как 

канцлера свидетельствовали о преемственности внутри- и 

внешнеполитического курса «большой коалиции», который, 

наконец, начал находить положительный отклик у населения. 

Согласно опросам общественного мнения, проведенным 30 ноября 

2005 г., поддержка блока ХДС/ХСС со стороны граждан ФРГ 

выросла до 35%, а канцлера до 41%. 6% опрошенных поставили А. 

Меркель оценку «отлично», 35% – «хорошо» и 39% – 

«удовлетворительно»
2
. Таким образом, вектор развития 

Федеративной Республики был определен. Цель состояла в том, 

чтобы добиться серьезного прорыва в области экономики и 

стабилизовать внутриполитическую ситуацию. Прорыв в 

экономике должен был также обеспечить достойное место среди 

                                      
1
 См.: Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag 

zwischen CDU,CSU und SPD. – Berlin, 11.11.2005. – 190 S. 
2
 Umfrage: Union im Aufwind – Politik – SPIEGEL ONLINE – Nachrichten. – 2005, 

30. November. 
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ведущих промышленно-развитых держав мира, чтобы лозунг 

«Модель – Германия» вновь гордо зазвучал в мировой политике. 

       
Первостепенное значение Евросоюза для ФРГ нашло свое 

подтверждение в первых вояжах за рубеж нового канцлера ФРГ. 

Свой первый зарубежный визит А. Меркель нанесла в 

сопровождении нового министра иностранных дел в Париж 

23 ноября 2005 г., где встретилась с Ж. Шираком. Во время 

состоявшей беседы она подчеркнула, что отношения тесной 

дружбы и сотрудничества, исторически сложившиеся между 

обеими странами, «должны постоянно наполняться жизнью». 

Поэтому обе стороны договорились в рамках «Блэсхаймского 

процесса» провести встречи на высшем уровне уже 8 декабря в 

Берлине и в январе во Франции. Вечером того же дня А. Меркель 

посетила штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе. А на следующее 

утро она была уже в Лондоне и встретилась с Т. Блэром, поскольку 

Великобритания председательствовала на тот период в ЕС. 

Следующий визит состоялся 27–28 ноября уже в Барселону, где 

проходил саммит Евросоюза. 

Правительству «большой коалиции» предстояло решить три 

важные задачи на европейском направлении своей внешней 

политики: во-первых, определиться по новым кандидатам в члены 

ЕС, во-вторых, подготовиться к посту председателя в Евросоюзе в 

первом полугодии 2007 г., в-третьих, выработать и предложить 

своим европейским партнерам стратегический план по 

имплементации Евроконституции, поскольку от ее вступления в 

законную силу зависело углубление интеграционных процессов и 

срастание Европы в единый правовой организм. 

По первому пункту в декабре 2006 г. бундестаг и бундесрат 

дружно проголосовали за прием в ЕС Румынии и Болгарии 

1 января 2007 г., оставив на время за скобками Турцию, Хорватию 

и другие балканские страны. Дальнейшее расширение союза на 

ближайшую перспективу, по мнению правящих кругов ФРГ, 

следовало приостановить до тех пор, пока не будет ясности с 

принятием Евроконституции. «Углублению интеграции – да, 

непрерывному расширению – нет», – провозгласила правящая 
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коалиция, ясно дав понять, что хочет в первую очередь 

зафиксировать внешние контуры ЕС. «Политическая структура без 

границ нежизнеспособна», – говорилось в заявлении кабинета, 

убежденного в том, что возможности по расширению на данном 

этапе исчерпаны. 

Вместе с тем, дабы по периметру Евросоюза не был возведен 

новый «железный занавес», для наиболее перспективных с точки 

зрения будущего членства в ЕС стран, таких, например, как 

Украина или Грузия, Берлин разработал «развитую политику 

соседства», которая должна «базироваться на общих ценностях» и 

гарантировать «приобщение» этих государств «к безопасности и 

благосостоянию». Даже Турции правящий блок ХДС/ХСС 

собирался предложить не более чем «привилегированное 

партнерство», однако вынужден был последовать 

скоординированному решению ЕС на продолжение переговоров о 

ее будущем участии в союзе при условии признания Анкарой 

членства Никосии в таможенном союзе ЕС и открытия турецких 

аэропортов и гаваней для кипрских воздушных и морских судов
*
. 

Что касается председательства Германии в ЕС в первой 

половине 2007 г., то его девизом стало «Совместно строить 

Европу», а главным событием – торжества на уровне глав 

                                      
*
 В декабре 2006 г. Еврокомиссия обнародовала доклад о будущем расширении 

Евросоюза на «приоритетных» направлениях – балканском и турецком. В нем 

власти Турции были подвергнуты критике за замедление темпов реформ, 

неспособность гарантировать основные права и свободы, а также уладить 

отношения с Кипром. Главная претензия Еврокомиссии – отказ Анкары от ранее 

взятого обязательства открыть воздушные и морские порты в Турции и 

непризнанной Турецкой республике Северного Кипра для кипрских судов. 

Еврокомиссия предупредила Анкару, что «невыполнение обязательств в полном 

объеме повлияет на весь процесс переговоров». Тревожится Евросоюз и по 

поводу пыток заключенных, отсутствия гражданского контроля над армией, 

подлинной независимости судебной системы и свободы деятельности 

профсоюзов. Еще надо положить конец дискриминации женщин и 

«представителей немусульманских религий», решить «серьезные социальные и 

экономические проблемы» турецких курдов, о которых ЕС упомянул впервые. 

Глава МИД Турции Абдуллах Гюль признал «наличие недоработок» и сообщил о 

«решимости Анкары соответствовать всем критериям ЕС». 
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государств и правительств 25 стран в Берлине 25 марта по случаю 

50-летия подписания Римских договоров. В ходе встречи в верхах 

было подписано так называемое «Берлинское заявление» об 

исторических и культурных основах общеевропейской идеи и 

задачах, стоящих перед ЕС. Среди приоритетов своего 

председательства в Евросоюзе Берлин выделил продолжение 

конституционного процесса, развитие общей внешней политики и 

политики безопасности, обеспечение большей 

конкурентоспособности европейской экономике, науке и 

образованию, борьбу с негативными климатическими 

изменениями, международным терроризмом и организованной 

преступностью. Особое место в европейской стратегии Германии 

заняла так называемая «новая последовательная восточная 

политика ЕС», включающая в себя заключение нового договора о 

партнерстве с Россией. Свою задачу Берлин видел в том, чтобы во 

время своего председательства «теснее привязать» Россию к ЕС. 

В МИД ФРГ была разработана соответствующая концепция, 

цель которой состояла в том, чтобы «сделать необратимым 

политическое, экономическое и культурное взаимопереплетение 

ЕС с Россией, ее закрепление в Большой Европе». Ее девизом (по 

аналогии с девизом политики разрядки В.Брандта «изменение через 

сближение») стало «сближение через диверсификацию связей». В 

качестве главных тем «новой восточной политики ЕС» были 

определены новые подходы к решению обеспечения Европы 

энергией и энергоносителями, к решению «замороженных» 

этнотерриториальных конфликтов и трансферт западноевропейских 

правовых стандартов и демократических ценностей. 

Выстраивание «восточной политики» ЕС в отношении России 

ФРГ предлагала рассматривать через призму развития отношений 

со странами Центральной Азии и расценивать преимущественно 

как «энергетическую внешнюю политику». По расчетам немецких 

экспертов импорт ЕС энергии и энергоносителей из России и 

Центральной Азии в ближайшее время может возрасти вдвое. 

Дескать, через 20 лет Евросоюзу придется считаться с тем, что 90% 

ввозимого энергосырья будут поступать из стран с 

«недемократическими режимами». Поэтому задачей «восточной 
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политики» ЕС является создание стабильного и предсказуемого 

энергетического альянса как с экспортерами, так и с транзитными 

государствами постсоветского региона. По мнению Берлина, не в 

интересах Евросоюза, если Россия и Центральная Азия полностью 

переориентируются на Азиатско-Тихоокеанский регион. Трансферт 

демократических ценностей на постсоветском пространстве 

должен сочетаться с реальной политикой. Этому должны были бы 

способствовать меры по укреплению доверия, как, например, 

получение Евросоюзом статуса наблюдателя в ШОС и прием стран 

Центральной Азии в Совет Европы. 

Возобновление конституционного процесса в Евросоюзе 

после сбоев во Франции и Нидерландах продолжало оставаться 

чуть ли не главным приоритетом германской европейской 

политики. В правительственном заявлении в этой связи 

подчеркивалось, что, поскольку «Европейский союз является 

политическим союзом, ему нужен основополагающий документ, 

регулирующий в ясной и понятной форме его устройство. 

Конституционный договор ЕС, подписанный всеми 

правительствами и поддержанный большинством стран-членов, как 

и прежде, является для этого наилучшей основой». Еще 15 июня 

2006 г. саммит ЕС в Брюсселе уполномочил правительство ФРГ 

подготовить в первой половине 2007 г. доклад, который содержал 

бы предложения по имплементации Евроконституции с прицелом 

на завершение конституционных дебатов до конца 2008 года. 

Германское руководство хотело, чтобы Конституционный договор 

вступил в силу до очередных выборов в Европарламент в 2009 году 

в ходе председательства в ЕС Франции. Однако его расчеты 

потерпели фиаско. 

С 1 января по 30 июня 2007 г. Германия председательствовала 

в Европейском совете глав государств и правительств под девизом 

«совместно строить Европу». За указанный период было проведено 

3 заседания Европейского совета: 8–9 марта в Брюсселе, 24–

25 марта в Берлине (внеочередное, посвященное 50-летию 

подписания Римских договоров) и 21–23 июня в Брюсселе. 

Осознавая всю важность председательских функций в ЕС как 

лично для канцлера ФРГ А. Меркель (к началу председательства 
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она всего год выполняла функции главы правительства и не имела 

достаточного опыта в сфере внешней политики), как для ведомства 

канцлера, взявшего на себя функции координатора «европейской 

политики» и стремившегося доказать свою компетентность и 

высокий профессиональный уровень, так и в целом для Германии, 

пользующейся славой «мотора европейской интеграции» (чистый 

«вклад» ФРГ в бюджет ЕС в 2008 г. составил 19,7%, или 23,6 млрд. 

евро), своей главной целью правительство ФРГ поставило 

разработку предложений по выводу ЕС из конституционного и 

структурного кризиса. Само понятие «Конституция для Европы» 

стало в ЕС непроходным, однако реформы, связанные с 

необходимостью принятия конституционного или адекватного ему 

договора, в своей субстанции должны были быть сохранены и 

продолжены. Поэтому А. Меркель заявила, что реализации этой 

цели удастся добиться только в том случае, «если все государства-

члены будут едины в том, что Европа должна двигаться вперед и 

что Европа должна говорить единым голосом в глобальном мире, 

когда речь идет о вопросах экономики, о социальных ценностях и 

совместной внешней политике и политике в области 

безопасности». 

В качестве председателя в расширившемся до 27 членов ЕС 

Берлин вычленил пять узловых направлений своей деятельности. 

1. Придание новых импульсов конституционному процессу в 

плане принятия основополагающего документа, который бы четко 

регламентировал, как устроена Европа. Оглашение Берлинского 

заявления 25 марта 2007 г. и связанные с 50-летием Римских 

договоров торжества стали тем импульсом, который позволил в 

конечном итоге преодолеть конституционный кризис в ЕС. В 

Берлинском заявлении главы государств и правительств ЕС 

подтвердили незыблемость послевоенных общеевропейских 

ценностей (свобода, справедливость, демократия, 

правогосударственность и уважение прав человека), а также 

обязательство создать до 2009 года обновленную базу 

европейского интеграционного процесса, подразумевая под этим 

основополагающий (конституционный) документ. 
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Преодолев возражения Польши и Великобритании, Германии 

удалось достичь компромисса в изменении формата 

общеевропейского Основного закона и придания ему статуса 

«Договора о реформе» ЕС. При этом в неизменном виде осталось 

около 90% содержательной части документа, что позволяет 

говорить о сохранении «субстанции» основополагающего 

договора. Были приняты во внимание возражения англичан в 

отношении «юридически обязательного характера» Хартии 

основных прав, которая-де нарушает действующее право 

Великобритании. Поэтому она была изъята из «Договора о 

реформе», хотя и сохранит юридическую обязательность для всех 

стран, за исключением Великобритании, за счет специальной 

отсылочной статьи. Таким образом, на всем пространстве 

Евросоюза будет гарантирована всеобъемлющая защита основных 

прав и свобод личности. 

Также по настоянию англичан (опасения в отношении 

возникновения супергосударства под названием «Европа») было 

решено отказаться от государственной символики и от введения 

поста министра иностранных дел. Вместо этого «Высокий 

представитель Европейского союза по внешней политике и 

политике безопасности» объединит в одном лице функции 

уполномоченного ЕС по внешней политике и комиссара ЕС по 

внешним делам, получив в дополнение статус вице-президента 

КЕС и мощную организационную подпорку в виде Европейской 

внешнеполитической службы. КЕС получит в качестве своего 

руководителя президента, избираемого Европейским парламентом, 

а Евросоюз – президента Совета с полномочиями на два с 

половиной года. Кроме того, до 2014 года было запланировано 

сократить число членов (комиссаров) Комиссии с 27 до 15 при 

сохранении принципа ротации. 

«Договор о реформе» предполагал возрастание роли 

национальных парламентов, которые в случае вторжения, по их 

мнению, в национальную компетенцию могут в течение 8 недель 

внести в ЕС возражения против тех или иных готовящихся к 

принятию актов. Повышался статус и Европарламента, который в 

будущем будет на равных с Советом министров принимать участие 
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в утверждении бюджета ЕС, а также в принятии большинства 

других важных решений. 

С 2014 года изменяется механизм голосования: в силу 

вступает принцип «двойного большинства» (был зафиксирован в 

проекте конституции и предполагал принятие решений при 

согласии 55% стран-членов с общим населением не менее 65% ЕС). 

Он сужает поле применения права вето со стороны стран-членов 

(квалифицированное большинство теперь требуется в 181 случае 

против 137 ранее), что особенно важно, по мнению немецких 

экспертов, для сферы юстиции и внутренних дел (на них 

распространяется принцип квалифицированного большинства), 

поскольку позволяет Евросоюзу укрепить единое «пространство 

безопасности». В вопросах налоговой, внешней политики, а также в 

некоторых других областях сохраняется принцип единогласия. 

2. Укрепление роли Европы как глобального актера в мировой 

политике и международных отношениях. На внешнеполитическом 

треке задача германского председательства состояла в том, чтобы 

повысить и соответственно использовать вес Европы для решения 

многих актуальных внешнеполитических конфликтов, в том числе 

содействовать стабилизации ситуации на западных Балканах и их 

сближению с ЕС, углублению отношений с Россией и Центральной 

Азией, а также расширению сотрудничества со странами Ближнего 

Востока. 

В целом, подчеркивали в Берлине, во время председательства 

Германии в ЕС немцам удалось укрепить роль Союза в формате 

«восьмерки» и в мировой политике, прежде всего за счет 

акцентирования таких тем, как охрана климата и природы, 

проблемы Африки и энергобезопасность. Была достигнута 

договоренность учредить в рамках секретариата Евросовета 

«гражданскую штаб-квартиру» для повышения эффективности 

планирования и осуществления гражданских миссий (Афганистан, 

Косово), а также для упрощенной координации действий между 

гражданским и военным сегментами управления кризисными 

ситуациями. Между ЕС и ООН было подписано заявление о 

кооперации в области кризисного управления. 
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В рамках проведения «Европейской политики соседства» 

(ЕПС) германское председательство подготовило обзор отношений 

с восточными и юго-восточными соседствующими с Европой 

регионами, указав на значительный прогресс в сотрудничестве с 

Украиной (начало переговоров об углубленном сотрудничестве с 

ЕС, подписание соглашения об упрощении визового режима и о 

реадмиссии) и Молдавией (завершение соответствующих 

переговоров). По инициативе Берлина была одобрена 

«Центральноазиатская стратегия», которая вплотную связана с 

«новой восточной политикой» ЕС. 

В копилку своих успехов немцы могли занести выработку в 

рамках Евросоюза единой позиции по «ядерному досье» Ирана, по 

БВУ (возобновление деятельности ближневосточного «квартета») с 

более активным подключением к мирному урегулированию 

арабских государств, в отношении продолжения переговоров о 

вступлении Хорватии и Турции в ЕС. В вопросе Косова, не выходя 

за рамки есовской солидарности в плане неукоснительного 

претворения в жизнь «плана Ахтисаари» по статусу региона, 

германская дипломатия была в то же время инициатором 

смягчения позиции Брюсселя в отношении Белграда и 

возобновления «предвступительных» переговоров с Сербией. 

3. Уделение особого внимания борьбе с изменением климата 

и защите окружающей среды. В рамках этой задачи Берлин 

стремился содействовать выработке общеесовской позиции по 

защите климата в мировом масштабе после 2012 года (истечение 

срока Киотского протокола), единой общеевропейской стратегии в 

области энергоснабжения и энергобезопасности, ориентируясь на 

повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых 

источников энергии и энергосберегающих технологий, на 

налаживание более тесного сотрудничества между поставщиками, 

транзитерами и потребителями энергии, ликвидацию зависимости 

темпов экономического роста от количества расходуемой энергии. 

8–9 марта 2007 г. на саммите ЕС в Брюсселе страны-члены 

взяли на себя обязательство повысить в энергозатратах долю 

возобновляемых видов энергии (в эту категорию входит энергия 

воды, воздуха, солнца и биомассы) до 2020 г. на 20%, повысить 
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энергоэффективность путем увеличения на 10% добавок в топливо 

биомассы, а также дополнительно (на 12%) сократить выбросы СО2 

в атмосферу в период 2012–2020 гг. 

4. Содействие конкурентоспособности, экономическому росту 

ЕС и решению проблемы занятости в контексте решения 

социальных и экологических проблем, укрепление правовой базы 

экономической конкуренции для европейских предприятий, 

научных исследований и инноваций. В качестве конкретных мер в 

этой области немцы подчеркивали важность достижения согласия о 

создании единого европейского платежного пространства, о 

координации систем социального страхования, решения об 

учреждении до конца 2007 года Европейского технологического 

института, о создании совместной европейской системы 

обеспечения безопасности полетов (SESAR), введения дешевой 

общеевропейской мобильной связи. 

5. Дальнейшие усилия по формированию пространства 

свободы, безопасности и права и в этом контексте продолжение 

борьбы с терроризмом, организованной преступностью и 

нелегальной миграцией. Интенсификация общеевропейского 

сотрудничества на уровне полиции и прокуратуры. В этих областях 

страны ЕС договорились об интенсификации диалога со странами-

поставщиками и транзитерами нелегальных мигрантов и о 

выработке механизмов улучшения условий для легальной 

миграции, имея в виду выход за пределы Средиземноморья и 

распространение «зоны особого внимания» на соседние восточные 

и юго-восточные регионы. Для улучшения борьбы с терроризмом и 

организованной преступностью действие так называемого 

«Прюмского договора» об обмене данных было введено в правовое 

поле Евросоюза. 

Официальный Берлин высоко оценил итоги своего 

председательства в ЕС. Главный вывод – благодаря далеко идущим 

компромиссам немцам удалось не только не потерять лицо на 

международной арене и удержать на высокой планке имидж 

Германии, но и «не выплеснуть с водой ребенка», иными словами, 

не похоронить процесс евроинтеграции. Население ФРГ также 

положительно оценило итоги председательства Германии в ЕС: 
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76% охарактеризовали их как «важные» или «очень важные»; 65% 

немцев приветствовали членство в Союзе, что было на 8% больше, 

чем полгода назад. 

Отдавая должное умелому тактированию, упорству и 

выдержке канцлера ФРГ, которая при игре в «европейский покер» 

делала ставки, немыслимые для нее в сфере внутренней политики, 

представители экспертного сообщества отмечали, что немецкое 

председательство, как минимум, проторило дорогу крайне 

необходимым институциональным реформам в ЕС, которые в 

начале года считались почти провальными. Вместе с тем, все 

достигнутые немцами компромиссы, по их мнению, носили 

типично есовский характер – они были «мало понятны обычным 

гражданам, в правовом же отношении – бесконечно сложны, 

запутанны, приправлены чисто есовской риторикой, да и их 

реализация была отодвинута в долгий ящик». 

Договор о реформе ЕС был торжественно подписан в 

Лиссабоне 13 декабря 2007 г., 24 апреля 2008 г. ратифицирован 

бундестагом и 23 мая (в день образования ФРГ) бундесратом  

(Берлин воздержался при голосовании). Однако фиаско с 

референдумом в Ирландии по договору 12 июня 2008 г., затяжки с 

его ратификацией в Чехии, а также мировой финансово-

экономический кризис – все это на фоне усилившейся франко-

германской конкуренции за право лидерства в ЕС в ходе 

французского председательства заметно омрачило интеграционную 

картину. Распространенное недоверие, писали немецкие СМИ, 

направлено не против слишком слабого, а против слишком 

влиятельного Брюсселя. «ЕС не следует больше быть 

ответственным за все и каждого – от закона о чистоте пива до 

запрета на электрические лампочки. Он нуждается в меньших, а 

поэтому в более определенных полномочиях. Поскольку только 

похудевшая и более тренированная Европа вновь станет 

привлекательной для граждан»
3
. 

В 2008 году немцы активно поддержали усилия словенского 

председательства, направленные на сближение западно-балканских 

                                      
3
 Reutlinger General-Anzeiger. – 2008, 20. Juni. 



Внешняя политика «Большой коалиции»: европейский вектор 

79 

государств с ЕС, выработку консолидированной позиции стран-

членов в отношении одностороннего признания (ОПН) Косово, 

способствовали достижению среди есовцев единства по поводу 

мандата на переговоры с Россией о заключении нового базового 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Они выступили за 

продолжение ратификации Лиссабонского договора в других 

странах ЕС, отказ от новой «фазы рефлексии», за совместный с 

Ирландией поиск выхода из кризиса на основе глубокого анализа 

причин ирландского негативного вотума и его изменения путем 

повторного референдума осенью 2009 года. Официальная позиция 

Берлина исходила из того, что принятие Лиссабонского договора 

поднимет политический вес ЕС в мире. Дескать, Договор о 

реформе ЕС обеспечит проведение сильной, «основанной на 

ценностях» внешней политики Евросоюза, поможет реализовать 

программы в области защиты климата и упорядочивания миграции, 

даст гарантии энергобезопасности. В Берлине были убеждены, что 

вступление в силу договора является необходимым условием для 

дальнейшего расширения ЕС. 

Сложная структура взаимосвязей внутри таких систем, как ЕС 

и НАТО, а также между членами и нечленами этих организаций 

неизбежно ведет к возникновению очагов напряженности. 

Негативную реакцию могут продемонстрировать и уже 

демонстрируют те государства, которые по тем или иным 

причинам с настороженностью относятся к окрепшей Германии и 

воспринимают ее как одну из доминант в европейской или мировой 

политике. Примером этому служит резкое обострение отношений 

между Варшавой и Берлином в 2006 – 2007 гг., поводом для 

которого послужила проблематика «изгнанных» и вынужденных 

переселенцев, не к месту реанимированная правым крылом ХДС, 

прежде всего депутатом бундестага, президентом «Союза 

изгнанных» Э. Штайнбах. Дело дошло до срыва очередной встречи 

в рамках «Веймарского треугольника» (ФРГ–Франция–Польша)

. 

                                      

 С избранием в октябре 2005 года Леха Качинского президентом Польши, а его 

брата-близнеца премьер-министром (июль 2006 года), известных своими 

проамериканскими настроениями, польско-германские отношения заметно 

охладились. Объектом польских нападок стали проект «Северный поток», 
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После «интронизации» в Варшаве нового правительства Д. 

Туска в октябре 2007 года, которое констатировало фиаско с 

попытками выстроить особые союзнические отношения с 

Вашингтоном, польская внешняя политика, приобретая 

многовекторную конфигурацию, не без успеха начала возвращение 

в традиционное европейское русло. Изначальной целью польской 

политики в области безопасности после распада социалистического 

лагеря наряду с членством в ЕС и НАТО было создание 

«эксклюзивного двустороннего пакта» с США (по аналогии с 

американо-израильскими отношениями), который гарантировал бы 

одолеваемой фобиями Польше денежную подпитку, защиту и 

военную помощь. Кавказский конфликт, казалось, сделал эту мечту 

осязаемой: в короткие сроки с американцами был подписан 

договор о размещении на польской территории ракет-

перехватчиков, достигнута договоренность о материальной 

помощи при реформировании и перевооружении польской армии и 

о командировании в Польшу американских военных специалистов.  

Однако администрация Б. Обамы развеяла планы 

«варшавских мечтателей». Вашингтон предложил Москве «новое 

партнерство», предполагающее сотрудничество в противоборстве с 

международными изгоями. Высоко ценимое же администрацией 

Дж. Буша особое соглашение с «новой Европой» о сдерживании 

России превратилось в одночасье в груду металлолома. 

Воцарившееся спокойствие польской дипломатии на 

российском и германском направлениях, по мнению немецких 

аналитиков, было связано с тем, что правительство Д. Туска 

развернулось от прежней маниакальной ориентации на Америку в 

сторону «рациональной многовекторности». И хотя Варшава все 

еще мыслит в категориях «атлантизма», Д. Туск работал и 

продолжает  интенсивно работать над улучшением отношений 

Польши с ЕС, Германией и Россией, испорченных при его 

предшественнике. И ему это неплохо удается. Дескать, Евросоюз 

                                                                                          
сатирические публикации в немецких СМИ о главе польского государства, 

материальные претензии «изгнанных, нарушение кораблем ВМС ФРГ 

территориальных вод Польши, якобы ненадлежащее обращение с 

представителями польской диаспоры в Германии. 
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учел важнейшие польские замечания при выработке 

энергетической стратегии и «восточного партнерства». Германо-

польские разногласия были благополучно урегулированы. А в 

диалоге с Москвой осторожный реализм начинает превалировать 

над застарелой враждебностью. Везде, мол, чувствуется 

стремление вывести Польшу из роли вечного склочника и вернуть 

ее в  лоно европейской политики. В Берлине не без удовлетворения 

констатировали, что Европа выдвигается на первый план во 

внешнеполитических приоритетах Варшавы, а с ней и 

«европейская политика обхождения с Москвой без истерик и 

надрыва». 

Со сменой правительства в Варшаве германо-польский диалог 

резко активизировался. Премьер Польши Д. Туск посетил с 

официальным визитом Берлин. В свою очередь А. Меркель 

побывала в Гданьске и Варшаве. Министр иностранных дел ФРГ 

Ф.-В. Штайнмайер и его польский коллега Р.Сикорский наладили 

регулярные встречи, зачелночили чиновники рангом пониже. 

После длительного перерыва были реанимированы 

межгосударственные консультации, межпарламентские контакты, 

создан совместный научный фонд, запущены многие 

инфраструктурные трансграничные инициативы, активизировались 

молодежные обмены, получил зеленый свет проект создания 

документационного центра (музея) против бегства и изгнания 

после второй мировой войны. 

Французское председательство во второй половине 2008 года, 

характеризовавшееся «чрезмерными амбициями» президента Н. 

Саркози играть роль лидера в Евросоюзе, в очередной раз 

высветило германо-французские противоречия. Неготовность и 

нежелание Парижа учитывать интересы европейских партнеров и в 

первую очередь ФРГ вынуждала немцев прибегать к 

нейтрализации односторонних инициатив Франции. Им, в 

частности, удалось понизить статус Союза для Средиземноморья, 

предложенного Н. Саркози, и свести его до уровня «расширенной 

Барселонской стратегии ЕС». Поддержав польско-шведскую 

инициативу «восточного партнерства», ФРГ способствовала 

уравновешиванию восточного и южного вектора «политики 
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соседства» Евросоюза. На  саммите Евросоюза (11–12 декабря 2008 

г.), несмотря на солидарное выступление Франции и 

Великобритании, Германия добилась существенных изъятий из 

единого экономико-климатического пакета ЕС, выгодных 

энергетике и предприятиям реального сектора германской 

экономики и стран ЦВЕ. 

Несмотря на общую непростую атмосферу на Западе вокруг 

переговоров по новому базовому договору о сотрудничестве 

Россия-ЕС, сложившуюся после грузино-югоосетинского 

конфликта, немцы поддержали их возобновление. По мере спада 

антироссийского накала страстей в ФРГ постепенно становилась 

очевидной реальная картина произошедшего в Южной Осетии, 

укреплялось осознание необходимости восстановить доверие 

между Россией и Евросоюзом.  

В ФРГ поддержали становление «оборонной Европы», 

включая формирование в рамках Евросоюза единого рынка 

вооружений и военных технологий, инфраструктуры 

соответствующих НИОКР. ЕПБО, по мнению Берлина, должна 

сочетать военные и политические институты, поскольку 

современные конфликты, в том числе т.н. «асимметричные», 

невозможно урегулировать в одиночку ни силовыми, ни 

«восстановительными» мерами. Важным шагом в становлении 

ЕПБО призвана была стать операция «Аталанта» по борьбе с 

пиратством в Аденском проливе, в которой принимают участие 

одни немецкий сторожевой корабль и 1400 военнослужащих 

бундесвера. Кроме того, по линии ЕС ФРГ принимает участие в 

миротворческой операции «Althea» в БиГ (120 военнослужащих). 

В военно-политических кругах Германии, тем не менее, 

осознают трудности реализации в ближайшей перспективе ЕПБО 

по причине незавершенности формирования в ЕС общего 

понимания угроз и вызовов, углубления мирового финансово-

экономического кризиса, законодательно закрепленного 

нейтралитета многих стран, незаконченности институционального 

оформления Евросоюза. На данный момент немцы исходят из того, 

что центральным институтом обеспечения безопасности на 

евроатлантическом пространстве, следовательно, и в пределах ЕС, 
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продолжает оставаться НАТО, на фоне которой ЕПБО сохраняет 

факультативный характер. 

На декабрьском (2008 г.) саммите ЕС ФРГ поддержала 

решение о создании Европейских сил быстрого реагирования. В 

Берлине в целом согласны с техническими и численными 

параметрами ЕСБР, предусматривающими развертывание до 10 

тыс. военнослужащих одновременно в рамках двух ограниченных 

по времени антикризисных операций. Однако акцент делается на 

«восстановительном» характере этой инициативы, направленной на 

эвакуацию граждан стран ЕС из регионов, охваченных 

конфликтами, защиту морских, воздушных и сухопутных путей, 

отстаивание внешних экономических интересов Евросоюза. Немцы 

подчеркивают важность координации ЕСБР со структурами НАТО. 

В отношениях с Великобританией основной акцент в ФРГ 

делали и делают на более активном «вовлечении» Лондона в 

германо-французские усилия по продвижению евроинтеграции. 

Как отмечали отдельные комментаторы, А. Меркель крайне 

заинтересована в «интенсификации отношений с Великобританией 

для того, чтобы предотвратить слишком тесную привязку к 

Франции, в особенности в области промышленной политики»
4
. 

В Берлине положительно оценили усилия по отладке 

взаимодействия в рамках глобальных форумов – «Группы восьми» 

и «Группы двадцати». В ходе контактов на высшем и высоком 

уровне Германии удалось добиться поддержки Лондоном 

предложений А. Меркель по созданию Всемирного экономического 

совета при ООН, разработке глобальной карты финансовых рисков, 

укреплению потенциала МВФ и Всемирного банка, в том числе в 

вопросах помощи восточным странам ЕС. В политическом плане 

стороны успешно координируют усилия в урегулировании 

ситуации вокруг ИЯП, снижении конфликтного потенциала на 

афгано-пакистанском треке, мирном разрешении арабо-

израильского конфликта. 

Немцы с удовлетворением отмечали близость подходов ФРГ 

и Италии к противодействию последствиям глобального 

                                      
4
 Financial Times. – 2007. – 22 August 
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экономического кризиса в рамках ЕС, продвижению 

промышленной, финансовой и климатической повестки Евросоюза. 

Динамично развивается политдиалог – от вопросов реформы ООН 

(здесь, правда, на поддержку итальянцев не рассчитывают) и 

мирного урегулирования конфликтов до противодействия новым 

угрозам и вызовам. ФРГ высказалась в пользу инициатив, 

выдвинутых Римом в качестве председателя в «Группе восьми», в 

том числе по продвижению идеи создания самодостаточной 

системы региональной безопасности для Южной и Средней Азии. 

       
«Большая коалиции» образца III-го тысячелетия 

зарекомендовала себя в глазах мировой общественности как гарант 

преемственности стабильной и надежной внешней политики 

объединенной Германии. В значительной мере этому 

способствовал тандем Меркель-Штайнмайер, в котором два лидера 

противоборствующих между собой, но вынужденных сотрудничать 

крупнейших партий ФРГ удачно дополняли друг друга, проявляя в 

целом политкорректность и не нарушая правил достаточно 

сложной коалиционной игры. Обоих разделяли межпартийные 

разногласия, но объединяло внешнеполитическое поле, на котором 

главное было не растерять тот авторитет, который их родина, будь 

то восток, как у канцлера, или запад, как у ее вице, наработала в 

биполярном и сохранила в постбиполярном мире. В принципе оба 

доказали, что они – представители новой Германии – выше всего 

ставят национально-государственные интересы в контексте 

объединенной Европы, которые, в конечном счете, являются 

отражением интересов их сограждан. А для них главное – это мир, 

согласие и благополучие. 

 Простые немцы высоко оценили заслуги «большой 

коалиции», намного выше, чем деятельность «красно-зеленого» 

альянса и уж тем более выше, чем нынешней связки ХДС/ХСС-

СвДП. Что же касается мирового сообщества, то неслучайно         

А. Меркель в течение четырех лет своего правления в связке с 

СДПГ признавалась самой влиятельной женщиной в мире. 
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This article analyzes European component of FRG’s foreign 

policy in the condition of «big coalition» (2005-2009 years) as a 

cornerstone of international positioning of Germany in third 

millennium. Mentions the leading role of the country regarding the 

development of the Lisbon Treaty, shows difficulties, which encounters 

Berlin regarding issues of deepening and enlargement of European 

integration. Special attention was placed on relations with close 

European partners – France and Poland.  

 Key words: International relations, Germany, FRG, EU, 

European integration, «big coalition», A. Merkel, Lisbon Treaty, 

Franco-German relations, German-Polish relations.     

 

У статті розглядається європейський складник зовнішньої 

політики ФРН в умовах "великої коаліції" (2005–2009 рр.) як 

наріжний камінь міжнародного позиціонування Німеччини в 

третьому тисячолітті. Відзначається провідна роль країни у 

виробленні Лісабонського договору, показані труднощі, з якими 

доводиться стикатися Берліну в питаннях поглиблення і 

розширення європейської інтеграції. Особлива увага приділяється 

відносинам з найближчими європейськими партнерами – Францією 

та Польщею. 

Ключові слова: Міжнародні відносини, Німеччина, ФРН, ЄС, 

європейська інтеграція, "велика коаліція", А. Меркель, 

Лісабонський договір, франко-німецькі відносини, німецько-

польські відносини. 

 

 

 

 

 

 



 

86 

УДК 327(73) 

І.Д. Дудко  

доктор політичних наук,  доцент, завідувач кафедри політичної 

історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

КОНГРЕС У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ США:  

ТЕНДЕНЦІЇ ПОСТБІПОЛЯРНИХ ЧАСІВ 

 

 У статті аналізуються функціональна роль і впливи конгресу 

в системі зовнішньополітичного механізму США. Висвітлюється 

проблема: наскільки конгрес як представницький й законодавчий 

орган у змозі впливати на позицію президента  і, таким чином, 

процес опрацювання зовнішньої політики країни в умовах 

трансформаційних змін постбіполярного світу. 

Ключові слова: конгрес США, впливи, зовнішня політика. 

 

 Однією з найактуальніших проблем сучасної американської 

політичної думки, орієнтованої на осмислення проблем зовнішньої 

політики, є проблема ролі й ступеня вагомості в 

зовнішньополітичному механізму країни конгресу США. 

Актуальність проблеми зумовлюється активним включенням  

протягом 1990–2000 рр. конгресу в процес опрацювання й 

реалізації зовнішньої політики – тенденції, що набула характеру 

інновації порівняно з попередніми до того десятиліттями. Отже, на 

порядку денному питання ступеня впливовості конгресу в системі 

американського  зовнішньополітичного механізму, виявлення 

дієвих важелів його функціонування, а звідси, і прогнозованості 

процесу формування зовнішньої політики з погляду на врахування 

реально здійснюваних на неї політичних та інституційних вливів.  

Зазначимо, що  проблема конгресу в системі зовнішньої 

політики Сполучених Штатів перебуває у сфері активного 

дослідження американських учених. Утім, в українській 

американістиці вона не знайшла достатнього висвітлення при 

тому, що її значущість важко переоцінити з урахуванням як 
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теоретичних, так і практичних вимірів.  Ідеться не тільки про 

окреслення чітких уявлень української науки і  практики щодо 

процесу формування зовнішньополітичного курсу США, а й 

накопичення досвіду – як на прикладі американського 

зовнішньополітичного механізму – прагматичних підходів до 

розробки й реалізації зовнішньої політики  відповідно до особливих 

повноважень у цій сфері американських президентів і водночас 

такого структурно й конституційно представницького органу 

американського суспільства, як конгрес. 

 Так, визнаємо, що попри первісне (конституційне) 

закріплення за президентом як глави держави, головного 

дипломата, головного законодавця, глави виконавчої влади, 

головнокомандувача збройними силами Сполучених Штатів 

значного обсягу формальних повноважень у сфері зовнішньої 

політики, та ж конституція чітко окреслює провідні функції у 

зазначеній сфері й конгресу США. До найважливіших з таких 

функцій належить виключне право сенату ратифіковувати договори 

та затверджувати призначення провідних посадовців виконавчої 

влади, а також повноваження палати представників і сенату на 

затвердження фондів й оголошення війни [1, p. 13–21]. 

Зазначимо, що закріплення за конгресом (як «виразником волі 

народу та депозитарієм демократичних ідеалів») активної ролі в 

системі зовнішньої політики мало, на думку лідерів американської 

революції, сприяти демократичним засадам суспільства при 

запобіганні авторитаризму влади, зокрема у сфері 

внутрішньополітичних відносин США [2, p. 41–42]. Утім, 

історична практика значно трансформувала уявлення про характер 

і розподіл повноважень президента й конгресу в системі зовнішньої 

політики при значному зростанні в цій сфері глави виконавчої 

влади. Дана тенденція почала відчутно виявляти себе протягом ХХ 

ст.: від президентства Т. Рузвельта (1901–1909 рр.), який обстоював 

функції глави виконавчої влади на формування державного апарату 

[3, p. 137], а надалі – Ф.Д. Рузвельта, що, здійснюючи «новий курс» 

при концентрації владних повноважень, об’єктивно йшов до 

перетворення президента на головну політичну фігуру і головного 

адміністратора системи управління США [4, c. 25–30]. 
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Після закінчення Другої світової війни, коли курс на 

стримування комунізму (визнаний як основа міжнародної стратегії 

США) розроблявся і реалізовувався президентом, переважання 

впливів виконавчої влади у сфері зовнішньої політики порівняно із 

законодавчою владою стало закономірним явищем. Відчутна 

підпорядкованість законодавчої влади виконавчій як тенденція 

зовнішньополітичного процесу США помітно виявлялася, по суті, 

упродовж усього періоду біполярного протистояння радянської і 

західної систем, попри деякі спроби конгресу, і насамперед на тлі 

поразки Сполучених Штатів у В’єтнамі або Уотергейтського 

скандалу, посилити свої впливи на розробку і реалізацію 

зовнішньополітичних рішень. Одним із  кроків на шляху до цього 

вважається прийнятий конгресом 1973 р. Акт повноважень про 

війну, спрямований на обмеження можливостей президента 

реалізовувати свої воєнні повноваження поза рішеннями конгресу. 

І водночас попри здійснювані заходи або, з другого боку – 

їхню недостатню ефективність, конгрес не зміг позбутися 

другорядності в зовнішньополітичному процесі країни. Існують 

різні пояснення такої ситуації в  політичній літературі. Це, по-

перше, «пасивно-відкритий» характер дорадчих функцій конгресу, 

за яким реалізація зовнішньої політики неможлива поза ініціативою 

і практикою  президентських структур. По-друге, характерна для 

конгресу політична розпорошеність, а також впливи груп інтересу, 

що надзвичайно ускладнюють визначення загальнонаціональних 

пріоритетів. По-третє, це брак освіченості й обмеження доступу до 

інформації (аналітично обґрунтованих рекомендацій) самого 

конгресу [3, p. 340–343; 5; 6]. 

Утім, від початку 1990-х  рр. (як періоду, що виявив відверті 

претензії американських адміністрацій щодо керівництва світовим 

розвитком і водночас позначився найсуперечливішими  рисами в 

реалізації зовнішньополітичного курсу США)  конгрес почав 

набувати принципово нових тенденцій функціонування, пов’язаних 

з реаліями впливів законодавців на контрольований президентом 

зовнішньополітичний процес – від прийняття законів, визначення 

асигнувань, підтвердження призначень, ратифікації договорів до 

здійснення інституційного контролю з нагляду за виконавчою 
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владою в тій сфері діяльності уряду, яка стосується зовнішньої 

політики країни. 

Показовою, наприклад, є законодавча діяльність конгресу, що 

з розпадом Ялтинсько-Потсдамської системи почала проявлятися 

не тільки у формі поступок виконавчій владі, але й у протидії 

позиції президента і навіть категоричної відмови від її підтримки як 

такої, що не відповідає підходам законодавчої влади до 

міжнародних проблем. 1992 р., наприклад, конгрес, всупереч Дж. 

Буша-старшого, ухвалив закон, який заборонив усі випробування 

ядерної зброї після 30 вересня 1996 р., враховуючи загальні 

тенденції на скорочення озброєнь великих країн у попередні роки. 

Того ж 1992 року, попри протидію виконавчої влади, конгрес 

затвердив закон про санкції щодо дочірніх підприємств 

американських фірм за кордоном, які підтримували економічні 

зв’язки з Кубою в умовах проголошеної блокади. Згодом конгрес 

узгодив свою позицію з Дж. Бушем, але тільки коли загальні 

санкції щодо Куби набули вибіркового характеру, а законодавці 

прийшли до визнання легітимності угод між американськими і 

кубинськими економічними колами  [7, p. 111]. 

Президент Б. Клінтон, у свою чергу, також мав зіткнення із 

законодавчою владою. Наприклад, 1993 р. сформований переважно 

з представників демократичної партії конгрес піддав гострій 

критиці наданий президентом військовий бюджет, прийнятий 

згодом через дискусії та компроміс. Того ж року конгрес відмовив 

Клінтону в перегляді Акта про іноземну допомогу від 1961 р. як 

законодавчої основи  відповідних програм, а 1995 р. обмежив Б. 

Клінтона у фінансуванні програми гарантованої позики для 

Мексики, що була реалізована пізніше з переважно неурядових 

внесків [7, p. 112]. 

Так,  тенденція на коригування конгресом фінансових 

законопроектів виконавчої влади виявила себе  однією з 

найхарактерніших з огляду на активізацію ролі законодавчої влади 

і стримування нею майже необмежених можливостей президента 

управляти  зовнішньополітичним процесом. Показовим є 

обговорення в сенаті запропонованого адміністрацією Дж. Буша-

молодшого законопроекту щодо військових витрат на 2003 р. Сенат 
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у цілому схвалив законопроект, який передбачав виділення на 

потреби Пентагону з федеральної казни 355,4 млрд. дол. – суми, що 

на 34, 4 млрд. дол. перевищувала витрати на збройні сили за 2002 р. 

Вони, зокрема, пов’язувалися з програмою утворення національної 

системи протиракетної оборони, допомогою колишнім радянським 

республікам у ліквідації та забезпеченні  зберігання їхньої ядерної 

зброї. І водночас сенатори відмовилися затвердити утворення 10-

мільярдного фонду на непередбачувані воєнні витрати, якими міг 

би розпоряджатись особисто президент на етапі підготовки країни 

до контртерористичної операції в Іраку [8]. 

Схожа ситуація виникла у взаєминах конгресу і президента  й 

2011 р., уже за часи президентства Б. Обами, коли опозиційний 

президенту за багатьма напрямами зовнішньої політики конгрес 

виступив за скорочення фінансових витрат міністерства оборони за 

умов суперечливості пролонгованих в Іраку й Афганістані 

контртерористичних операцій і проблематичності (як для більшості 

конгресу) розпочатої за участю НАТО (включно зі США) 

військової операції в Лівії. Так, сенат Сполучених Штатів схвалив у 

цілому після палати представників військовий бюджет на 2011 

фінансовий рік, який досягне до 30 вересня 2011 р. 672 млрд. 

доларів. Утім, відповідно до обсягу фінансування військового 

відомства, рекомендованого президентом Б. Обамою, він (бюджет) 

був скорочений на 17,3 млрд. дол. з урахуванням не тільки окремих 

програм на модернізацію озброєння, а й можливих воєнних 

операцій США за кордоном [9].   

Додамо до вищевикладеного й гостроту обговорення в палаті 

представників конгресу (де більшість після проміжних виборів у 

листопаді 2010 р. посіли конгресмени-республіканці) проекту 

закону про асигнування МО США на 2012 фінансовий рік, який 

почнеться з 1 жовтня 2011 року. Серед найвагоміших поправок 

конгресменів до проекту, поданого президентом,  – обмеження 

фінансової свободи глави виконавчої влади щодо розвитку програм 

розвитку ядерного потенціалу Америки, перегляду президентом 

попередньо прийнятих (зокрема, з Росією) угод щодо скорочення 

СНО; обмеження загальних прерогатив президента у сфері ядерної 

безпеки і т. і. [10]. 
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 Як передбачають аналітики, реальних шансів підтримки цих 

поправок демократично структурованим за своєю більшістю 

сенатом немає. Утім, загальною тенденцією обох палат конгресу 

стає вимога на скорочення фінансових витрат Пентагону, і 

насамперед у тій їх частині, які пов’язані з воєнними й безпековими 

функціями президента. Показово відповідно до попереднього року, 

що військовий бюджет на 2012 фінансовий рік, затверджений 

палатою представників, становить 649 млрд. дол. Цей бюджет, 

якщо він буде прийнятий сенатом і підписаний Б. Обамою, на 17 

млрд. дол. перевищить проект бюджету 2011 р. і водночас 

поступиться попередньо запропонованому главою Білого дому 

бюджету Пентагону в 690 млрд. дол. [11]. 

Так, якщо законотворча активність, включно з активністю у 

фінансовій сфері, – це один з вагомих, визнаних за постбіполярні 

часи, шляхів включення конгресу у зовнішньополітичний процес, 

інші пов’язуються з підтвердженням здійснюваних президентом 

призначень, ратифікації договорів, проведення нагляду та 

інституційного контролю за структурами виконавчої влади і т. і. 

Показово, що президентські укази про призначення або ратифікація 

укладених договорів набули особливо прискіпливого характеру з 

боку сенату вже в перші роки після холодної війни. 1993 р., 

наприклад, сенат відмовився підтвердити як недостатньо 

обґрунтоване призначення М. Галперіна на посаду заступника 

міністра оборони у справах миротворчих операцій і демократії, а 

також відмовився підтримати вимогу Б. Клінтона ратифікувати 

укладений СРСР-Росією договір Start II (ОСО -2) як такий, що не 

відповідав тодішнім тенденціям міжнародних відносин. 

1994 р. комітет з іноземних справ сенату відмовив Клінтону в 

ратифікації конвенції з хімічної зброї, і тоді ж сенат не підтвердив 

призначення Р. Пастера на посаду посла в Панамі або 1997 р. не 

підтвердив призначення Е. Лейка на посаду директора Центральної 

розвідки через свої розходження щодо реально здійснюваної 

зовнішньої політики з президентом [7, p. 113]. 

Останнє, зокрема, спричинило посилення контролюючої 

діяльності конгресу щодо структур виконавчої влади як тенденції, 

що попри уявлену рівнозначність  нагляду й контролю в системі 
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зовнішньополітичних повноважень обох гілок влади, почало 

набувати характеру переважаючої функції законодавців до 

президента  та його кабінету [12, p. 283–303]. Такий підхід чітко 

виявився 1993 р., коли, здійснюючи контроль за діяльністю 

військового відомства, конгрес ініціював обговорення повноважень 

президента щодо Національної гвардії та військових підрозділів 

резервістів. Конгрес відмовив президенту в спрощенні призову до 

служби в Національній гвардії та залучення резервістів без 

оголошення надзвичайного стану, а крім того – спеціально зазначив 

у військовому бюджеті, що визначення умов військової служби для 

молодих людей є винятково конституційною прерогативою і 

правом конгресу, і не може бути передано президенту [7, p. 114]. 

Спроби конгресу активно впливати на контроль і можливі 

реформи зовнішньополітичного механізму – напрямку діяльності, 

що на практиці зумовлюються, як звичайно,  функціями президента 

– чітко виявили себе й на тлі шпигунського скандалу 1994 р., 

пов’язаного з викриттям серед високопосадовців ЦРУ 

завербованого агента російської розвідки О. Еймса. Як наслідок, 

конгрес ініціював передачу значної частини контррозвідувальних 

функцій ЦРУ до ФБР та утворив спеціальну комісію для нагляду за 

діяльністю ЦРУ;  здійснив заходи щодо уповільнення процесу 

підготовки операцій у межах ЦРУ та міністерства оборони з тим, 

щоб мати змогу здійснювати більш ретельним нагляд за цими 

відомствами та їх посадовцями [7, p. 114; 13]. 

Такий нагляд за діяльністю посадовців найвищого рівня, а 

також безпосередньо підпорядкованих президенту виконавчих і, 

зокрема, силових структур, активізований за часи президентства Б. 

Клінтона, визначив суть контролюючої та інституційної діяльності 

конгресу й у часи Дж. Буша-молодшого. Значні інституційні зміни 

виконавчої влади були підготовлені діяльністю і висновками 

комісії 9/11, утвореної в грудні 2001 р. двома палатами конгресу 

для визначення причин недоліків і доцільності структурних реформ 

у системі національної безпеки і національної розвідки США. 

Практичним проявом контролюючих дій конгресу слід назвати 

сенатські слухання в квітні 2004 р. тодішньої радниці з питань 

національної розвідки К. Райс. Відомство звинувачувалось у 



Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: 

тенденції постбіполярних часів 

93 

недостатній пильності та непрофесіоналізму напередодні 

терористичних атак на США у вересні 2001 р. 

Показово, що активні контролюючі заходи з боку конгресу до 

адміністрації виявили себе й за часи Б. Обами, причому може йтися 

щодо найгостріших і суперечливіших проблем, характерних для 

діяльності чинного американського президента. Окрім фінансової й 

економічної політики, це військові операції за кордоном і, зокрема, 

операція в Лівії, до якої США приєднались у березні 2011 р. Так, 

після 60-денного строку після початку операції відповідно до Акта 

повноважень про війну 1973 р. конгрес (представлений як 

республіканцями, так і демократами) виступив із вимогою звіту 

Білого дому щодо необхідності продовження цієї операції, її мети, 

вартості й впливу на дві інші війни, які США ведуть в Іраку й 

Афганістані. Напередодні 90-денного строку від початку операції 

(19 червня) ці вимоги набули ультимативного характеру із 

загрозами конгресменів (і, зокрема, спікера  палати представнитків 

Дж. Бейнера) оголосити дії президента поза законом, якщо він не 

обґрунтує правові основи своєї політики та не отримає після того її 

схвалення конгресом [14].  

Нагадаємо, що згідно із зазначеним Актом 1973 р. 

розмежування повноважень президента й законодавців відповідно 

до воєнних операцій передбачають, що такі операції без схвалення 

конгресу можуть тривати 60 днів плюс ще 30 днів для повного 

виводу військ. Відповідно до цього 15 червня адміністрація Б. 

Обами вимушена була направити в американський конгрес 

доповідь із поясненням мотивів продовження місії в Лівії як такої, 

що відіграє допоміжну роль і  не може бути кваліфікованою як 

воєнна операція. На вимогу конгресу, автори доповіді, крім усього, 

навели дані про витрати на лівійську кампанію, які становлять 

згідно з воєнною і гуманітарною місією 715 млн. дол. [15].    

Так, щодо незгоди з президентом або захисту власної 

політичної лінії, то ці форми поведінки конгресу почали набувати 

щораз більшого впливу на зовнішньополітичний процес одночасно 

із загальною тенденцією коригування зовнішньої політики 

відповідно до позиції законодавчої влади країни. Показово, 

наприклад, що після розпаду СРСР саме конгрес, контрольований 
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демократами, здійснюючи тиск на республіканську адміністрацію, 

примусив президента здійснити більш швидкі і рішучі заходи щодо 

визнання незалежності пострадянських республік. Надалі, 

захищаючи свою позицію, конгрес критикував Дж. Буша-старшого 

за можливість втрати ініціативи в реалізації історичної місії США 

на підтримку нових демократій. Наслідком стала пропозиція Дж. 

Буша надати колишнім радянським республікам гуманітарну і 

технічну допомогу в сумі  24 мільярдів доларів [7, p. 115]. 

Зовнішньополітичні ініціативи адміністрації Б. Клінтона 

також значною мірою формувалися під впливом законодавчої 

влади. Спочатку контрольований демократами конгрес 

переорієнтував адміністрацію з переважної уваги до внутрішньої 

політики на зовнішню політику. Потім конгрес, представлений 

переважно республіканцями, здійснюючи критику політики 

адміністрації у зовнішньополітичній сфері, почав утверджувати 

власну позицію з багатьох найактуальніших тогочасних проблем – 

щодо витрат на оборону, характеру здійснюваних під егідою ООН 

миротворчих операцій, прийняття рішень про поширення НАТО, 

характер і напрямки здійснюваних перетворень у межах 

зовнішньополітичного механізму та інших [7, p. 115]. 

Події 11 вересня 2001 р. утворили найпомітніший консенсус 

позицій законодавчої і виконавчої влади США з багатьох 

напрямків зовнішньої політики, насамперед боротьби з 

міжнародним тероризмом. Але навіть за таких обставин конгрес, у 

складі якого того часу переважали республіканці, міг висловлювати 

незгоду з адміністрацією, відкидаючи методи здійснюваної за 

кордоном політики. Зазначимо негативну реакцію законодавців на 

скандал, що вибухнув у США навесні 2004 р. у зв’язку з 

інформацією про тортури американських військовиків стосовно 

ув’язнених в Афганістані, Іраку на військовій базі в Гуантанамо, а 

також критику чинної адміністрації на слуханнях даного питання в 

сенаті. З другого боку,  позиція конгресу і громадськості з приводу 

скандалу спричинила кардинальний перегляд – принаймні на 

політичному рівні – воєнної стратегії США як такої, що 

дискредитує американську адміністрацію як у межах країни, так і 

за її кордоном. Далі пішли вимоги до змін у стратегії зовнішньої 
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політики, окресленої в новому форматі вже наступним урядом, 

представленим адміністрацією Б. Обами. 

Зазначимо, що  демократична більшість обох палат конгресу 

протягом перших двох років нового президента визначила значну 

законодавчу підтримку його зовнішньополітичної діяльності. Утім, 

зі зміною складу палати представників конгресу, де  більшість від 

початку 2011 р. утримують республіканці, позиція президента з 

багатьох напрямків зовнішньої політики і, зокрема, щодо 

проведення воєнних операцій за кордоном, фінансування й 

характеру діяльності військового відомства, зіштовхнулась зі 

значною протидією з боку конгресменів. 

Якщо не брати до уваги об’єктивно критичне сприйняття 

республіканцями  їх політичних опонентів з перспективою 

чергових (2012 р.) президентських виборів, може йтися про пошук 

компромісних і водночас найоптимальніших підходів до реалізації 

зовнішньої політики за умов суперечливості дій попередньої й 

чинної американської адміністрації, відчутно нового формату 

зовнішньополітичного курсу США, принципово нової 

внутрішньополітичної ситуації країни внаслідок світової 

економічної кризи і т.і. 

Зазначене дає змогу стверджувати про перетворення конгресу 

на активний чинник американського політичного процесу, включно 

з такою визнаною президентською сферою впливу, як зовнішня 

політика. Безумовно, значний обсяг формальних (конституційно 

закріплених) і неформальних (стверджених унаслідок політичної 

практики) повноважень президента дають змогу останньому 

утримувати переважаючий контроль щодо процесу розробки й 

реалізації зовнішньої політики, серед яких, зокрема, прерогатива 

президента на прийняття остаточних політичних рішень. І водночас 

активізацію конгресу в системі опрацювання зовнішньої політики 

країни не можна недооцінювати. З урахуванням реально 

функціонуючих зв’язків конгресу і суспільства через соціальні 

(громадська думка,  суспільні рухи, мас-медіа), інституційні 

(партійні фракції, групи інтересу, неформальні міжпартійні 

об’єднання), індивідуалістичні (позиція впливових конгресменів і 

сенаторів) впливи процес опрацювання політики набуває характеру 
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координації суспільних інтересів, на які президент вимушений 

зважати. Попри складність і суперечливість даного процесу йдеться 

про  реалізацію системи стримувань і противаг як одного з 

найважливіших принципів стабільного функціонування 

американської політичної системи. Показовим є той чинник, що 

зростання активності конгресу в системі зовнішньополітичного 

механізму відбувається в умовах найскладніших трансформацій 

американського суспільства і держави, які потребують мобілізації 

суспільних, державних, інтелектуальних сил.  

Так, сприйняття позиції конгресу стає важливою частиною 

уявлень щодо процесу формування й перспектив реалізації 

зовнішньої політики Сполучених Штатів. Водночас актуальним 

залишається пошуковий аналіз шляхів і методів взаємодії й 

протидії конгресу як законодавчого й представницького органу 

американського суспільства з адміністрацією США. Практична 

доцільність досліджень у такому  напрямі збігається з потребами 

України на формування дієвої й прагматично орієнтованої 

політичної системи, поглиблення засад демократії, ствердження 

норм політичного процесу, які відображають перевірені 

історичною практикою здобутки західних політичних систем.  
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The article is dealing with functional role and influences of the 

Congress in the system of foreign policy machinery of the USA. The 

problem is to which extent Congress  as representative and legislative 

organ is able to impact the position of the President and thus the 

process of the external policy making of the country under transforming 

changes of the postbipolar world. 

 Key words: USA Congress, influences,  foreign policy.    

   

Статья посвящена анализу функциональной роли и влиянию 

конгресса в системе внешнеполитического механизма США. 

Проблемой является, насколько конгресс как представительный и 

законодательный орган способен влиять на позицию президента и, 

таким образом, процесс разработки внешней политики страны в 

условиях трансформационных изменений постбиполярного мира. 

 Ключевые слова: конгресс США, влияние, внешняя политика. 
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ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ У СВІТОВІЙ СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

У статті досліджено вплив країн регіону Північної Америки 

на міжнародні відносини у світі. Проаналізовано 

зовнішньополітичні курси країн Північної Америки та визначено 

основні проблемні аспекти в регіоні. 

Ключові слова: регіон Північна Америка, Канада, Мексика, 

інтеграційні процеси, зовнішньополітичні цілі. 

 

   Останніми роками сформувалася нова система поглядів на 

присутність одного чи декількох лідерів у світі. Це сталось 

унаслідок нових концепцій і тенденцій у міжнародних відносинах. 

Один з претендентів на це звання перебуває в Північній Америці. 

Він постійно притягує увагу, роблячи рішучі кроки і творячи 

історію – усе як і належить претенденту на звання лідера. Ідеться, 

звісно, про Сполучені Штати Америки. Також США є ядром на 

дещо меншому рівні – ядром материка Північна Америка. 

Оточувані Мексикою з одного боку та Канадою – з другого, США 

організували міцний плацдарм для себе, пов’язавши себе з цими 

країнами різноманітними угодами. Точками дотику в існуванні 

сусідів США можемо вважати: постійний союзницький статус 

Канади до західних держав  повну залежність Мексики від 

Сполучених Штатів. Проблема є актуальною, оскільки  

міжнародна діяльність США та їхніх сусідів належить до 

найгостріших питань міжнародного життя є в центрі уваги 

світового співтовариства. 

Під час дослідження використовувалась наукова література 

для висвітлення загальних тенденцій у регіоні Північної Америки 

чи на глобальному рівні у політичній, економічній, соціальній і 

культурній сферах. Зокрема, завдяки працям під редакцією П.А. 
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Циганкова, A.A. Чувпила, спільному дослідженню Дж. Фостера та 

Дж. Діллона вдалося простежити трансформацію поглядів 

світового лідера США, дослідити еволюцію ідей США щодо 

Канади й Мексики [2; 4; 12].   

Мета дослідження – визначити як саме розвиваються 

міжнародні відносини між країнами Північної Америки наприкінці 

ХХ – на поч. ХXІ ст. Для досягнення мети визначено такі завдання: 

проаналізувати геополітичне становище регіону; проаналізувати 

зовнішньополітичні курси країн Північної Америки; визначити 

основні проблемні аспекти в регіоні; визначити інтереси гравців 

міжнародних відносин у регіоні. 

Об’єктом дослідження є материк Північна Америка й 

держави, які входять до нього. Предметом дослідження є 

безпосередньо міжнародні відносини в регіоні, інтеграційні 

процеси в регіоні, вплив країн регіону на міжнародні відносини у 

світі.  

Нині існує нероздільність площин, а саме національної, 

регіональної та міжнародної у відносинах між країнами. Питання 

миру, співіснування, стабільності, взаємної вигоди, а також безпеки 

нині визначається широким комплексом чинників економічного, 

соціального, політичного, гуманітарного й  екологічного характеру, 

без урахування яких неможливе повне дослідження проблеми і 

подальше утворення надійної системи. 

Унаслідок фундаментальних геополітичних зрушень 

з’явились умови для створення нової системи міжнародної безпеки. 

Водночас однією з найважливіших особливостей розвитку 

міжнародних відносин є те, що відбувся зсув основних викликів і 

загроз з глобального на регіональний і субрегіональний рівні. Тому 

одночасно з розмахом глобалізаційних процесів не слід забувати 

про важливість вивчення проблеми на мікрорівні.  

Регіональний аспект безпеки є не менш важливим, ніж 

глобальний, а створення міцних локальних або регіональних 

систем навіть має декілька переваг. Це, по-перше, спільність 

культурного, історичного минулого, подібність мов, звичаїв, що 

спрощує відносини між акторами локальної системи. По-друге, 

набагато легше розв’язати певний локальний конфлікт, провівши 
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переговори між двома країнами-сусідами, ніж зібравши багато 

країн з різних регіонів і з різними інтересами. Багато вчених також 

вважають, що якісно-стабільна світова система утворюється, 

насамперед, через сильні регіональні системи. 

Зважаючи на  складність й актуальність дослідження питання 

політичних процесів у Північній Америці, необхідності врахування 

всіх точок зору для всебічного обґрунтування, зроблено спробу 

формування аспектів геополітичного, економічного та соціального 

характеру. 

Після Другої світової війни США вийшли на світову арену 

вже в новій ролі. Як країна-переможець вона отримала безліч 

переваг і важелів впливу. Крім того, якщо брати до уваги 

економічний фактор, США отримали чудовий подарунок у вигляді 

спустошеної Європи. По-перше, Європа як потенційний суперник 

втратила свої позиції і претендувала лише на відбудову знищеної 

економіки. По-друге, будучи союзником США, вона стала 

ідеальним місцем інвестицій Штатів, які ще й користувалися 

міжнародними економічними інститутами, створеними ними ж. У 

такому стані північноамериканський гігант був не те що 

претендентом на лідерства, а взагалі – покровителем усієї 

поствоєнної відбудови та розвитку [4].  

Нині регіон Північної Америки є одним із ключових центрів 

формування нової політичної та економічної  системи  світу. Це  

обумовлено  кількома чинниками. По-перше, посилюються зв’язки 

між країнами Північної Америки, роблячи США могутнішими. 

Країни-сусіди Сполучених Штатів усе більше заглиблюються у 

вплив з боку сусіда і цим самим роблять власне існування 

неможливе без встановлених зв’язків. 

По-друге, на початку ХХІ ст.  істотно зросло значення  

геостратегічних, економічних, сировинних, людських ресурсів 

Північноамериканського  регіону  в  цілому  та окремих країн  

зокрема,  для  їхнього  використання  та балансу у світовій системі. 

Через те що США резервують власні запаси ресурсів та активно 

імпортують їх з інших держав, включаючи Мексику й Канаду, 

постає питання про те, коли ж зарезервовані ресурси почнуть 
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використовуватися, і як це змінить загальні ціни, а також 

економічну ситуацію у світі. 

Регіон Північної Америки є дуже важливим на міжнародній 

арені з багатьох точок зору. По-перше, з геополітичної точки зору – 

це є ідеальним місцем для проведення політики і впливу на світові 

процеси. Цей материк не розташований між Європою та Азією, де 

відбувається зіткнення цивілізацій. Він не розташований десь 

посеред Африки, де постійно не вистачає продовольства через 

стихійні природні лиха. Це такий собі плацдарм для ведення свого 

курсу політики. У дійсності, цим і користуються Сполучені Штати 

в буквальному розумінні. У них і найкраще географічне положення 

з трьох держав материка, і їхній зовнішній вектор постійно 

керується концепціями й доктринами. Крім того, важливість цієї 

частини землі підкреслюється глобальними амбіціями США 

залишити за собою роль світового лідера [2, с. 45].  

По-друге, наявність тут величезної кількості зарезервованих і 

ще не розвіданих ресурсів дає країнам серйозні важелі впливу. На 

яскравому прикладі тих же США можна виокремити розумну 

політику закупівлі гідрокарбонатних ресурсів у країн, наприклад, 

Близького Сходу. Цим самим і зберігаються та економляться власні 

кошти (за рахунок низьких імпортних цін), і посилюється вплив і 

залежність самих імпортерів від США.  

По-третє, країни Північної Америки, об’єднавшись 

економічно в організацію НАФТА, зайняли серйозну нішу у 

світовій економіці. Тому, за сучасних умов глобалізації, зниження 

чи підвищення цін на їхніх ринках будуть зразу ж відображатися на 

економіці всього світу [11; 10]. 

Незважаючи на багато вищезгаданих переваг, якими 

володіють держави Північної Америки, у цьому регіоні вистачає й 

проблем, які дошкуляють і завдають головного болю лідерам цих 

держав.  

По-перше, це гігантська асиметричність. Величезна відстань 

між рівнями розвитку Сполучених Штатів і Мексики з Канадою не 

може створити у регіоні рівноцінного партнерства між країнами. 

Ще до утворення організації НАФТА економіки Канади й Мексики 

залежали від економіки США. А від моменту утворення, вони лише 
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глибше погружаються в повній залежності та неможливості 

існувати без свого сусіда [10].  

По-друге, нестабільність економіки Мексики постійно 

змушує США інвестувати все більше й більше коштів. Коли ж 

настане такий момент, що інвестування стане дуже невигідним, є 

незначна можливість того, що США буде шукати нових шляхів, а 

Мексика зі своїм більш ніж стомільйонним населенням постане 

перед глибокою кризою.  

Оптимальний момент поєднання національних прагнень з 

рішучим лідерством наступає, коли особистий авторитет 

президента є найвищим – зазвичай у перший рік перебування на 

посаді. Зовнішня політика президента США Барака Обами може 

бути належно оцінена, виходячи з двох складників: його цілей і 

системи прийняття рішень, а також його політики та її реалізації. 

Хоча з упевністю можна говорити про перший складник, інший ще 

перебуває в процесі розгортання. Менш ніж за рік Обама повністю 

змінив концепцію зовнішньої політики США щодо деяких 

надзвичайно важливих геополітичних питань: по-перше, іслам не є 

ворогом і «глобальна війна з тероризмом» не визначає нинішню 

роль США у світі; по-друге, США будуть справедливим і твердим 

посередником, коли йтиметься про забезпечення тривалого миру 

між Ізраїлем і Палестиною; по-третє, США повинні проводити 

серйозні переговори з Іраном щодо його ядерної програми, а також 

з інших питань; по-четверте, боротьба з повстанцями в 

контрольованій Талібаном частинах Афганістану повинна стати 

частиною ширшого політичного рішення, а не головним чином 

військового; по-п’яте, США повинні поважати культурну й 

історичну чутливість Латинської Америки й розширювати контакти 

з Кубою [9]; по-шосте, США повинні активізувати свої 

зобов’язання щодо значного скорочення власного ядерного 

арсеналу і домагатися цілком доступної мети досягнення світу 

вільного від ядерної зброї; по-сьоме, у боротьбі з глобальними 

проблемами Китай повинен розглядатися не лише як економічний 

партнер, але й геополітичний; по-восьме, поліпшення американо-

російських відносин відповідає інтересам обох сторін, хоча це 

повинно здійснюватись у спосіб, який сприймає, а не намагається 
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ліквідувати геополітичні реалії, що виникли після холодної війни 

[1]. 

Всеохоплююча перспектива Обами задає тон його команді, 

що виробляє зовнішню політику. Президент покладається на 

великий досвід віце-президента Джо Байдена в зовнішніх 

відносинах, щоб дослідити ідеї та займатися неформальним 

виробленням стратегії. Радник президента з питань національної 

безпеки Джеймс Джонс координує переклад стратегічних 

перспектив президента в політику, водночас керуючи найбільшою 

Радою з національної безпеки в історії США – штат якої перевищує 

200 осіб. Значно збільшився вплив міністра оборони Роберта 

Гейтса на стратегію національної безпеки. Безпосереднє завдання 

Гейтса полягає в успішному завершенні двох війн, але його вплив 

також відчувається на питаннях, що торкаються Ірану та Росії. 

Державний секретар Гілларі Клінтон також є ключовим учасником 

у зовнішньополітичних рішеннях і дипломатом номер один у 

країні. Сфера її повноважень більше зосереджена на розв’язанні 

дедалі невідкладніших глобальних проблем нового століття, ніж 

геополітичних з нещодавнього минулого [5; 7]. 

Ще надто рано робити точну оцінку рішучості президента 

реалізовувати свої пріоритети, оскільки більшість великих 

проблем, за розв’язання яких особисто взявся Обама, включають 

довгострокові проблеми, які потребують довгострокового 

менеджменту. Однак три невідкладні проблеми становлять навіть у 

короткій перспективі прямий і складний тест його спроможності і 

рішучості істотно змінити політику США: ізраїльсько-

палестинський конфлікт, ядерні амбіції Ірану й афгано-

пакистанський виклик. Кожна з цих проблем також є чутливою і в 

середині країни. Досі зовнішня політика Обами викликала більше 

очікувань, ніж стратегічних проривів. Але будучи демократичною 

країною, США змушені будувати зовнішньополітичні рішення на 

внутрішньому політичному консенсусі [2, с. 56–57].  

Нюанси простежуються і в процесах іншої 

північноамериканської країни – Канади. Якщо ліберали відверто 

пишалися членством Канади майже в усіх значимих міжнародних і 

регіональних організаціях, а також елітних клубах, то консерватори 
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віддають перевагу і говорять про свою зацікавленість участі вже не 

в усіх підряд співтовариствах, а лише в «ефективних 

багатосторонніх організаціях».  

Стівен Харпер обійняв посаду прем'єр-міністра в січні 2006 

року після перемоги консервативної партії на парламентських 

виборах. Незважаючи на те, що зовнішня політика не була серед 

пріоритетів у передвиборних обіцянках консерваторів, згодом С. 

Харпер переглянув пріоритети і додав до них ативну діяльність на 

міжнародній арені. 

Головне завдання С. Харпера полягало в налагодженні 

відносин із США, що не намагався зробити Ж. Кретьєн 

(ліберальний прем'єр-міністр Канади в 1993–2003 роках) і  при 

всьому бажанні не зміг досягти П. Мартін (ліберальний прем’єр-

міністр у 2003–2006 роках). Насамперед С. Харпер збільшив 

чисельність канадських збройних сил і резервістів, підвищив 

витрати на оборону і безпеку понад те, що планували ліберали у 

своєму останньому бюджеті, забезпечив пролонгацію канадського 

військового контингенту в Афганістані спочатку до 2009 року, а 

потім і до 2011 року, змінив загальну атмосферу відносин із США й 

особисто з президентом Б. Обамою [2, c. 89]. 

Сам Харпер у важливій зовнішньополітичній промові 5 

жовтня 2006 року дуже відверто підсумував те, що отримала 

Канада від нормалізації відносин із США: укладення історичної 

згоди щодо хвойних пиломатеріалів; краще розуміння 

Вашингтоном канадської ролі в забезпеченні енергетичної безпеки 

Північної Америки; вдячність на адресу Канади, висловленої 

держсекретарем США К. Райс з нагоди п’ятої річниці здійснення 

терактів 11 вересня 2001 року; відтермінування конгресом 

запровадження рішення щодо обов’язкової наявності паспортів у 

американців і канадців, які перетинали сухопутний кордон США. В 

інтерн’ю газеті «Калгарі хералд» американський посол у Канаді Д. 

Уілкінс заявив, що двосторонні відносини переживають ренесанс і 

що завдяки своїй політиці й особистим контактам з Бушем Харпер 

зумів досягнути дипломатичної гармонії, канадо-американські 

відносини зазнали помітних змін. Повністю змінилася їхня 
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атмосфера, а та напруга, яка характеризувала ці відносини від 2001 

до 2006 року, зникла [8; 4]. 

Помітні зрушення відбулись у близькосхідній політиці 

Канади і також у напрямку її зближення з позицією США. Вони, 

щоправда, розпочалися ще за П. Мартіна і зміцнилися за С. 

Харпера. Із усіх керівників західних країн Харпер найоднозначніше 

і безкомпромісно висловив підтримку Ізраїлю під час 

бомбардувань Лівану у відповідь на викрадення і вбивство солдатів 

ізраїльської армії бойовиками руху «Хезболлах», які базувалися на 

півдні Лівану. В інтерв’ю, даному на борту літака, що летів на саміт 

«великої сімки» в Санкт-Петербург улітку 2006 року, канадський 

прем’єр-міністр назвав ці бомбардування «зваженою відповіддю» і, 

незважаючи на критику, яка за цим послідувала, у подальшому не 

відмовився від власних слів. Крім цього, Харпер виявився єдиним 

канадським прем’єр-міністром, який не виявив бажання зустрітися 

з керівництвом Національної ради щодо канадо-арабських 

відносин, і, навпаки, двічі виступив перед членами єврейської 

громади Канади. Окрім цього, за консерваторів Канада стала 

першою країною, що припинила надавати допомогу Палестинській 

автономії після того, як там у січні 2006 року на парламентських 

виборах отримав перемогу рух «Хамас», який на Заході вважається 

терористичною організацією [5]. 

Свій перший зарубіжний візит С. Харпер несподівано для 

багатьох здійснив в Афганістан, де з 2001 року перебуває 

канадський військовий контингент. Зазвичай, свої перші зарубіжні 

візити в повоєнний період канадські прем’єри здійснювали до 

США. Оглядачі мали змогу, коментуючи відвідини Харпером 

Афганістану, відзначити вдалість такого вибору: він вразив не 

тільки канадську громадськість, але й адміністрацію США, яка 

розцінила його як сигнал того, що Канада розпочинає серйозно 

ставитися до своїх військових і союзницьких зобов'язань.  

Спостерігачі звернули увагу на те, що канадський прем’єр-

міністр не ставиться з пієтетом до Китаю як світової держави XXI 

століття. Він інкримінує йому порушення прав людини. Зате з 

пієтетом ставиться до Японії. Достатньо сказати, що перший 

міністр закордонних справ в уряді Харпера П. Маккей прийняв 
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посла КНР у Канаді тільки через дев’ять місяців після сформування 

консервативного кабінету. Приблизно тоді ж КНР відвідав і 

перший член його уряду (ним був міністр сільського господарства 

Ч. Строл). У серпні 2008 року Харпер на відміну від багатьох інших 

голів держав і урядів навіть не поїхав до Пекіна на відкриття літніх 

Олімпійських ігор. Це очевидно контрастує з тим значенням, яке 

традиційно (у будь-якому випадку з часів П. Трюдо, який 

насмілився в 1970 році – на півтора роки раніше США – встановити 

з КНР дипломатичні відносини) надають зв’язкам з Китаєм 

ліберали. Нагадаємо, що канадський прем'єр-міністр Ж. Кретьєн 

двічі з великим успіхом привозив до Китаю численні торговельно-

економічні делегації у винайденому ним форматі «Збірна Канади». 

П. Мартін особливо виділяв так звану групу БРІК (абревіатура, 

складена з перших букв назв – Бразилія, Росія, Індія, Китай), яку 

вважав найперспективнішою в XXI столітті і контакти з якою 

планував розвивати прискореними темпами [3]. 

В унісон з американцями Канада діє в Латино-Карибській 

Америці. Напевно, невипадково лінія Харпера на пріоритетний 

розвиток відносин із сусідами, на зміцнення тилів, узгоджуєтьтся зі 

змінами в зовнішній політиці Вашингтона, підтвердженням яких 

стали березневі (2007 рік) відвідини Буша п’ятьох лояльних країн 

регіону. Вашингтон урахував уроки минулого, коли після 11 

вересня 2001 року він ослабив увагу до Латино-Карибської 

Америки і зіштовхнувся з приходом до влади там кола політиків, 

які сповідували ліві і відверто антиамериканські погляди. 

Виявилось, що корисніше (і дешевше) надавати цим країнам 

допомогу і підтримувати з ними нормальні взаємини, ніж пожинати 

плоди  власної неуваги. 

Поїздка Харпера, яка відбулася влітку 2007 року, передбачала  

відвідини чотирьох країн, одна з яких – Колумбія – збіглась із 

маршрутом американського президента Дж. Буша. Окрім Колумбії, 

голова уряду Канади відвідав Чилі, де взяв участь в урочистостях з 

нагоди 10-річного ювілею двостороннього канадо-чилійської Угоди 

про вільну торгівлю, Барбадос – важливий офшор з високою 

концентрацією прямих канадських капіталовкладень, Гаїті – 
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своєрідний полігон для апробації нових канадських технологій з 

експорту демократії і «гарного управління» [4; 12]. 

Оттава наслідує Вашингтон ще в одному питанні – в 

укладенні двосторонніх (і багатосторонніх) угод про вільну 

торгівлю. Уряд консерваторів розпочав переговори в цьому 

контексті з Колумбією, Перу, країнами Карибської спільноти і 

Домініканською Республікою, і продовжив їх з четвіркою 

центральноамериканських країн – Сальвадором, Гватемалою, 

Гондурасом і Нікарагуа [12]. 

Загалом, прем’єр-міністр Харпер демонструє персоніфіковану 

зовнішню політику, атрибутом якої є наполегливість, навіть 

агресивність. На відміну від лібералів, які вважали миротворчість 

майже головним призначенням канадських збройних сил, лідер 

консерваторів робить акцент на «бойовий складник» канадського 

контингенту в Афганістані. А замість обтічних формулювань і 

розмов про цінності на перший план виходять чітко прораховані 

інтереси. Його промови містять такі слова, як «сила, натиск, 

твердість». 

На думку деяких експертів, з моменту обрання С. Харпера 

канадська зовнішня політика була переорієнтована із соціально-

економічної спрямованості на питання оборони й безпеки. Іншими 

словами, відбувається поворот до так званої «високої політики», 

під якою розуміється безпека і військово-політичні відносини між 

державами (на відміну від «низької політики» – економіки, 

соціальної сфери, демографії, екології). Звідси випливає логічне 

продовження – «тверда влада», військова сила необхідні для 

досягнення зовнішньополітичних цілей. Як заявив сам Харпер у 

Канадському клубі в Оттаві 6 лютого 2007 року, «Канада потребує 

сильної зовнішньої політики, визначеної ситауцією, яка склалася 

після 11 вересня 2001 року, і буде продовжувати нарощувати cвою 

військову потугу, не буди стояти осторонь і братиме участь у всіх 

подіях, що торкаються інтересів Канади» [5; 2, c. 99]. 

Усі чинники говорять про те, що ми спостерігаємо лише 

ранню стадію розвитку тісніших мексикансько-американського 

взаємин. Подальший економічний і промисловий розвиток 

Мексики – закономірний етап, який склався в сучасних реаліях. 
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Звичайно, не можна говорити про тотальну вигоду для Мексики від 

економічного союзу із Північними сусідами, тому що є  низка 

негативних явищ, пов’язаних з інтеграцією. Найголовнішою з них, 

мабуть, є тотальне посилення і встановлення залежності Мексики 

від США [6].  

Регіон Північної Америки є таким собі полем, яке випромінює 

вектори інтересів у всі боки. Як показує історія, ці інтереси 

неодноразово перетиналися з іншими, що у свою чергу створювало 

напруженість. Різні аспекти цих міжнародних напружень надихали 

політиків до написання доктрин, а  вчених – до створення наукових 

праць і досліджень. Імовірно, що тенденція щодо цієї зони 

триватиме і незабаром ми побачимо нові конфлікти, пов’язані з 

імперіалістськими амбіціями США.  

Нині багато говорять про необмежені людські потреби й 

обмежені природні ресурси; про те, що невдовзі світу необхідно 

буде з’ясовувати питання недостатньої кількості ресурсів. Як же 

тоді буде вестися дипломатія? Як тоді американці будуть 

обґрунтовувати свою агресію? Чи будуть демократичні та інші 

принципи пріоритетними й актуальними? Відповідь побачимо 

через кілька десятків років. А поки що, враховуючи той факт, що на 

території Північної Америки є велика кількість зарезервованих 

ресурсів, США можуть зробити невеличку паузу. 
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This article investigates an influence of the states of the Northern 

America on international relations. Also main foreign policy directions 

of the States of the Northern America are analyzed and the main 

problems of the region are defined 

Key words: the region of the North America, Canada, Mexico, 

integration processes, aims of foreign policy 

 

В статье исследовано влияние стран региона Северной 

Америки на международные отношения в мире. Проанализированы 

внешнеполитические курсы стран Северной Америки и определены 

основные проблемные аспекты в регионе. 

Ключевые слова: регион Северная Америка, Канада, Мексика, 

интеграционные процессы, внешнеполитические цели. 
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 У статті аналізуються процеси сучасної економічної 

інтернаціоналізації, небаченої за своїми масштабами, ударні хвилі 

глобалізації та регіональної інтеграції вимагають нових глобально 

орієнтованих національних та регіональних стратегій і моделей 

майбутнього розвитку. 

Ключові слова: кластеризація, кластерні угруповання, 

кластерна політика, високотехнологічні кластери. 

 

Integración de la economía de Ucrania en el sistema económico 

mundial no puede suceder si ignora las tendencias mundiales, que se 

traduce en la aparición de estructuras integradas es la relevancia de la 

investigación científica. De las prioridades elegidas por el estado en 

apoyo de los procesos de integración en los negocios depende del lugar 

del país en el sistema de relaciones económicas mundiales y su 

competitividad internacional. 

La cuestión de la formación y desarrollo de clusters estudiados 

teóricos de Ucrania y prácticas, tales como Bezvushko E., Brizhan I., 

Bushuev S., V. Vergun, Wojnarowski M., Voropayev B., Vorotin V., 

Dorohuntsov C ., Dudchenko M., Zablotska R., Kanischenko N., 

Kanischenko O., Kisterskiy L., Kredisov A., Kunitsyn S., Lutsyshyn Z., 

Moskvin S., Mochernyy S., M. Petrushenko, Poychenko K., Rogach A., 

Rumyantsev A., Sokolenko S., Stechenko D., Sutyrin S., Filippenko A., 

Chevhanov V., Chuzhikov V., Chmyr O., Tsyganov S., Shnyrkov A., 

Yudanova A . et al. El objetivo de estos estudios se centraron en las 

características de los clusters en la industria y crear eficiencia en sus 

servicios. 
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El objetivo es teórico-metodológicos justificación del papel de la 

alta tecnología cluster como una orientación prioritaria del desarrollo de 

la economía mundial y determinar el impacto de la ciencia y la 

tecnología de clustering para mejorar la competitividad de las 

economías nacionales. A los efectos, se preguntó al autor de los 

siguientes objetivos: determinar la naturaleza económica, esencia, origen 

socio-económico y las consecuencias de la formación de conglomerados 

de alta tecnología, para desarrollar recomendaciones para acelerar el 

desarrollo de la innovación de Ucrania sobre la base de la formación de 

conglomerados de alta tecnología. 

En cuanto a Ucrania, en 1998, en la región de Khmelnitsky se 

estableció el cluster nacional de primera. En 2005, cinco clusters se 

formaron en una serie de industrias, incluyendo la construcción, ropa, 

alimentos – en la región de Khmelnitsky, la comida y los viajes – en 

Kaminets – Podolsk. La composición del grupo de alimentos incluye la 

comida y la industria de la transformación, la región Khmelnytsky, 

actividades conjuntas destinadas a la producción de nuevos tipos de 

productos de la competencia, que se venden bajo una marca 

común. También apareció en el negocio de la red de turismo verde 

creado sobre la base de varias pequeñas empresas [9, с. 160–167]. 

La experiencia en la región de Khmelnitsky, en la formación de 

clusters es útil para otras regiones. Particularmente en las zonas 

occidental, donde tradicionalmente se coloca poca producción, 

utilizando los recursos naturales locales y los recursos humanos locales 

que, como demuestra la experiencia en el mundo, la mayoría promueve 

la agrupación. Según los expertos, la agrupación siguiente sector en 

Ucrania se convierta en industria automotriz y de tecnologías de la 

información. 

Tabla de datos numero 1 muestran que el desarrollo de sistemas 

innovadores de maquinaria, equipo, aparatos, accesorios generalmente 

sucede en 9 regiones de Ukrania. 
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Tabla 1 

El desarrollo de productos innovadores en la industria por región 

 

 

La producción de formas innovadoras de 

maquinaria, equipo, aparatos, accesorios 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ucrania 657 786 881 974 1047 1138 

Crimea 38 30 26 34 48 59 

Dnipropetrovsk región 31 62 56 74 87 104 

La región de Donetsk 68 53 39 47 62 85 

Transcarpacia región 2 8 4 6 12 16 

Zaporozhye 58 66 60 72 85 97 

Región de Kiev - - 25 37 42 58 

La región de Lviv 37 9 52 46 63 81 

Región de Odessa 17 12 14 23 38 69 

Región de Kharkiv 64 82 74 93 109 127 
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Una agrupación pionera absoluta en Ucrania debe ser considerada 

región de Khmelnitsky. Con la ayuda de la Asociación "Primero 

Podilya", uniendo en sus filas científicos, empresarios, financistas y 

funcionarios del gobierno, gestionada desde 1997 a 2000, alguna forma 

de clusters industriales, incluyendo de costura, construcción, 

alimentación, viajes, comida y el turismo verde rural, que operan en la 

actualidad. La experiencia de la región se convirtió en las faldas del 

campo de pruebas más importante para aprender detalles y las 

perspectivas de la agrupación de los otros veintiséis regiones de 

Ucrania. El nivel general de las empresas industriales, la aplicación de 

innovaciones en sus actividades durante los últimos 5 años aumentó 

gradualmente [1, с. 7–15].  

Entre las regiones que han logrado alcanzar el éxito en la 

formación de asociaciones de racimo, con excepción de la región 

Khmelnitsky, debe incluir la guerra de Crimea y Sevastopol, Ivano-

Frankivsk, Rivne, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa y en la 

región Mykolaiv. Experiencia en el desarrollo de iniciativas cluster en 

Podolia, en las montañas de los Cárpatos, Polesie, la guerra de Crimea y 

Sevastopol, y en otras regiones indica que la formación de la nueva era 

de asociaciones entre autoridades públicas locales, empresas y locales de 

los centros científicos y educativos es un proceso complejo e integrado. 

La construcción de un cluster es una de las más grandes de 

Ucrania en términos de productos manufacturados. Racimo fue 

establecida en 2005 y reúne a cerca de 30 empresas, algunas de las 

cuales se especializan en la fabricación de materiales de construcción, 

diseño, construcción, diseño, lo que garantiza la construcción completa 

del objeto a ser "llave en mano". Grupo de otras empresas ofrece el 

comercio, marketing, servicios legales y la información. Vale la pena 

señalar general de acuerdo con la tabla. 2, se puede concluir que la 

actividad innovadora de las empresas industriales de Ucrania en el 

campos y realizado de acuerdo con las previsiones del número de 

empresas que se dedican a la innovación se incrementará la producción 

en Ucrania [8, c. 225 – 227]. 
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Tabla 2 

La actividad innovadora de las empresas industriales en Ucrania en el 

campo llevó a cabo la innovación 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de empresas 

dedicadas a actividades de 

innovación 

1103 1118 1472 1763 1932 2483 

de ellos en las áreas de 

investigación y desarrollo 
317 293 - 367 392 476 

interno de innovación - - 285 352 391 487 

externa de innovación 113 98 120 145 163 178 

adquisición de nuevas 

tecnologías 
61 46 - 55 67 83 

incluyendo la compra de 

derechos de propiedad 

exclusivos a las invenciones, 

modelos de utilidad, diseños 

industriales, licencias, 

acuerdos de licencia de uso 

de estas instalaciones 

61 46 - 49 58 69 

compra de maquinaria, 

equipos, instalaciones y 

otros activos fijos y los 

costes de capital asociados 

con la introducción de 

innovaciones 

549 510 - 565 578 593 

Diseño de producción, otros 

tipos de pre-producción para 

el lanzamiento de nuevos 

productos, nuevos métodos 

de producción 

378 353 - 373 395 419 

marketing, publicidad 336 293 - 329 343 359 
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Cabe señalar que la experiencia de clusters en Ucrania Reino 

Unido elaboró proyectos del Departamento para el Desarrollo 

Internacional (DFID, Departamento para el Desarrollo Internacional) 

"Desarrollo del Sector Privado", en el que, desde 2003, a condición de 

asistencia para mejorar el ambiente de negocios en Zhitomir, Odessa 

y Kharkiv regiones. En los cuatro años del proyecto en estas regiones 

crearon clusters como "Asociación Ucrania de piedra" (Kiev), "vino de 

Odessa", "Kharkiv Asociación de Equipos de máquinas", que 

actualmente desarrolla con éxito [9, с. 160 – 167]. 

Estrategia estatal para el Desarrollo Regional de Ucrania hasta el 

año 2015 aprobado por Consejo de Ministros el 07/21/2007. Este 

documento define las condiciones para aumentar la competitividad de 

las regiones "la reestructuración de la base económica de algunas 

regiones y crear las condiciones para la diversificación de la base 

tecnológica." Una característica distintiva de este trabajo es que el apoyo 

gubernamental en forma de aumento de la inversión en algunos sectores 

y la aplicación de la innovación centrada en dos tipos principales de las 

regiones, donde "es necesario reestructurar las industrias tradicionales 

con un nivel críticamente altos de deterioro del capital y el riesgo de 

catástrofes de origen nacional regiones de escala "y" que tengan 

experiencia en la creación de productos intensivos en conocimiento y 

alta tecnología. " En estas regiones, el estado va a desarrollar y 

proporcionar investigación y desarrollo innovadores utilizando los 

últimos adelantos científicos y tecnológicos a través de: 

• Realizar concursos nacionales de innovación y ferias de riesgo 

para invertir principalmente los proyectos de innovación más 

prometedora; 

• Aumento de la orden estatal de formación para la Innovación 

Empresarial (gestores de la innovación y los profesionales con capital de 

riesgo) [12, p. 112 – 137]. 

El concepto del Programa de Economía del Estado de destino 

sobre el "Desarrollo de infraestructura para la innovación en Ucrania 

para el período 2008-2012", afirma que el programa ayudará a "asegurar 

el desarrollo de nuevos elementos de red de infraestructura de la 

innovación – clusters de la innovación. Conglomerados de alta 

tecnología " Estrategia Nacional de Desarrollo Regional en el año 2015 
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ofrece un "científico - conglomerados industriales" en las regiones de 

Kiev, Kiev y Lviv. Desarrollo de iniciativas cluster en Ucrania demostró 

la necesidad de que las tareas prioritarias de gran importancia. 

Por supuesto, el estado de la agrupación en Ucrania puede ser 

caracterizado como el original, por lo que examinar. Índice de 

Innovación para el Desarrollo, calculado por nosotros como un 

indicador integral del valor promedio de las acciones de innovación 

regional en la empresa, ofrece productos innovadores y organizaciones 

científicas en todos los indicadores relevantes, agrupados por el método 

de la equidistancia, da el siguiente cuadro (cuadro 3). Ciudad de Kiev 

por IDI (Índice de Desarrollo Innovación) está liderando un amplio 

margen de el siguiente grupo de áreas en las que sólo hay cuatro. 

 

Tabla 3. 

El desarrollo innovador de las regiones de Ucrania 

Regiones miembros de 

la agrupación  

Característica de cluster 

 

Región de Kiev. 

 

Con el mayor nivel de desarrollo innovador  

І. Kharkov, Crimea, 

Kiev, Dnipropetrovsk, 

Zaporozhye, Odessa, 

Lvov, Transcarpacia . 

Las áreas con altos niveles de innovación 

(el centro del cúmulo - región de Kharkiv). 

ІІ. Volyn, Vinnytsia, 

Kirovohrad, Ivano-

Frankivsk, Donetsk, 

Poltava, Ternopil, 

Nikolaev, Lugansk, 

Sumy. 

Las áreas con un desarrollo innovador 

intermedio (grupo central - región de 

Donetsk). 

ІІІ. Zhitomir, 

Chernovtsy, 

Khmelnitsky, Rivne, 

Kherson, Chernihiv, 

Cherkasy, Sevastopol. 

Las áreas con bajos niveles de innovación 

(el centro del cúmulo - región de 

Chernivtsi). 

 

[8] 
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El segundo grupo de las diez regiones con la innovación de la 

media. El último grupo - incluye siete regiones y la ciudad de 

Sevastopol. Tiene un desarrollo de la innovación relativamente 

baja. Partiendo del hecho de que el desarrollo sostenible se inicia cuando 

la densidad de la calidad de ciertos atributos del fenómeno alcanza el 

20% o más, esta condición sólo se corresponda con la ciudad de 

Kiev.Por lo tanto, Ucrania es todavía muy lejos de este nivel, porque el 

promedio está dentro de un 5-7%. 

De lo anterior debe hacer las siguientes 

conclusiones. Comprensión de la experiencia de los países que han 

hecho después de la transformación industrial, debido a la cíclica - en el 

desarrollo fásico de la economía mundial, la transformación de la 

economía ucraniana, que sería las siguientes opciones: inercial solución 

de mercado: crear pulido (impersonal) los mecanismos de mercado (real 

factor de desarrollo económico y la socialización espontánea) y su 

rápida aplicación, la desindustrialización de la economía, con el sector 

de preferencia de servicios, la participación activa de la inversión 

extranjera directa y el uso de las reservas internas para ir a la etapa de 

inversión de desarrollo económico, la integración gradual en la sociedad 

ucraniana de mundial; variante explosiva innovadoras: apoyo a la 

sectorial e intersectorial agrupación economía a fin de actualizar todas 

las esferas de la actividad económica mediante la estrategia de atraer 

inversión extranjera logros intelectuales, la identificación de la lista real 

de las prioridades para el personaje de la innovación radical (para 

Ucrania 3,2 líneas), el desarrollo de inversiones especiales y la política 

de innovación de tipo avance, de información y la creación de la 

infrastructura institucional avance innovador de desarrollo, la creación 

de campañas de marketing previsiones sobre la demanda para el 

aprendizaje, el desarrollo de los motivos de sistema de innovación 

mecanismo, la creación de cluster basado en sistema de formación 

permanente de la innovación para los consumidores, intelectuales y 

trabajadores altamente cualificados, la creación de las regiones con el 

mejor nivel de innovación de desarrollo de clusters para preparar las 

condiciones de la innovación y el avance programas [29, p. 224 – 369]. 

A pesar de todos los problemas y dificultades que Ucrania 

experimentó en los últimos años, el proceso de acumulación es muy 
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dinámico y es muy popular en algunas regiones. Sólo mediante la 

coordinación de acciones en cooperación con las agencias 

gubernamentales, instituciones educativas y científicas, pequeñas y 

medianas empresas pueden lograr el éxito, mejorar la competitividad de 

la economía y el nivel de vida de Ucrania ante la feroz competencia en 

la división internacional del trabajo. Familiarización con la experiencia 

internacional en desarrollo de alta tecnología clusters, especialmente en 

los estados miembros de la Unión Europea da el ejemplo de Ucrania 

sobre la necesidad de una reestructuración efectiva de la competitividad 

de los grandes complejos públicos y la transición a la formación de 

estructuras de red. En particular esto se aplica a la industria 

aeroespacial, que se atribuye a los sectores estratégicos de los proyectos 

prioritarios de desarrollo en la estructura actual de la inversión 

extranjera directa - un plan de tres años (2007-2010) Centro Ucraniano 

para la Promoción de la Inversión Extranjera InvestUkraine. El Estado 

debe ayudar a maximizar el flujo de capital extranjero en sectores 

estratégicos de la economía nacional, ya que su actividad depende del 

crecimiento del bienestar de las regiones. Grupo Innovación de la 

Industria tendrá un impacto positivo en el flujo de inversión extranjera, 

caracterizada por factores tan importantes como el potencial de 

exportación importante, el potencial de la tecnología y la innovación, el 

potencial de modernización. 

Creación sobre la base de cluster de la industria espacial de 

Ucrania innovación en el sector proporcionará la ciencia-intensiva de 

producción del producto nacional y su aplicación en los mercados 

extranjeros. Agrupación de industrias de innovación es una estructura de 

una nueva forma tecnológica de la vida que se basa en el espacio de 

integración vertical de Ucrania, el principio de la cooperación 

estratégica de los recursos innovadores y aprovechar las sinergias. El 

movimiento hacia los flujos de crecimiento de los recursos financieros a 

través de la expansión de las relaciones con socios estratégicos asegura 

los elementos de diseño de todo tipo de cooperación internacional y de 

todos los niveles de toma de decisiones y resultados prometedores en un 

crecimiento proporcional y el potencial económico de la innovación y la 

exportación, la dependencia que caracteriza el buen funcionamiento de 
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la lógica de negocio, la coherencia y coherencia de las decisiones en 

todos los niveles de gobierno [18, p. 70 – 89].  

La concentración territorial de las empresas en Kiev, 

Dnipropetrovsk y Kharkiv, reduce los costos asociados con el transporte 

y la infrastructura. La cooperación de la empresa el espacio mejorará la 

eficiencia de la actividad económica extranjera a través de mayores 

ingresos de la exportación de alta tecnología, productos de alta 

tecnología y disminuir la parte específica de comercio exterior. 

Fortalecimiento de la investigación científica gradual y trabaja por 

una selección de las empresas de la industria de cluster aumentará la 

sinergia en las actividades del espacio nacional. Fabricantes de la 

cooperación, las empresas de componentes y de las organizaciones 

aplican valor por período total de desarrollo y producción de nuevas 

tecnologías espaciales debido a la utilización concentrada del potencial 

innovador de la industria espacial de Ucrania. Asociación del potencial 

económico de la zona va a superar los obstáculos que aumentar las 

oportunidades de comercialización, ya que el crecimiento proyectado 

del número total de delegaciones extranjeras, abre caminos para 

aumentar la capacidad de exportación mediante la reducción de la 

proporción del gasto en el comercio exterior. 

En general, la formación de conglomerados de alta tecnología en 

las regiones europeas mejora la competitividad de Europa en general y 

de conversión de efectivo en las 15 regiones de Ucrania que tienen la 

oportunidad de participar en el desarrollo de las regiones 

europeas. Aplicación del modelo de clúster proporciona una oportunidad 

para mejorar el clima de inversión, promover la unificación de los 

recursos naturales, tecnológicos e intelectuales, y la cooperación de 

gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil para superar el 

estancamiento y el crecimiento económico. 
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В статье анализируются глубоко конфликтные процессы 

современной экономической интернационализации,  невиданной  по 

своим масштабам, ударные волны глобализации и 

региональной  интеграции  требуют  новых  глобально 

ориентированных  национальных и 

региональных  стратегий  и моделей  будущего  развития. 

Ключевые слова: 

кластеризация,  кластерные объединения,  кластерная политика, 

высокотехнологичные кластеры. 
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This article analyzes deeply conflictual  processes of modern 

economic internationalization, unprecedented in scale, shock waves of 

globalization and regional integrationrequire new globally oriented 

national and regional strategies and models of future development. 

 Keywords: clustering, cluster grouping, cluster policy, high-

tech clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

УДК 316.324.8:004 

 

В.Ф. Коломиец 

кандидат технических наук,  профессор кафедры 

международной информации и информатики Киевского 

международного университета 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИОЛОГИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования и 

становления информациологии. Предложены 

информациологические модели взаимодействия. Показаны 

основные этапы формирования информациологии как науки, а 

также основные этапы её развития. 

Ключевые слова: информациология, глобальное 

информационное общество, цифровой разрив, коэффициент 

информатизации. 

 

Фундаментом научного направления информациология 

послужили исследования русского ученого Юзвишина И.И. [8, с. 

33] в конце ХХ века. Он фактически создал информациологическую 

школу сначала в России, затем идеи информациологии получили 

признание в других цивилизованных странах мира: США, Англии, 

Франции, Италии, Израиле и Канаде. 

Поэтому данная статья базируется в основном на научных 

трудах и публикациях Юзвишина И.И., поскольку основные 

классические определения теории и практики информациологии им 

разработаны и определены. 

В начале 60-х годов ХХ столетия, при практическом 

отсутствии природных ресурсов, перед правительством и народом 

Японии встал вопрос: по какому пути направить развитие страны? 

По пути дальнейшего повышения материального благосостояния 

народа или по пути информационно-интеллектуального развития, 

информатизации общества, информациологических ресурсов и 

технологий. 
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Начиная с 1964 года, Япония выбрала второй путь, в отличие 

от материального богатства отдала предпочтение богатству 

информации и ее ресурсов. Этот выбор позволил в кратчайшее 

время вывести Японию на второе место в мире по валовому доходу 

на душу населения и на первое место по многим показателям 

экономики, науки и техники. С этого периода ведет отсчет мировая 

история развития информациологии, информатизации общества, 

информациологических ресурсов и технологий. Соединенные 

Штаты Америки, располагая мощным сбором информации во всем 

мире, в том числе и в Японии, с конца 60-х и начала 70-х годов 

приняли на вооружение японскую информациологическую систему 

развития страны [1, с. 50]. 

Поскольку в настоящее время все страны мира идут по 

информациологическому пути развития, поэтому тема актуальна. 

Информация как всеобщая генеративная основа природы и 

общества является безальтернативным ресурсом прогресса и 

благосостояния многих народов. Информациологические ресурсы и 

технологии, средства массовой информации, компьютеры, 

локальные, глобальные и космические информационные сети 

подняли науку и технический прогресс на беспрецедентный 

уровень по сравнению с тем, что обеспечили в прошлом физика, 

механика, химия и электродинамика, вместе взятые. 

Таким образом, информациология, базируясь на естественной 

и искусственной информации и на информациогенно-вакуумной 

сущности мироздания, оказалась единственной генерализационной 

идеологией жизнедеятельности, согласия, мира и научно-

технического развития всего мирового сообщества. 

Вопросы формирования и становления социальной 

информациологии есть предметом исследования. 

Латинский термин informatio и английское слово information 

означают: сведения, сообщения, информация. В некоторых 

областях знаний (информатике, кибернетике) информация – это 

мера устранения неопределенности (энтропии); в теории 

информации (вычислительной технике и связи) – это количество 

принятых, обработанных или переданных сообщений (битов). В 

недавно появившемся научном направлении – синергетике (от 
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греческого sinergia – вместе, совместное действие, сотрудничество, 

содружество) – информация означает меру организации 

(согласованности, связности, упорядоченности) системы; высокая 

мера упорядоченности (информационности) системы является 

условием (причиной) согласованности ее составных частей, 

вызывающей уменьшение самоотношений и самоорганизации этих 

частей и уменьшение энтропии системы, что в свою очередь 

приводит к увеличению согласованности и упорядоченности самой 

системы в целом. 

Информациология дает следующее генерализационное 

(обобщенное) определение информации: информация – это 

всеобщие самоотношения, самоотображения и их соотношения, 

представляющие универсальную генеративную 

информационногенную среду, являющуюся основой проявления и 

функционирования вакуумных и материальных сфер Вселенной. 

Благодаря информации, появилась Вселенная – возникли 

галактики, планеты, Земля и жизнь на ней. 

Естественная информация окружающего нас мира явилась 

первопричиной зарождения живых существ, условием их развития 

и совершенствования; информация – основа отношений между 

людьми и природой. Она является субстанцией соотношений и 

возникновения единого микро- и макроинформационно-сотового 

сообщества; информация как универсальное (вездесущее) поле 

самоотношений, отображений и соотношений – внутри нас, между 

нами и вне нас. Информация – всеобщая генеративная основа 

Вселенной. 

Понятие искусственной информации в виде письменных 

сведений, туковых сообщений, радиотелепередач, компьютерно-

типографских книг и всего того, что сделано человеком, является 

следствием естественной информации, проявляющейся реальным 

миром, нашими ощущениями и наблюдениями. 

Фундаментальное значение для миропонимания и 

естественной сущности информации имеет следующий Всемирный 

информационногенный закон (ВИЗ) информациологии: вся 

Вселенная заполнена универсальной вегетационно-генеративной 

информациогенно-вакуумной средой. ВИЗ дает объяснение и 
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информационно-функциональному (материально-кодовому) миру, и 

информациогенно-вакуумному пространству Вселенной. Нет 

необходимости доказывать, что любое вещество – это 

взаимосвязанные (информационно-функциональной материально-

кодовой структурой) атомы, молекулы и клетки. 

Все явления и различного рода процессы природы и общества 

имеют единую (всеобщую) информационногенную основу. Они 

сопровождаются значительными информационными излучениями 

(полями), которые, в свою очередь, могут проявляться (как частные 

случаи) в виде следующих полей: сильного ядерного, слабого 

ядерного, электромагнитного и гравитационного. 

Фундаментальные явления и процессы, в частности, все 

известные поля, являются следствием и частными полями 

универсального информационного поля, которым заполнена, и в 

котором проявляется вся Вселенная. 

Таким образом, информациология – это генерализационная 

наука о всех информационногенных процессах и явлениях микро- и 

макромира природы и общества. Она родилась на стыке физики, 

химии, математики, биологии, астрономии, геологии, космологии, 

истории, технических, общественных и гуманитарных наук. 

Объектом информациологии является Вселенная, 

существующая (не)зависимо от нашего сознания и выступающая 

как объект нашего познания на основе фундаментального принципа 

информациологического подхода. 

Предметом информациологии являются исследования 

информационных микро- и макродинамических процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе во 

взаимоотношениях, взаимосвязях и взаимодействиях с 

овеществленными, неовеществленными и вакуумными атрибутами 

материализации и дематериализации, а также процессы рецепции, 

передачи, хранения, обработки, визуализации и познания 

информации. 

Безальтернативной информационной сущностью природы и 

общества информациология объединяет усилия ученых, 

специалистов, государственных и общественных деятелей и все 

физические, математические, астрономические, биологические, 
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геологические, другие естественные и искусственные науки на 

единой информациологической основе и способствует 

дальнейшему открытию законов бесконечного множества 

отношений в микро- и макроструктурах Вселенной [2, с. 15]. 

На рис. 1 показана схема, которая отображает роль 

информациологии в познании человека. Естественная информация 

IE, которая объективно существует в природе, общими законами 

информациологии связана с искусственной информацией IИ, 

которая циркулирует в человеческом обществе. Таким образом, 

наука информациология занимается изучением любых 

информационных процессов, которые происходят в природе и 

обществе, а также их взаимное влияние друг на друга. Иными 

словами, под информациологией мы подразумеваем системное 

(комплексное) рассмотрение всех информационных процессов, 

которые присущи неживой природе, живой природе и обществу. 

 

 
Рис. 1. Роль информациологии в познании 

Все науки представляют собой ветви единого 

автокорреляционного дерева, которым является информация. 

Информациология как наука об отношениях и корреляции в 

микро- и макроструктурах информациогенно-вакуумного и 

материализованного пространства Вселенной является 

генерализационным и наиболее крупным естественнонаучным и 

чрезвычайно многогранным глобально-космическим обобщением 

XX века [3, с. 27]. 

Информатизация сыграла особую роль в мировом развитии и 
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фактически стала фундаментальной основой, давшей название 

принципиально новому научному направлению, – 

информациологии. Слово информатизация впервые появилось в 

России в 1981 году при создании локальных многотерминальных 

информационно-вычислительных систем и сетей массового 

обслуживания и получило развитие на международной 

конференции информационно-справочных служб (стран Европы и 

Азии), проходившей в 1988 году в Москве. Таким образом, ход 

развития информатизации предопределил рождение 

информациологии. 

Информациология – это единая теория на единой 

фундаментальной информационной основе; это всеобщая 

методология и всеобщий информационный метаязык для ученых, 

специалистов, государственных и общественных деятелей. 

Информациология завоевала широкое признание и оказывает 

активное воздействие на науку, политическую и экономическую 

жизнь общества. С информационных позиций она рассматривает 

весь спектр проблем физики, астрономии, химии, биологии, 

медицины, социологии, техники, бизнеса, политики, космоса [4, с. 

141]. Широкое развитие получила информациология строительства, 

спорта, культуры; информациология рыночных отношений, 

политики, права; информациология района, города, региона, 

государства и т.д. Информациология – это совершенно новые 

супермикро- и макротехнологии во всех сферах деятельности, это 

научно-революционный прорыв в информационное будущее всего 

человечества и в трансцендентные миры. Информациология 

обеспечила переход к духовному, биологическому и техническому 

развитию, которое в свою очередь создает основу небывалых 

возможностей для добра и искоренению зла. Поэтому 

информациология может быть использована определенной 

категорией людей в преступных и в других антигуманных целях. 

Она может быть использована ненадежными и опасно 

эксцентричными людьми как грозное оружие в информационной 

войне, которая в последнее время усиленно развязывается 

отдельными МИ. Поэтому информациология как ни одна из наук 

занимается разработкой фундаментальных основ информационной 



В.Ф. Коломиец 

132 

безопасности и защиты населения в рамках распределенного 

информационно-сотового самоуправления каждого государства и 

всего мирового сообщества в целом. 

К идее информациологии как всеобщей информационной 

науке человечество шло на протяжении всей истории своего 

развития. Астрономические познания Вселенной, изучение законов 

физики и химических реакций не давали в полной мере ответов на 

поставленные вопросы. Спектр научных дисциплин стал настолько 

дифференцирован, что возникла необходимость его 

систематизации, классификации и          обобщения [5, с. 103]. 

В обществе постоянно циркулирует огромное количество 

информации, которая завладела сознанием, поведением и досугом 

людей. Она – везде и всюду: внутри нас, между нами, вокруг нас и 

– во всей Вселенной. Информация – это единое вакуумное, 

материзованное и дематеризованное пространство Вселенной. 

Вышло немало трудов по теории информации, но ни в одном 

из них не дано аргументированного удовлетворительного 

определения информации, ее объекта и предмета изучения. В 

основном все они имеют отношение к теории связи и лишь 

косвенное отношение к самой общесоциальной и вселенской сути 

информации. 

В основах информациологии изложены следующие 

основополагающие принципы информации. 

Во-первых, предложено теоретическое обоснование понятия 

общевселенской, общечеловеческой и общенаучной информации и 

дано ее определение как генерализационной фундаментальной 

основы микро- и макродинамических процессов Вселенной. 

Во-вторых, приведено обоснование генерализационного 

определения и названия науки информациологии, занимающейся 

изучением информации; дано определение объекта, предмета и 

метода информациологии, в которой информация обосновывается 

как всеобщая фундаментальная основа всех процессов, 

происходящих в микро- и макроструктурах, и представляется как 

единое распределенное информационносотовое (материзованное и 

дематеризованное) самоуправляемое пространство Вселенной. 
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И, наконец, раскрыт широкий спектр практического 

приложения информациологии, показана сущность информатики 

как составной ее части, заключающейся в том, что ее объектом 

являются сведения, данные, события, т.е. частные моменты, случаи, 

процессы информации, а также показано, что с объектом 

информатики человек взаимодействует не только непосредственно, 

но и с помощью вычислительной техники и средств связи. 

 
Рис. 2. Модель информациологической триады 

На рис. 2 приведена модель информациологической триады: 1 

– физико-химический уровень; 2 – уровень информатики; 3 – 

уровень социальной информации. Информационные процессы трех 

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 решения научно-технических и социальных задач 

общества (третий уровень). 

Второй и третий уровни информациологии созданы человеком 

в процессе его познания информационных процессов природы и 

окружающего мира. Примечательно, что все три уровня связаны 
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между собой информациологическими законами, которые 

подтверждают тезу о том, что информационные процессы 

происходят везде и информация есть основной живой и неживой 

природы, а также общества. 

Большой научный вклад внесли в информатизацию и сыграли 

важную роль в становлении информациологии как науки об 

информации известные ученые и крупные специалисты многих 

стран мира. 

Понятие кода Вселенной еще недавно невозможно было 

представить. Путь его заключается в следующем. Установлено, что 

наследственность зависит от ДНК и РНК, молекулы которых 

закодированы так, что возможно определить элемент кода и его 

структуру в любом живом организме. Существует один или 

несколько ключевых (несущих) элементов, которые в разных 

сочетаниях образуют различные кодовые структуры с различными 

плотностями информации. В силу закона сохранения информации и 

ее вечности кодовые образования материзованной или 

дематеризованной информации представляют собой симметричные 

и асимметричные сотовые структуры, обеспечивающие равновесие 

информационных процессов, их свойств и форм. Одним из 

основных законов информации является закон постоянного 

информационного процесса кодирования и декодирования, 

способствующего равновесному состоянию информации как 

следствию постоянства ее материзации и дематеризации. Для 

процессов различных информационных сред микро- и 

макроструктур Вселенной имеется свой кодовый ключ, хранящий 

тайну того или иного информационного процесса. Суть ключевого 

кода заключается в существовании среди множества элементарных 

(несущих) частиц, составляющих основу системы кодирования 

информации, античастиц, обеспечивающих бесконечно малым и 

бесконечно большим информациогенным средам непознанную 

тайну Вселенной. 

Неумолимое движение времени истории и мирового развития 

привело к появлению информациологии, являющейся результатом 

анализа и синтеза всех наук, явлений и процессов природы. Будучи 

единой наукой, информациология раскрывает горизонты 
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небывалому развитию мирового сообщества на единой 

фундаментальной информационной основе. Она способствует 

научно-революционному прорыву в информационное будущее 

человечества и созданию единого мирового локально-

распределенного информационно-сотового сообщества – новой 

информационно-космической цивилизации. 

Информациология – наука фундаментального исследования 

всех процессов и явлений микро- и макромиров Вселенной, 

обобщения практического и теоретического материала физико-

химических, астрофизических, ядерных, биологических, 

космических и других исследований с единой информациогенной 

точки зрения. 

Исходя из определения, информацию можно разделить на 

естественную и искусственную. В прикладном плане по роду 

возникновения, приема и передачи информация может быть 

дискретной и непрерывной; в физико-химических процессах 

информация представляется как органическая и неорганическая; в 

быту используется социальная и правовая информация; в 

производстве – технологическая и экономическая; в медицине – 

биологическая; в науке – геологическая, астрофизическая, 

космическая и др. [6, с. 145]. 

Социальная информация делится на два класса: массовая 

(общая) и узкоспециальная. Общая информация доступна всем 

членам общества; узкоспециальная предоставляется отдельным 

слоям в соответствии с профессиями членов социальных групп и 

делится в свою очередь на следующие классы: научная, 

техническая, технологическая, политическая, экономическая, 

нормативная, экологическая, космическая, гуманитарная, 

историческая, культурологическая и другая информация. 

Возникновение социальной информациологии. Рассмотрение 

такого вопроса, как роль новых информационных технологий в 

современных социальных отношениях является актуальным как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. 

Информационные технологии, которые все шире применяются, 

кардинальным образом изменяют повседневную жизнь миллионов 

людей. Они привносят изменения не только во внутреннюю 
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политику разных по уровню развития стран мира, но и в отношения 

между этими странами, изменяя роль, которую играют в мировой 

системе международные организации, общественные движения, 

финансовые группы, преступные организации и отдельные лица. 

Теоретическое осмысление современных социальных отношений 

без учета роли новых информационных технологий становится 

просто невозможным [7, с. 14]. 

Подобные качественные изменения находят отображение в 

процессе разработки социально-политических решений. Сейчас 

аналитик, который решает конкретные социальные проблемы, 

сталкивается с последствиями информационной революции не 

только при изучении того или другого вопроса общественной 

жизни. Информационные технологии меняют саму работу 

исследователя общества. Осознание природы этих изменений – 

необходимая предпосылка для решения практически любой 

прикладной задачи. Во-первых, нужно рассмотреть влияние новых 

информационных технологий на современные социальные 

отношения (включая изменение роли государства в социальных 

отношениях, в формах социального конфликта). Во-вторых, нужно 

ясно осознать, какие изменения вносят новые информационные 

технологии в процесс исследования социальных отношений. 

В наше время информация в основной своей массе является 

продуктом данных, собранных электронными сенсорами. 

Электронные средства связи расширили зону, в которой можно 

своевременно обмениваться информацией. Программное 

обеспечение для обработки данных и аппаратная часть также 

развивались быстрыми темпами. Internet создал беспрецедентную 

потребность в постоянном и быстром обмене информацией в 

военном, правительственном и частном секторах. Подобные 

качественные изменения в процессах сбора данных, их переработки 

в информацию и распространения этой информации составляют 

основу так называемой информационной революции. Информация 

сейчас является стратегическим ресурсом, который должен 

использоваться эффективно для того, чтобы достичь преимущества. 

Вследствие того, что информация играет такую ключевую 

роль, любое действие, выполненное в информационной сфере, 
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может иметь последствия для физической области (материалы, 

персонал, финансы) и для области абстракций (система 

убеждений). Технологии информационной эпохи делают 

окружение, в котором ведутся боевые действия, более 

динамическим и непредусмотренным. Это делает национальные 

экономики более чувствительными к глобальному развитию, 

повышает культурное и политическое сознание части мирового 

населения и подкармливает радикальные движения, которые 

подталкивают мировую фрагментацию и дестабилизацию. 

Технологии информационной эры могут представить результаты 

военных действий (маленьких или больших) глобальной аудитории 

почти немедленно. Образы войны и мира – реальные или 

созданные – могут влиять на национальную волю и общественное 

мнение еще до того, как аудитория проверит в их аутентичность. 

Уже начала возникать новая экономика, которая основывается 

на информационных службах. Она разрушает иерархию 

промышленного мира. Поздняя промышленная эпоха – 

олигархическая смесь корпоративно-бюрократических обществ. 

Власть нынешней элиты основывается на системе плебисцитарной 

демократии, которая сурово ограничивает общественное участие, 

выборы и знание. Большие корпорации – как частные, так и 

государственные – составляют правящую сеть нашего времени, 

должны контролировать информацию, чтобы удерживать 

стабильную систему. Информационная революция существенным 

образом снизила, если не полностью устранила, способность 

правительств контролировать информацию, которую получает 

население. Наличие информационной технологии является таким 

важным фактором, ведь тот, кто использует эту технологию, может 

также примириться с огромными социальными изменениями. Тот 

же, кто отвергнет эту технологию, столкнется с риском физического 

уничтожения. Internet стал очень популярным источником 

информации и каналом связи. Он показал, как тяжело осуществлять 

контроль над информацией. 

Содержание печатных изданий СМИ и телевидение намного 

легче контролировать – количество продуктов ограниченное, а 

аудитория является пассивной. В Internet же каждый является и 
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потребителем, и производителем. Информационная революция 

меняет вид институтов. Она отстраняет иерархии, распиливает и 

перераспределяет власть (часто в сторону меньших элементов), 

пересекает и перекраивает границы, расширяет горизонты времени 

и пространства. Информационная революция усиливает важность 

сетей (например, социальной или коммуникационной). Она дает 

возможность разным действующим лицам связываться, 

консультироваться, координировать один с другим действия на 

больших расстояниях и с лучшей информацией, чем до этого. 

Информационная революция будет причиной сдвигов в конфликте 

между обществом и методами военных действий – конфликты на 

уровне общества и боевые действия в сфере управления и контроля 

на военном уровне. Оба типа связаны с информацией, они также 

являются лишь формами войны за интеллект общества или военные 

тайны. Информационная технология является "большим 

уравнителем" для государств, как в мирное время, так и во время 

войны. 

Эта технология не знает государственных границ и 

распространяется по всему миру. Много какие компоненты и 

системы доступны на международном рынке. Информационная 

революция создала окружение, в котором государственный 

суверенитет подлежит пересмотру. Поэтому конфликт между 

государствами и негосударственными объединениями так же 

возможен, как и конфликт между двумя государствами. 

С точки зрения управления процессами, которые происходят в 

общении государств и народов, наиболее важной является 

социальная информация, разнообразные аспекты работы которой 

рассматриваются далее. 

Под социальной информацией в широком смысле слова 

понимают информацию, которая циркулирует в государстве и 

используется в управлении социальными процессами. В узком 

содержании – это информация, которая отображает 

взаимоотношения субъектов государства. 

Расхождения видов социальной информации определяется 

расхождением источников ее возникновения, которые находятся в 

политической, идеологической и других сферах деятельности 
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государств. Например, политическая информация является 

отражением политической сферы жизни государств, совокупностью 

сообщений о явлениях и процессах, которые происходят в этой 

сфере. Задача политической информации – формирование в 

обществе глубоких и продолжительных политических убеждений. 

Социальная информация является высшим, наиболее сложным и 

разнообразным видом информации. Она может обеспечивать 

слаженное функционирование всей совокупности государственных, 

хозяйственных и общественных организаций. Эта информация 

выполняет управленческие, коммуникативные (обеспечение 

общения государств), научно-познавательные, учебно-

воспитательные и агитационно-пропагандистские функции. 

Количественные характеристики и качественный состав 

социальной информации, которая используется государственными, 

общественными организациями для координации их 

разносторонней деятельности, определяются уровнем развития 

общества. 

На рис. 3 приведена классификация социальной 

информациологии. Как видно из рисунка, социальная 

информациология комплексно изучает информационные процессы, 

которые протекают в обществе, являются искусственной 

(социальной) информацией, созданной человеком в результате его 

эволюционного развития. 

Отличие ее от других аналогичных понятий в том, что 

информационные социальные процессы (см. рис. 3 (1–6) изучаются 

и анализируются в контексте информациологической триады, т.е. 

системной связи третьего уровня со вторым и третьим, согласно 

модели на рис. 2. 

В качестве примера можно рассмотреть согласно рис. 2 

следующую информациологическую социальную цепочку: 

социально-экономическое состояние жизни людей (уровень 3) 

зависит от развития различных средств информатики (уровень 2), а 

также состояния развития фундаментальных прикладных наук: 

физики, химии, электроники и т.д. (уровень 1), которые 

обеспечивают материально-техническую базу информатики. 

Действенность информациологической триады 



В.Ф. Коломиец 

140 

подтверждается социально-экономическим развитием в США, 

Японии, Франции, Англии и других странах с высоким уровнем 

жизни. 

 
 
 

Социальная информациология 

1. Социально-экономические процессы 

2 2. Политические процессы 

3 3. Правовые процессы 

4 4. Культурологические процессы 

5 5. Спортивные процессы 

 6. Шоу-игровые процессы 

Рис. 3. Классификация социальной информациологии 

 

Таким образом, социальная информациология – это ветвь 

науки информациологии, которая изучает информациологические 

законы социально-политического, экономического, 

культурологического и других форм развития человеческого 

общества. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В прикладной теории познания мира понятие информация 

подразумевает степень неопределенности (энтропии) объекта или 

события материального мира. Практический аспект понятия 

информации – это сведения, изложение, разъяснение, 

информирование путем передачи сигналов либо сообщений через 

канал связи. 

2. Существование многих определений и понятий 

информация обусловлено специфичностью и многообразием 

подходов к толкованию этого понятия. Выделим три наиболее 

распространенных концепции: 

■ информация – мера неопределенности (энтропии) события; 

■ информация – свойство (атрибут) материи; 
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■ информация – действующая, полезная часть знаний. 

3. Информационная эволюция человеческой цивилизации 

привела к появлению в конце ХХ века понятия науки 

информациологии, которая есть результатом анализа и синтеза всех 

существующих научных направлений и наук, явлений и процессов 

природы. Информациология – наука системного изучения всех 

процессов и явлений: микро- и макромиров, Вселенной, живой и 

неживой материи, эволюции земных цивилизаций. 

4. Модель информациологической триады: физико-

химический уровень, уровень информатики и уровень социальной 

информации связана информациологическими законами, которые 

подтверждают тезу о том, что информационные процессы 

существуют везде и информация есть основой живой и неживой 

природы, а также общества. 

5. Социальная информациология как ветвь общей 

информациологии изучает информационные процессы, 

протекающие в обществе, является искусственной информацией, 

генерируемой и созданной человеком в результате эволюционного 

развития информационных социальных процессов. 
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In this article considered the problems of informationology  and 

establishment informationology. Proposed informationologycal models 

of interaction. Shows the main stages of formation informationology as 

a science, as well as the main stages of its development.  

Key words: Informationology, the global information 

society, digital divide, the coefficient of information. 

 

У статті розглядаються питання формування і становлення 

інформаціології. Запропоновано інформаціологічні моделі 

взаємодії. Показані основні етапи формування інформаціології  як 

науки, а також основні етапи її розвитку. 

Ключові слова: інформаціологія, глобальнее інформаційне 

суспільство, цифровий розрив, коефіцієнт інформатизації. 
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Актуальність теми дослідження пояснюється потребою у 

виявленні й систематизації стійких елементів впливу 

доктринальних і геостратегічних засад і спонукально-цільових 

мотивів зовнішньої політики США як важливого чинника 

триваючого формування постбіполярної системи міжнародних 

відносин. Очевидна доцільність поглибленого розуміння причин і 

наслідків новітніх суперечливих поворотів у зовнішньополітичній 

стратегії Сполучених Штатів Америки після розпаду СРСР на 

концептуальному і практичному рівнях. 

Пріоритет використання методичних напрацювань наукової 

школи гегемоністської стабільності зумовлений, з одного боку, 

чинником американського глобалізму, як уже власною глибинною 

суттю передбачає застосування силових підходів минулих епох до 

розв’язання конфліктних ситуацій у сучасному світі, а з другого 

боку – майже повним відходом повоєнних адміністрацій США від 

сприйняття та здійснення практичної геополітики в класичних 

межах географічного експансіонізму, тобто радикальною 
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актуалізацією геополітики у сенсі її адаптування до нової 

міжнародної системи. 

Мета даної статті – дослідити суттєві суперечності між 

доктринами ізоляціонізму й інтервенціонізму як базових засад усіх 

американських міжнародних стратегій. 

Протягом значного періоду історії американська політика 

коливалась між активною задіяністю в міжнародні справи та 

ізоляціонізмом. Після Другої світової війни, коли США 

перетворилися на центр глобальної системи союзів, а фактор 

відносної географічної віддаленості від світових центрів втратив 

своє попереднє значення, ізоляціонізм як варіант стратегії набув 

суто гіпотетичного характеру. Центр тяжіння американської 

політики почав періодично схилятися то до унілатералізму, то до 

багатосторонності. Однак політика США ніколи не була втіленням 

у чистому вигляді ні одного з цих підходів, а являла собою радше 

їхнє поєднання в різних пропорціях, де домінувала то одна, то інша 

тенденція. 

Політична ідеологія, яку успадкував 43-й президент від свого 

кумира Р. Рейгана, у зовнішньополітичному опрацюванні 

міжнародного оглядача     Б. Вудворда багато в чому нагадує ту, що 

бралась на озброєння офіційним Вашингтоном у роки Другої 

світової війни 1, р. 93–94. Він же вказує на таку закономірність, 

як призначення Дж. Бушем на високі державні посади політиків, 

які здобули перший досвід в адміністрації Р. Рейгана. Їхня 

особливість (зокрема, ідеться про міністра оборони Д. Рамсфілда) 

полягає в тому, що вони сформували для себе образ нинішнього 

світу в межах “підвищених ризиків” 2, р. 35. 

То ж можемо констатувати, що сучасні неоконсерватори, 

починаючи від ключової четвірки – президента Дж. Буша, віце-

президента Д. Чейні, державного секретаря К. Райс, міністра 

оборони Д. Рамсфілда, – суттєво відрізняються від образу 

консерватизму, створеного прибічниками дескриптивного методу. 

Останні спрощено представляють середнього неоконсерватора 

противником урядового регулювання і запеклим антикомуністом, 

який виступає проти полівіння політичної системи США. Тобто, 

формально відповідна політична ідеологія подається в межах 
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суміші лібералізму і традиційного консерватизму, а вища 

доцільність її застосування в кризових умовах зазвичай 

пояснюється успіхом Р. Рейгана в мобілізації суспільства на 

підтримку влади. Тут недооцінюється той факт, що значна 

більшість дослідників неоконсервативної ідеології слушно пов’язує 

власну перемогу і перенесення ідеї ліберального інтервенціонізму в 

основу міжнародно-політичного курсу якраз із послабленням 

“ліберальних порядків” 3, р. 7–16.  

Найважливішим видається той факт, що європейці, на відміну 

від американців, історично, умовно кажучи, на генетичному рівні 

втомилися від багатовікового проживання в умовах підвищених 

ризиків і великих воєн. Оскільки саме прагнення назавжди зняти з 

Європи імідж джерела війни спричинилося до європейської 

економічної і політичної інтеграції, між Сполученими Штатами і 

Західною Європою закономірно постає ідеологічна і психологічна 

відчуженість, подолати яку в часи перебування при владі в США 

ультранеоконсерватора Дж. Буша не вдалося. Річ у тим, що значно 

“старший за віком” сучасний європейський менталітет знову таки 

“генетично” заперечує принциповий складник американського 

консерватизму, якою є так звані “ментальні жести” 4, р. 44. 

Мається на увазі, що в американській зовнішній політиці нині 

надто багато чинників, які підтверджують її базування радше на 

“жертовних” рішеннях, в основі яких лежать домисли і 

перебільшення, ніж на поглибленому усвідомленні реальностей і 

прогнозуванні наслідків. 

Отже, для реалістичного сприйняття політико-ідеологічного 

чинника непорозумінь між американськими неоконсервативними 

підходами до міжнародно-політичної діяльності і сучасним 

європейським світосприйняттям необхідно, насамперед, 

розібратися з так званими “міжнародно-політичними 

особливостями” неоконсервативної ідеології в її американській 

версії. Відповідний варіант політичного неоконсерватизму бере 

свої витоки у консервативному русі, що постав за умов повоєнної 

кризи ліберальної ідеології в США. При цьому автор схильний 

вважати, що американський консерватизм був винятково реакцією 

на лібералізм як спробу бізнесу “вийти з-під контролю держави у її 
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дитячому стані” 5, р. 57. Тим паче, коли йдеться про 

неоконсерватизм Р. Рейгана і Дж. Буша, то він взагалі більше 

замішаний на політико-ідеологічних і морально-психологічних 

складниках, ніж на традиційному для епохи імперіалізму 

економічному прагматизмі. 

З цих причин наголошуємо, що американський варіант 

міжнародно-політичного консерватизму слід розглядати 

здебільшого як реакцію на радянський (“інтернаціоналістський”) і 

німецький (нацистський) тоталітаризми. За такої добре 

аргументованої в політичній думці версії не менш важливо 

враховувати, що американські консерватори від самого початку 

будували власну ідеологію на принципі так званої “масової 

демократії”. Зазнавши ідеологічної поразки в протистоянні з 

авторами “нового курсу” на економічній ниві, вони повернулися до 

зовнішньополітичного аспекту своєї ідеології. Не гіперболізуючи 

значимості впливу американських “старих правих” 1930-х років на 

формування повоєнного консерватизму, однак беремо цей чинник 

до уваги у сенсі загального “кризового походження” американської 

версії консерватизму.  

“Старі праві” періоду “великої депресії” у внутрішньо- і 

зовнішньополітичному контекстах в основному відрізняються від 

неоконсерваторів ставленням до тактики і процедур реалізації, по 

суті, близьких моделей суспільного розвитку. Відмінності були 

викликані радикальними змінами у житті американського 

суспільства і на міжнародній арені, що сталися від початку 1950-х 

років, коли власне “старі праві” й заснували власну модель 

консерватизму як реагування на загрозу “лівої революції” 5, р. 

417. Їхні сучасні неоконсервативні послідовники більше схильні 

шукати витоки кризових явищ і проблемності розвитку за межами 

своєї країни. Р. Рейган довів такий підхід до піку, що виявляється у 

такому його висловлюванні: “Ми повинні планувати відповідно до 

Армагеддону”    6, р. 3–12. Беручи цей факт за доконаний, автор і 

стверджує те, що витоки неоконсерватизму Р. Рейгана і Дж. Буша в 

контексті нашого дослідження тільки опосередковано можна 

шукати в ідеології нових правих, які на з’їзді республіканської 

партії 1968 року не допустили до балотування в президенти Р. 
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Рейгана, віддавши перевагу Р. Ніксону 7. Досить швидко 

несподівана для багатьох консерваторів ставка Р. Ніксона на 

розширення регулятивних повноважень уряду і федеральної 

бюрократії, а також його спроби налагодити “дружні контакти” з 

Москвою і Пекіном у формі розрядки міжнародної напруженості 

були сприйняті ними негативно.  

Тогочасні радикальні консерватори невдовзі “охрестили” Р. 

Ніксона “американським вігом” і вже на виборах 1972 року почали 

активні пошуки йому заміни, підтвердивши відмінність між 

європейськими й американськими консерваторами. Наслідком 

стала організація спеціального комітету Б. Голдуотера, що 

вилилася в ідею створення нью-йоркської консервативної партії. Ця 

політична сила здійснила спробу забезпечити висунення Р. Рейгана 

кандидатом у президенти від республіканської партії на виборах 

1972 року. Але й цього разу не досягла успіху на 

республіканському з’їзді, який знову віддав перевагу Р. Ніксону. 

Він і переміг демократа Дж. Макговерна, який бачив нову 

структуру забезпечення міжнародного миру в межах доктрини 

ізоляціонізму 8, р. 47. Епоха Р. Рейгана того часу ще не визріла. 

Тільки надто хитке протистояння прихильника розрядки 

міжнародної напруженості, яким був Р. Ніксон, з майже “чистим” 

ізоляціоністом Дж. Макговерном майже змусило республіканську 

партію відмовитися від висунення кандидатом уже на той час 

заповзятого інтервенціоніста Р. Рейгана.  

Тогочасні консерватори як своєрідна предтеча рейганівського 

так званого інтервенціоністського неоконсерватизму у відповідь 

активізували діяльність, спрямовану на створення власної партії, 

яка б усунула республіканців з провідного місця в американському 

політикумі. І тут з’являється реальний Р. Рейган, котрий жорстко 

вирішив пов’язати власну політичну долю з республіканською 

традицією, надавши їй нового звучання. Він відмовляється 

балотуватися як “незалежний кандидат” на президентських виборах 

1976 року, а новостворена Американська незалежна партія 

висунула на посаду президента колишнього губернатора Джорджії, 

заповзятого расиста Л. Маддокса. Здобувши перемогу на 

республіканських “праймеріз” у лютому 1976 року, прихильник 
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поглиблення розрядки у відносинах з СРСР Дж. Форд робив це під 

акомпанемент ізоляціоністських заяв про те, що “югослави і поляки 

не вважають себе домінованими Радянським Союзом”, а їхні 

держави є “незалежними, автономними, мають власну 

територіальну цілісність, а тому Сполучені Штати не сприймають 

ці країни як доміновані Радянським Союзом” 9, р. 422–425.  

Ставленик республіканців потерпів поразку, а демократ Дж. 

Картер частково переміг завдяки психологічно орієнтованим 

гаслам відмовитися від обману нації, що мав місце під час 

в’єтнамської війни, обіцяючи американське мирне сприяння 

забезпеченню прав людини в інших державах світу 10, р. 170–176. 

Значний внесок у розвиток неоконсерватизму, який був 

покладений в основу зовнішньої політики Р. Рейгана, зробили такі 

відомі науковці, як Дж. Кіркпатрік 11, р. 34–45 і Н. Подгорец 12, 

р. 27–40. Ключова теза їхніх неоконсервативних розробок 

полягала в абсолютизації радянської загрози національним 

інтересам США та європейських союзників Америки. Свою 

передвиборну кампанію 1980 року Рейган формально розпочав під 

таким принциповим гаслом, висловленим молодим прихильником 

Р. Рейгана: “Ми говоримо багато (про зовнішній світ. – Д.Л.), але 

не робимо нічого за кордоном. Ми втрачаємо довіру по всьому 

світу. Ми стаємо предметом жартів... Я голосуватиму за Рейгана... 

Гадаю, він діятиме з більшою силою” 13, р. 217–218. 

На тому етапі історичного розвитку міжнародної системи, 

базованої на біполярному протистоянні двох систем, така 

політична ідеологія заздалегідь забезпечувала Білому дому на чолі 

з Р. Рейганом надзвичайно серйозну підтримку з боку європейських 

союзників Америки. І хоча багато хто далі з різних причин 

сприймав їх “спадкоємцями старих правих” 14, насправді чітко 

простежувалася базова відмінність. Якщо “старі праві” переважно 

концентрувалися на недопущенні соціальної революції в Америці, 

то для неоконсерваторів, по-перше, полем інтересів і діяльності 

став майже весь світ, а, по-друге, вони дедалі чіткіше окреслювали 

СРСР вирішальним об’єктом протидії, ідучи до неї від колишнього 

стримування. 
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Якщо проводити паралель між ситуацією в Європі і США, то 

сучасні американські неоконсерватори рішуче відрізняються від 

європейських консерваторів саме рівнем орієнтації на 

демократизацію інших країн і повалення диктаторських режимів. 

Насамперед, в американському випадку дається взнаки суміш 

демократичних гасел з політичною ідеологією великодержавності, 

чого європейці “позбулися” внаслідок руйнівної для них Другої 

світової війни. Якщо для європейських консерваторів існування 

Радянського Союзу було трагічною аномалією, на яку доводилося 

зважати, то американські неоконсерватори відразу жорстко і чітко 

сформулювали ідею демократизації СРСР та ліквідації радянського 

домінування в різних регіонах і державах планети. Ще одна суттєва 

відмінність полягала в тому, що американські неоконсерватори 

вважали своїм прямим обов’язком максимально сприяти 

визволенню країн Центрально-Східної Європи з-під контролю 

Москви та повернути їх до складу європейських демократій. 

Європейські візаві американських неоконсерваторів відверто 

побоювалися, що потенційний розпад Радянського Союзу під 

зовнішнім тиском міг спричинити хаос у міжнародній системі і 

навіть серйозний воєнний конфлікт на континенті. Водночас 

неоконсерватори в США категорично не хотіли зважати на 

можливість такої перспективи, виходячи з того, що демократія як 

вища цінність повинна здобути фундаментальну підтримку будь-

якою ціною. 

І все ж на вибори 1980 року Р. Рейган як представник 

республіканської партії пішов під змішаними гаслами “старого” 

консерватизму і неоконсерватизму. Традиційна консервативна 

парадигма була вкрай потрібна для перемоги з огляду на дуже 

високий рівень інфляції і безробіття, що просто змушувало 

орієнтуватися на ідею категоричної відмови від економічного курсу 

демократичного президента Дж. Картера. Звідси й походить 

висунення на чільне місце у передвиборний кампанії Р. Рейгана 

традиційно-консервативної ідеї зниження податкового тиску на 

бізнес і скорочення бюджетних витрат. У цьому сенсі слід 

зазначити, що, скажімо, в епоху Б. Клінтона почали проявлятися 
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розходження з цих і споріднених питань між США та їхніми 

європейськими візаві у міжнародній торгівлі [15, с. 1]. 

Істинний неоконсерватор Р. Рейган використовував окреслену 

вище ідею винятково з метою впливу на виборців, оскільки за 

уважнішого ознайомлення з його програмою відразу ставала 

зрозумілою неможливість її реалізації за умови планованого 

різкого нарощування витрат на озброєння як форми зміцнення 

позицій США у світі. Не меншою мірою це стосувалось і його 

іншої мети – рішуче покінчити з розрядкою у відносинах з 

Радянським Союзом і перейти до тотальної конфронтації з 

Москвою. Президент США справді зумів мобілізувати державний 

потенціал і заручитися суспільною підтримкою курсу на 

руйнування радянської політичної системи. Головна ставка, на 

думку автора, була зроблена на економічне виснаження СРСР. 

Політико-ідеологічні впливи на громадян Радянського Союзу при 

цьому відігравали допоміжну роль.  

Уже в першій половині 1981 року Р. Рейган зробив усе від 

нього залежне, щоб довести воєнний бюджет до рівнів, небачених 

від часів війни у В’єтнамі. Новий президент категорично 

відмовився від його скорочення, що пропонувалося директором 

бюджетного управління Д. Стокманом задля подолання 

бюджетного дефіциту. У цьому сенсі бачиться переломна 

відмінність його позиції з уявленнями старих консерваторів.  

Завжди першим доктринальним елементом його 

інтервенціоністської стратегії залишалась активна протидія 

викликам з боку Радянського Союзу. Як стверджувалось у 

директиві РНБ США № 75: “Політика США повинна 

спрямовуватися на… послаблення і, де це можливо, підрив 

існуючих зв’язків між (радянськими союзниками у третьому світі) і 

Радянським Союзом. Політика США включатиме активні зусилля з 

метою сприяння демократичними рухам і силам у досягненні 

політичних змін у цих країнах” [16, р. 5]. У цьому напрямі 

зосереджували свою діяльність усі органи і гілки влади, відповідна 

логіка дослідження притаманна більшості американських 

політологів.  
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Урешті-решт, стратегічне значення реалізації доктрини Р. 

Рейгана полягало в тому, що вона підготувала основу для 

зовнішньої політики США в новій постбіполярній системі 

міжнародних відносин. Певним чином можемо стверджувати, що 

ця доктрина є доктриною сучасної міжнародної політики США з 

однією суттєвою поправкою. Якщо в епоху Р. Рейгана йшлося про 

подолання радянських політико-ідеологічних впливів, які 

забезпечувалися воєнними операціями Москви, то після розпаду 

біполярної системи головний наголос робиться на 

демократизаційних впливах на ті країни, діяльність урядів чи 

провідних політичних сил у яких містить у собі авторитаристські 

чи тоталітаристські виміри і тим самим загрожує стабільності в 

тому чи іншому регіоні й несе небезпеки терору, поширення 

наркотиків, розповсюдження зброї масового враження тощо.  

Саме в політичних промовах Р. Рейгана знаходимо окремі 

сутнісні показники позиції Дж. Буша-молодшого, серед них і  щодо 

подолання загрози міжнародного тероризму. 40-й глава Білого 

дому неодноразово робив заяви, які можна вважати абсолютним 

аналогом ідеології 43-го президента США. Їхня узагальнена суть 

така: не може йтися про жоден мир, допоки хоча б один 

американець вмирає десь у світі заради решти нас. Ми у стані війни 

з найнебезпечнішим ворогом, з яким будь-коли зіштовхувалося 

людство у своєму поступі від “болота до зірок”. У випадку нашої 

поразки у цій війні ми втратимо наш шлях до свободи, а історія з 

найбільшим подивом згадуватиме, що ті, хто мали втратити 

найбільше, зробили найменше, аби не дати цьому трапитися.  

Уважне прочитання таких висловлювань дозволяє говорити 

саме про аналогію підходів цих двох американських провідників 

неоконсервативної ідеології. Впадає в око хіба що відмінність у 

визначенні ворога. Для Р. Рейгана ним був комунізм, уособлений у 

Радянському Союзі, для Дж. Буша – міжнародний тероризм, дати 

чітке визначення (уособити) якого значно важче. 

Автор згодний з американськими дослідниками в тому сенсі, 

що неоконсерватизм Р. Рейгана і Дж. Буша-молодшого серйозно 

відрізнявся від консервативної традиції, закладеної батьками-

засновниками США. Завезена у “новий світ” з Європи традиційна 
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європейська версія неоконсерватизму переважно зводиться до 

збереження кращих управлінських традицій, захисту прав та 

інтересів особистості. У такому підході надто мало спільного з 

неоконсерватизмом згаданого вище І. Крістола і засновника 

журналу “National Review” У. Баклі. Хоча Р. Рейган і Дж. Буш 

поділяють відому консервативно-протестантську тезу засновників 

США, що “Бог допомагає тим, хто допомагає собі сам”, вони 

надали їй колективного загальнонаціонального звучання. Умовно її 

суть можна визначити так: “Бог допоможе Америці, якщо вона 

допоможе собі сама”.  

Аби пересвідчитися саме в глобальній спрямованості 

міжнародного курсу Р. Рейгана, додатково наведемо 

висловлювання Державного секретаря в адміністрації 40-го 

президента США Дж. Шульца. Він жорстко заявляв, що Сполучені 

Штати надаватимуть підтримку “народним повстанцям проти 

комуністичного панування” повсюдно, де “диктатури 

використовують брутальну владу для пригнічення власних народів 

і загрожують своїм сусідам”. “Сили свободи, – продовжував він, – 

не можуть довіряти тільки деклараціям... Упродовж багатьох років 

ми спостерігаємо, як наші противники діють без будь-яких 

обмежень з метою підтримки заколотників, щоб по всьому світу 

поширювати комуністичні диктатури” 17, р. 535–536.  

За великим рахунком, зовнішньополітичний неоконсерватизм                        

Р. Рейгана будувався на протидії конкретно існуючій так званій 

брежнєвській доктрині поширення комунізму, яка набула свого 

пікового прояву в афганській війні СРСР. Відповідний аналог у 

поданні Дж. Буша-молодшого будувався на абсолютизації 

міжнародно-терористичної загрози. У цьому була закладена 

головна проблема у спробах Дж. Буша вбезпечитися безоглядною 

підтримкою з боку європейської спільноти. 

Як радикальний неоконсерватор Р. Рейган прагнув досягти 

консенсусу між політико-стратегічними і моральними елементами 

у зовнішній політиці, ставши на шлях унілатеризму без активного 

залучення союзників по НАТО, поширення політико-культурних 

впливів на засадах винятковості американських цінностей і 

прийняття рішень на основі оцінок поточного моменту. У цих 
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аспектах спостерігається близькість, а подекуди й аналогічність 

його підходів з тими, що в інших історичних умовах реалізувалися 

Дж. Бушем-молодшим. Свого часу у Європі інтервенціоністський 

запал у планах і діях Р. Рейгана був сприйнятий як такий, що 

повертав Америку і, можливо, увесь світ у мілітаристське історичне 

минуле людства. На початку ХХІ століття щось подібне 

відбувалося в оцінках зовнішньої політики 43-го президента США 

Дж. Буша. 
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В статье анализируются особенности неоконсервативного 

интервенционизма Дж. Буша. Выявлено, системно и целосно 

представлено постоянно действующие, то есть доктринальные и 

политико-стратегические, причины расхождений и противоречий 

между ключевыми акторами современных международных 

отношений. Доказано, что внешнеполитическая стратегия Дж. 

Буша основана на неоконсервативной идеологии Р. Рейгана. 

Ключевые слова: внешняя политика США, неоконсерватизм, 

изоляционизм, Дж. Буш, Р. Рейган. 
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ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗАВАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье осуществлен анализ процессов политических 

преобразований в условиях глобализации. В работе системно 

исследованы закономерности корреляции политической 

модернизации и глобализации. В частности проанализирована 

сущность глобализации как явления, изучены ее основные 

механизмы, выявлены перспективы и риски вовлечения стран в 

общемировые глобализационные процессы. На основе анализа 

процессов глобализации и политических изменений в современном 

мире дана характеристика неолиберального подхода глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, политическая модернизация, 

неолиберальная модель, сверхдержава, новый мировой порядок, 

транснациональные корпорации, мировые финансовые центры.  

 

Актуальность исследования процессов политических 

преобразований в современном мире связано с тем, что к концу ХХ 

века мировое сообщество вступило в этап формирования 

глобального общества с новыми стратегиями мирового развития. 

Глобализация затронула представления о закономерности 

корреляции политической модернизации, социально-политическом 

и экономическом устройстве государства. 

Важнейшие аспекты исследования представлены в трудах 

таких ведущих современных философов, социологов и политологов 

К. Вольтц, З. Бжезинский, И. Валлерстайн, Г. Кейохен, К. Поппер, 

Д. Най, Р. Робертсон, С. Хантигтон, Ф. Фукуяма и другие. 

Цель исследования обусловлена необходимостью 

установления закономерностей развития политических 

преобразований в эпоху глобализации, изучения ее сущность и 
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механизмов, выявления перспектив и рисков вовлечения стран в 

общемировые глобализационные процессы. Для реализации цели 

исследования определены такие научные задания: 

проанализировать концепции глобализации, изучить сущность 

политической модернизации, дать характеристику неолиберального 

подхода глобализации. 

Одним из первых к исследованию глобализации обратился 

американский социолог Р. Робертсон в работе «Объясняя 

глобальность» [14, с. 37]. Ученый под глобализацией понимал 

возрастающее воздействие на социальную действительность 

отдельных стран различных факторов, имеющих международное 

значение: экономических и политических связей, культурного и 

информационного обмена и т. п. Понятие «глобальное» у 

Р. Робертсона означало не только «интернациональное» и 

«транснациональное», но и «транскультурное» и «транслокальное». 

Его концепция получила название глобальной социальности. 

Другой подход предложил профессор Гарвардского 

университета С. Хантингтон в своей книге «Столкновение 

цивилизаций». В центре его концепции предстала проблема 

дальнейших отношений Моря и Суши, Запада и Востока. По 

мнению С. Хантингтона, стратегическая победа в «холодной 

войне» атлантистов над евразийцами не есть победа 

цивилизационная. Запад и Восток по-прежнему цивилизационно 

отстают друг от друга. Западные ценности – это рынок, 

либеральная демократия, индивидуализм, права человека и т. д. А с 

восточными ценностями ассоциируются коллективизм, 

традиционализм, соборность, патернализм и др.  

С. Хантингтон утверждает, что западная идеология 

восторжествовала временно, что ее торжество поднимет на 

поверхность глубинные культурные слои Востока: усилится 

влияние религиозных факторов, в частности ислама и православия, 

синтоизма и буддизма, конфуцианства и индуизма. В недалеком 

будущем, по его мнению, заявят о себе славяно-православная, 

конфуцианская, японская, исламская, индуистская, 

латиноамериканская и африканская цивилизации [11, с. 114]. 

Цивилизационные различия вновь создадут условия для 
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противостояния Запада и Востока. Поэтому, по его мнению, 

западной цивилизации необходимо предотвратить соединение 

геополитических центров противостояния Западу в единый союз. 

В другой своей статье «Запад уникален, а не универсален» 

С. Хантингтон поставил под сомнение саму идею глобализации. И 

даже пошел дальше: выразил сомнение целесообразности всеобщей 

интеграции. По его мнению, интеграционные процессы должны 

быть ограничены рамками цивилизации. Мир, как отмечает 

исследователь, становится все более модернизированным, но при 

этом не принимает ценностей, присущих западноевропейской 

цивилизации. Исходя из этого, США должны тесно сотрудничать и 

входить в интеграционные образования со своими 

западноевропейскими партнерами, что поможет сохранению и 

развитию цивилизации Запада. 

В научной литературе теоретическое обоснование нового 

глобального мироустройства весьма обширно, выделяются имена 

социолога И. Валлерстайна, философов К. Поппера и Ф. Фукуямы, 

«серого кардинала» американской внешней политики 

З. Бжезинского и т.д. 

И.  Валлерстайн рассматривает мировую капиталистическую 

систему как первую историческую форму глобального 

мироустройства, которая развивается во взаимодействии трех 

специфичных регионов: высокоразвитого ядра, вечно нищей 

периферии и буферной зоны. Несовершенство классического 

капитализма, по его мнению, делают неизбежными 

разрушительные кризисы, которые потрясают мир с 

периодичностью в 50–100 лет. 

Согласно его концепции преодоление недостатков 

капиталистического мироустройства, возможно лишь в рамках 

новой глобальной системы. Теоретиков глобализации в этих 

рассуждениях привлекает, прежде всего, идея И. Валлерстайна о 

том, что мир есть единая система, состояние которой определяется 

характером взаимодействия ядра (Запад), периферии, то есть стран 

бывшего «третьего мира», и своего рода «буферной зоны», 

состоящей из сырьевых и технологических придатков Запада. 
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Философ К. Поппер получил широкую известность как автор 

популярной книги «Открытое общество и его враги». Смысл его 

рассуждений сводился к следующему: абсолютная истина, 

идеальная модель общественного устройства недоступны человеку. 

К. Поппер утверждает, что «история смысла не имеет». И потому 

он призывает человечество довольствоваться такой формой 

организации общества, которая в максимальной степени открыта 

для модернизации. Иначе говоря, открытое общество – это 

общество, в любой момент готовое принести свои исторические 

ценности, культурные обычаи и духовные традиции в жертву 

технологическим новациям [8, с. 56]. 

Наиболее полно западные представления о глобализации 

изложены в концепции «конца истории» американского 

профессора Ф. Фукуямы. Согласно его теории, нынешняя 

цивилизация Запада в форме либеральной демократии с ее 

ценностями индивидуализма, «свободного рынка» и 

«универсальных прав человека» является конечной стадией 

развития человечества [10, c. 134–148].  

Активный сторонник глобализации Дж. Сорос в одной из 

своих статей пишет, что глобальному обществу свойственно 

многообразие, которое является базой для создания необходимых 

институтов. Под «институтами» знаменитый миллиардер наимеет в 

виду всемирную систему политических, финансово-экономических 

и военно-стратегических организаций, которые должны стать 

эффективными инструментами установления глобальной 

диктатуры финансовых воротил. 

В свою очередь, З. Бжезинский утверждает, что кратчайший 

путь к глобальному мироустройству лежит через гегемонию 

«последней сверхдержавы» – Соединенных Штатов Америки. 

«Цель политики США, – пишет он в своей книге «Великая 

шахматная доска», – должна состоять из двух частей: 

необходимости закрепить свое господствующее положение и 

необходимости создать геополитическую структуру, которая будет 

способна смягчать неизбежные потрясения и напряженность», 

вызванные принудительной перекройкой мира по шаблонам 

«нового мирового порядка» [1].  
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Ближайшим этапом такой перекройки должно стать, согласно 

концепции З. Бжезинского, создание «сети международных связей, 

вне рамок традиционной системы национальных государств». 

Такая сеть состоит из межнациональных корпораций и создает 

неофициальную мировую систему для всеохватывающего 

сотрудничества в глобальных масштабах. Под давлением 

транснациональных корпораций создается международно-правовая 

база для легального утверждения олигархических финансовых 

групп, для их вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств. Такая глобальная система, в конце концов, 

«надлежащим образом узаконит роль Америки как первой и 

единственной истинно мировой сверхдержавы». 

В более современной работе З. Бжезинского «Выбор. 

Мировое господство или глобальное лидерство» ученый по-

прежнему считает, что «американское могущество – является 

сегодня высшей гарантией глобальной стабильности» [2, с. 7]. 

Однако в данной монографии прослеживается некоторое изменение 

взглядов З. Бжезинского в сторону осознания необходимости более 

сдержанного и осмысленного поведения США в системе 

международных отношений.  

Не все из авторитетных ученых признают, что глобализация 

характеризует принципиально новые особенности современной 

жизни. В частности, К. Вольтц утверждает, что вопреки динамике 

современных процессов глобализации, политика, как и раньше, 

привычно сохраняет приоритет над экономикой. Г. Кеохейн и 

Д. Най также считают, что «за последние двадцать лет 

взаимозависимости, которые существовали в мире, принципиально 

не изменились; в них лишь стали более плотными связи и возросло 

количество действующих акторов» [12, с. 104]. 

Согласно господствующей на сегодняшний день позиции, 

глобализация – это процесс неотвратимый, который нивелирует все 

отличия – от экономических, до культурных, тождественный 

вестернизации или американизации. Ее оппоненты настаивают на 

том, что масштабность, необратимость и следствия глобализации 

значительно преувеличены, где в современных мировых процессах 
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усматривается сложное взаимодействие многих разнородных 

компонентов с положительными и отрицательными следствиями.  

Ученые в целом достигли консенсуса относительно 

понимания глобализации как совокупности политических и 

материальных процессов, включая историческую трансформацию 

во времени и пространстве социальных отношений, но 

структурируют и приоритезируют их по-разному. Некоторые 

эксперты прибавляют к вышеупомянутым составляющим 

глобализации «способы мышления о мире» (Д. Миттельман) [13, 

с. 2], сложную диалектику объективных и субъективных процессов 

(Дж. Розенау) и т. д. 

Исходя из многомерности процесса глобализации, 

современные теоретики, прежде всего, обращают внимание на 

транснационализацию хозяйственной деятельности. 

Транснациональные корпорации и банки, благодаря финансовому и 

экономическому могуществу, начинают существенно влиять на 

ситуацию в мире, иногда более значительную, чем отдельные 

государства. Например, капитализация пяти ведущих мировых 

компаний начала ХХІ в. (Microsoft, GeneralElectric, Exxon, 

RoyalDutch / Shell) в совокупности превысила сумму в один 

триллион долларов [7, с. 2–3]. Экономическое могущество ТНК 

демонстрируют чрезвычайно высокую динамику развития. Если в 

1969 году в 14 ведущих стран капиталистического мира 

насчитывалось 7 тыс. «глобальных» фирм, то в первой половине 

1990-х годов их было уже 24 тыс. [7, c. 104]. Сегодня эта цифра 

превысила 50 тыс.  

Повышается прозрачность межгосударственных границ для 

притока капиталов, информации, услуг. В последнее время 

наблюдаются чрезвычайно высокие темпы роста прямых 

иностранных инвестиции. Если в 1970 году с ее экспортом было 

связано меньше трети прямых иностранных инвестиций, то ныне 

эта часть выросла до 50 %. 

Огромное значение в масштабах и темпах глобализации 

играет научно-технический прогресс, распространение 

современных технологий. С одной стороны – усиливают контроль 

государства над населением, а с другой – разрушают традиционное 
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предназначение границ. Как справедливо отмечает М. ван Кривелд, 

«молоток, мушкет, корабль еще могут использоваться автономно. 

Но кому нужна уже индивидуальная, независимая от других, 

железнодорожная станция или телеграфный аппарат?» 

Попытки консервации высоких технологий или изоляции от 

них ведут в никуда, о чем свидетельствует пример Северной Кореи. 

Для повышения эффективности производства каждое государство 

должна интегрироваться с соседями, присоединяться к 

международным органам и соглашениям в регулировании новых 

технологий. Первым таким органом в свое время был созданий в 

1860-х годах международный Комитет по вопросам 

железнодорожного транспорта. 

В современном мире высокими темпами возрастает роль 

негосударственных и надгосударственных регуляторов мировой 

экономики и международных отношений. Существенно 

расширяется влияние на развитие национальных экономик таких 

международных финансово-экономических институтов, как 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная 

организация торговли; укрепляются региональные экономические и 

финансовые союзы – Форум азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Североамериканское объединение и т. д. 

В элитные клубы развитых государств могут попасть только 

дисциплинированные, жизнеспособные государства, которые 

отвечают необходимым условиям. Различия между 

домодернистскими и постмодернистскими государствами слишком 

велики. Об этом свидетельствуют и статистические данные. 

Соотношение уровней доходов на душу населения богатых и 

бедных стран, «золотого» и остальных миллиардов населения 

планеты увеличилось с 13:1 в 1960-х годах до 74:1 в 1990-х годах, а 

сейчас составляет 90:1 [4, с. 20–22]. 

Глобализация непосредственно затронула и представления о 

социально-политическом и экономическом устройстве государства, 

его роли и функциях в реализации прав и свобод граждан. 

Необходимо отметить, что среди разнообразия западных 

концепций глобализации, основополагающей является 
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неолиберальная модель, зачатки которой прослеживались еще у 

известного британского экономиста Адама Смита. Приверженцы 

классического либерализма отстаивали идею такого общественного 

устройства, в котором регулирование социальных и экономических 

процессов осуществляется с помощью «безличного» и 

«справедливого» механизма свободного рынка, который разрешает 

каждому независимому производителю товаров действовать, 

руководствуясь лишь собственными интересами. 

Опираясь на такую экономическую модель, приверженцы 

принципа «laissez-faire» разработали концепцию государства – 

«ночной сторож», где главным предназначением государства 

становилась охрана собственности граждан, внедрение общих 

правил свободной конкуренции. Для либералов в ХІХ в. идеалом 

общественного развития было общество «равных возможностей», в 

котором постоянно происходят соревнование разнообразных 

социальных групп, политических партий и общественных 

организаций [3, с. 25]. 

В большинстве стран Западной Европы и Северной Америки 

в ХХ в. основой реформаторской политики стала концепция 

английского экономиста Дж. Г. Кейнса. Ее сущность состояла в 

признании необходимости расширенной системы государственного 

регулирования экономических и социальных процессов на 

переходном этапе от классического («дикого») капитализма к 

социально ориентированному рыночному [5, с. 44]. 

Постепенно идея «государства всеобщего благосостояния» 

(«welfarestate») превратилась в одну из наиболее влиятельных 

концепций современного неолиберализма и приобрела глобальное 

значение. Деятельность такого государства характеризуется 

развитой системой предоставления социальных услуг и 

социального обеспечения при одновременном сохранении 

рыночной экономической системы. 

 Исследователи до сих пор не имеют единого мнения 

относительно понятия «государства всеобщего благосостояния». 

Синонимами «welfarestate» являются понятия: «socialstate» – 

«социальное государство» (определение Л. Гобхауза), 

«socialservicestate» – «государство социального обслуживания» 
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(Р. Паунд, К. Маннгейм, Н. Герлитц), «plannedstate» – 

«государство, которое планирует» (М. Фридмен) и др. [3, с. 10]. 

Неолиберальный подход к глобализации четко обозначился в 

конце 70-х гг. ХХ в., когда прежняя модель развития стран Запада и 

мирового хозяйства переживала глубокий кризис. Государственное 

стимулирование спроса («общество благосостояния», гонка 

вооружений и т. п.) во многом исчерпало свои возможности и стало 

порождать серьезные бюджетные и финансовые проблемы. В 

результате, идеи неолиберализма и отказа от государственного 

регулирования получали распространение в западных странах. 

Неолиберализм предложил расширение индивидуальных 

свобод, ограничение государственного вмешательства в 

хозяйственную жизнь и ориентацию на рынок. Многие западные 

политические деятели в неолиберальных подходах видят 

возможность переложить на рынок ответственность за 

существующие трудности и нарастающие проблемы. 

Транснациональные корпорации усматривают в неолиберальной 

глобализации удобный способ выйти из-под государственного 

регулирования, налогового обложения и контроля национальных 

демократических институтов.  

Сегодня функционируют несколько неолиберальных моделей 

социального государства. Англосаксонский вариант 

предусматривает минимальное государственное влияние, 

отсутствие четких целей и методов деятельности институтов 

государственного регулирования. Такое государство 

характеризуется высоким уровнем конфликтности, минимальным 

соблюдением принципа социального партнерства.  

Романскому варианту «welfarestate» присуще большое 

количество институтов государственного регулирования, которые 

носят преимущественно фрагментарный характер, а социальная 

система подвержена угрозе излишней политизации [9, с. 44].  

Особенность среднеевропейской модели государства состоит 

в установлении исходных правовых границ государственного 

влияния и условий социального партнерства, гарантирования в 

остальной части отношений полной независимости, как рыночных 

процессов, так и личной свободы граждан. Скандинавский вариант 



Е.В. Галушко 

164 

развития общества, экономики и государства имеет отчетливые 

черты институализации всех сфер жизни человека [6, с. 135]. 

Наиболее специфичной является американская версия 

развития социального государства. Деятельность государства в 

США основана на примате частной собственности, которая 

гарантируется конституцией. Основой деятельности «государства 

всеобщего благосостояния» в США есть идея социального 

сотрудничества, где частная инициатива должна корректироваться 

федеральным правительством, которое уравновешивает интересы 

разных социальных групп и обеспечивает необходимый для 

развития общества динамизм.  

Воздействие неолиберальной глобализации на периферийные 

страны, в отличие от развитых, обычно оборачивается 

отрицательными последствиями. С одной стороны, она форсирует 

анклавную модернизацию и вестернизацию отдельных слоев 

населения, с другой – маргинализирует общество.  

В современном мире возросли масштабы деятельности 

транснациональных корпораций и мировых финансовых центров. 

Благодаря неолиберальной глобализации, они получили широкие 

возможности выхода из-под государственного регулирования, 

приобретения самостоятельности. Ведущие международные 

экономические организации (МВФ, СОТ, Всемирный банк и др.) из 

маломощных структур, занимавшихся восстановлением Западной 

Европы после Второй мировой войны, превратились в мощные 

центры принятия обязательных для государств решений. 

Безусловно, на развитие глобальной экономики огромное влияние 

оказывают и другие международные организации и форумы, среди 

них: Давосский форум, встречи «Большой восьмерки» и т.д.  

Таким образом, глобализация кардинально меняет 

сложившиеся представления о детерминантах развития 

экономической и политической систем государств. 

Модернизационные процессы уже невозможно рассматривать в 

традиционном ракурсе – только как результат взаимодействия 

внутриполитических и внешнеполитических событий и процессов, 

развития экономики страны и ее этнокультурных особенностей.  
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В глобализующемся мире специфика развития политической 

системы государств и регионов, безусловно, сохраняется и будет 

сохраняться, но сущность, характер и темпы модернизации будут 

зависеть от темпов и характера общемирового развития, а также от 

политики мировых сверхдержав, являющихся движущей и 

направляющей силой глобализации.  

 

Литература 
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки 

и ее геостратегические императивы / З. Бжезинский. – М. : 

Международные отношения, 1999. – 256 с. 

2. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / 

З. Бжезінський / [пер. А. Іщенка]. – К. : Видавничий Дім 

«Києво-Могилянська академія», 2006. – 204 с.  

3. Бульбенюк С. Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах 

перехідного періоду : дис. … канд. політ. наук  / С. Бульбенюк. 

– К., 2004. – 215 с. 

4. Долгов С. Глобализация экономики: новое слово или новое 

явление? / С. Долгов. – М. : ОАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 

171 с. 

5. Завадский С. «Государство благоденствия». Теория и практика 

/ С. Завадский / [пер. с польск.]. – М. : Прогресс, 1966. – 376 с. 

6. Исаев М. Политическая система стран Скандинавии и 

Финляндии / М. Исаев, А. Чеканский, В. Шишкин. – М. : 

РОССПЭН, МГИМО (У) МИД РФ, 2000. – 279 с. 

7. Клименко А. Глобализация и ее влияние на военную политику 

и военную стратегию / А.Клименко // Военная мысль. – 2002. – 

№ 5. – С. 2–15. 

8. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. / Карл 

Поппер. – Львов : Каменяр, 1990. –  Т.1. – 1990. – 386 с. 

9. Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми 

теорії і практики / О. Скрипнюк. – К. : Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с. 

10. Фукуяма Ф. Конец истории / Ф. Фукуяма // Вопросы 

философии. – 1990. – № 3. – С. 134–148. 



Е.В. Галушко 

166 

11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон / 

[пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова]. – М. : ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 

12. Keohane R. Globalization: What’s New? What’s Not? (And So 

What?) / R. Keohane, J. Nye // Foreign Policy. – Spring 2000. – P. 

104–120. 

13. Mittelman J. Globalization: An Ascendant Paradigm? / J. Mittelman 

// International Studies Perspectives. – February 2002. – Vol. 3. – № 

1. – P. 1–11. 

14. Robertson R. Globalization: social theory and global culture / R. 

Robertson. – London : Sage, 1992. – 211 p. 

 

The article provides political analysis of the processes of political 

changes in the context of globalization. We systematically investigated 

the correlation patterns of political modernization and globalization. In 

particular, analyzed the essence of globalization as a phenomenon, its 

underlying mechanisms were studied, identified opportunities and risks 

of involvement in global processes of globalization. The characteristic 

of neoliberal globalization approach is based on the analysis of 

globalization and political changes in the modern world. 

Key words: globalization, political modernization, the neoliberal 

model, superpower, new world order, transnational corporations, 

global financial centers. 

 

У статті здійснено аналіз процесів політичних змін в умовах 

глобалізації. У роботі системно досліджено закономірності 

кореляції політичної модернізації та глобалізації. Зокрема, 

проаналізовано сутність глобалізації як явища, вивчено її основні 

механізми, виявлено перспективи та ризики залучення країн у 

загальносвітові глобалізаційні процеси. На основі аналізу процесів 

глобалізації та політичних змін у сучасному світі дана 

характеристика неоліберального підходу до розуміння глобалізації.  

Ключові слова: глобалізація, політична модернізація, 

неоліберальна модель, наддержава, новий світовий порядок, 

транснаціональні корпорації, світові фінансові центри. 
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У статті досліджується Спільна зовнішня та без пекова 

політика Європейського Союзу крізь призму теорії міжнародних 

відносин. Проаналізовано  можливість залучення теоретико-

методологічних підходів науки про міжнародні відносини при 

вивченні СЗБП.  

Ключові слова: Європейський Союз, Спільна зовнішня та 

167олітику м політика Європейського Союзу, реалізм, неореалізм, 

неолібералізм, марксизм.  

 

Актуальність дослідження теоретичного аспекту Спільної 

зовнішньої та безпекової політики обумовлюється тим, що до 

моменту підписання Маастрихтської угоди розгляд СЗБП крізь 

призми основних традиційних теорій реалізму, неолібералізму та 

марксизму майже не проводився. Більша частина уваги приділялася 

вивченню явища інтеграції, яке переважно мало узагальнений 

характер. Предметом політологічних досліджень виступала, 

найчастіше, економічна інтеграція, що цілком зрозуміло з огляду на 

її успішність. Відтак, метою постає визначення феномену СЗПБ 

ЄС у сучасному науковому дискурсі теорії міжнародних відносин. 

У цьому ракурсі актуальним завданням є дослідження основних 

парадигм і теоретичних підходів науки міжнародних відносин, 

їхньої кореляції з таким явищем, як Спільна зовнішня та безпекова 

політика Європейського Союзу. 

Ґрунтовними дослідженнями, які дають змогу проаналізувати 

СЗБП ЄС з точки зору засад теорії міжнародних відносин, є праці 
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таких дослідників, як П.А. Циганков, Г. 168олітику м, К. Уолтц, Е. 

Карр, Б. Бузан, А. Моравчик [1; 2; 3; 4; 6; 9]. 

У системі сучасних міжнародних відносин Євросоюз являє 

собою особливу форму прояву взаємозалежності держав. 

Найбільший інтерес викликає інтенсивність, масштабність і 

багатовимірність такої взаємозалежності. Характеристики, 

притаманні інтеграційному об’єднанню, у цілому визначають 

унікальність спільної зовнішньої політики. Узгодити існуючий 

феномен СЗБП з реалістичною парадигмою дуже складно. 

Неподоланним бар’єром є факт суперечливості концептуальному 

принципу парадигми, який наголошує на тому, що головним 

(єдиним) учасником міжнародних відносин може бути держава. У 

випадку з СЗБП ми маємо справу навіть не з міжнародною 

організацією. Концептуальною мотиваційною базою, яка визначає 

роль і характер поведінки міжнародного актора, є національні 

інтереси. Під час аналізу інституційного устрою надано яскраві 

приклади того, що одним з гальмівних чинників СЗБП є саме 

національні інтереси країн-членів [1, р. 344].  

Єдиним принципом реалістичної парадигми, який 

корелюється з фактом існування СЗБП, є твердження, що 

визначальним національним інтересом є питання безпеки актора 

МВ. І те, що СЗБП, а пізніше й СБОП, були закріплені на 

нормативно-правовому рівні Євросоюзом, підтверджує цей 

принцип. Країни-члени здебільшого (але далеко не всі) прийняли 

ідею СЗБП, натомість не можуть досягти одностайності, ані щодо 

використання інструментів для найефективнішого функціонування 

її (СЗБП) механізму, ані щодо кінцевого призначення.  

Прийнятнішою для вивчення СЗБП і сучасного процесу 

розвитку світової політики є ліберально-ідеалістична парадигма. 

Характерною рисою для даної парадигми є широке коло акторів 

міжнародних відносин, що включає в себе не тільки державу, але й 

міжнародні та неурядові організації. СЗБП не підпадає під 

визначення жодних до цього відомих форм міжнародної співпраці. 

Це зумовлюється унікальною природою самого Євросоюзу. Однією 

з характерних ознак зазначеної парадигми є її високий рівень 

«лояльності» до adhoc гіпотез. На відміну від реалістичної 
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парадигми ліберально-ідеалістична парадигма зосереджує увагу на 

таких концептуальних рисах міжнародних відносин, як 

універсальні цінності й демократичні ідеали. Такий підхід 

характериний для системи aquiscommunitaire Євросоюзу і 

покладений в основу теорії «цивільної держави» Дюшена. 

Інституційна система раннього попередження та кризового 

врегулювання, яка вже сформувалась у межах СЗБП, повністю 

відповідає ідеалістським методам залагодження конфліктів як 

правове регулювання та збільшення ролі міжнародних організацій 

[2, с. 108].  

Отже, більш «зручною» парадигмою під час дослідження 

СЗБП виступає саме ліберально-ідеалістська парадигма. Водночас, 

як зауважував П. А. Циганков, ідеалізм у дослідженнях західної 

політичної думки не розглядається як окремий теоретичний 

напрямок [2, с. 106]. Максимально його роль зводиться до 

«критичного фону» під час аналізу політичного реалізму та інших 

теоретичних напрямків. Єдине, що деякою мірою об’єднувало 

класичну й ліберальну традиції, – це оцінка інтеграційних процесів 

з точки зору відновлення Європейськими спільнотами втраченої 

після Другої світової війни колишньої могутності [1, р. 455–458; 3, 

р. 112–114; 4, р. 32]. 

Поява нових підходів до вивчення міжнародних відносин, 

безумовно, пов’язана з трансформацією світової політичної 

системи. У результаті проведення численних наукових дискусій, 

присвячених сильним і слабким сторонам реалістичної та 

ліберально-ідеалістської парадигм, було запропоновано нові 

теоретичні підходи. Яскравим прикладом є неореалізм, який 

ґрунтувався на класичній традиції і збагачений ідеями канонічних 

парадигм. Однак і такий, оновлений підхід наголошує на тому, що 

держави-учасники радше відмовляться від участі в інтеграційному 

проекті, результатом якого буде непропорційний розподіл здобутих 

дивідендів, навіть якщо користь такого заходу буде перевищувати 

коефіцієнт користі самостійних дій [5, р. 572]. Це зайвий раз 

підкреслює постулат реалістичної парадигми про те, що 

найпоширеніший прояв взаємодії акторів – це конфлікт [2, с. 111]. 
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Суб’єкт МВ готовий пожертвувати власними інтересами з метою 

зашкодити втіленню національних інтересів іншого суб’єкта.  

Згодом після розпаду СРСР західна наукова думка все 

частіше звертається до пояснення ідентифікації європейських 

політичних інтеграційних процесів через соціально орієнтоване 

визначення – «логіку багатоманітності» [4, р. 35, 80]. Дослідники 

наголошують на тому, що при всьому різноманітті національних 

інтересів і традицій, ЄС так чи інакше сприймається як монолітна 

структура і відносини Європи з третіми країнами все частіше 

сприймаються як двосторонні. Так чи інакше ЄС постає 

невід’ємним складником європейського політичного рельєфу, іноді 

досить крихкого, іноді непередбачуваного, але існуючого [4, р. 35].  

Помірна диверсифікація національних інтересів усе ж 

дозволяє виокремити характерні риси, притаманні країнам-

учасникам, що дозволяє поділити їх на дві групи. Перша група 

така, що прагне розбудови інституційної системи СЗБП й 

активного використання її потенціалу. Друга група – група, яку 

абсолютно не приваблює перспектива ефективного функціонування 

СЗБП. До першої групи можемо сміливо зарахувати країни, які, 

усвідомлюючи свою роль аутсайдера міжнародних відносин, 

прагнуть висловлювати власні позиції із загальноєвропейської 

трибуни. Натомість іншу групу представляють країни, амбіції яких 

об’єктивно підкріплені багатою історією та високим рівнем 

соціально-економічного розвитку (Великобританія, Франція). Це 

дозволяє їм розраховувати на збереження суверенітету в 

зовнішньополітичних питаннях. Такий поділ простежується і в 

питанні підтримки процесу виведення інститутів СЗБП на 

наднаціональний рівень.  

Висунуті неореалістом К. Уолцом принципи частково 

пояснюють таку неоднозначну ситуацію. Дослідник наголошував 

на тому, що системний характер міжнародних відносин зумовлений 

не ініціативами й особливостями акторів, що взаємодіють, а 

властивостями структури
1
 міжнародних відносин [4, р. 72]. 

                                      
1
У зв’язку з цим неореалізм ототожнюють зі структурним реалізмом 

(структуралізмом). 
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Розглядаючи міжнародну систему як результат діяльності її 

акторів, водночас вона являє собою окремий, самостійний 

феномен, який, у свою чергу, може обмежувати, чи навпаки, 

сприяти реалізації зовнішньополітичних ініціатив. Головною 

особливістю є те, що саме структурними особливостями 

пояснюється відсутність збігу цілей і результатів у 

зовнішньополітичній діяльності держав [2, с. 128].  

Вивчаючи питання, чому різні країни з різним політичним 

устроєм та ідеологічними розбіжностями в певних ситуаціях ведуть 

себе аналогічно, Уолц дійшов висновку про існування кореляції 

між зовнішньополітичною поведінкою і системною напруженістю. 

Таким чином, пояснення поведінки одного актора стосовно іншого 

(групи акторів) переноситься на рівень міжнародної структури. 

Сама ж структура визначається як набір примусових умов та 

обмежень [2, с. 129]. 

Дії держав, спрямовані на реалізацію власних 

зовнішньополітичних ініціатив, що можна розглядати як реакцію 

на світові політичні виклики (ліквідація біполярної системи, розпад 

СРСР), дали поштовх для формування Спільної зовнішньої та 

безпекової політики. Правильне розуміння та, відповідно, 

прогнозування майбутнього якої залежить від точності визначення 

обмежень і примусів. Обмеженнями й примусовими умовами СЗБП 

виступають, наприклад, уже створені міжнародні організації, 

активна участь у них (зокрема, НАТО) більшості країн-членів ЄС, 

конкретні мотиви окремих держав, які пов’язані чи з втратою 

власного зовнішньополітичного авторитету, чи то з загрозою 

асиміляції у великій «європейській родині».  

Ще одним прикладом такої незалежності міжнародної 

структури є конкурентна природа відносин ЄС-США. Як з боку 

північноамериканської, так і з боку європейської сторін, у різні 

історичні періоди спостерігалися певні конфронтаційні ситуації, які 

підкреслювали таку конкуренцію.
1
Союзники в період холодної 

війни, після розпаду СРСР і, відповідно, окреслення нової 

міжнародної структури отримали зовсім інший, непередбачуваний і 

багатьма небажаний статус конкурентів. Формальним приводом 
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для такої ситуації стало бажання ЄС самотужки з’ясувати 

зовнішньополітичні питання.  

Згідно з основними постулатами неореалізму структурні 

зміни міжнародної системи зовсім не залежать від ініціатив малих і 

середніх держав, тільки від великих. У такому випадку логічною 

постає активність менших країн ЄС (наприклад країн Бенілюксу), 

спрямована на виведення СЗБП на наднаціональний рівень. І, 

відповідно, відсутність такого бажання у Франції та 

Великобританії. Інша справа, що решта «менших» країн навпаки 

невпевнена у власних силах і остерігається ризику бути 

представленою в зовнішньополітичних проектах усупереч 

національним інтересам.  

Наступним принципом, що доводить актуальність 

застосування неореалістичної парадигми до вивчення системи 

СЗБП, став так званий комплекс безпеки, запропонований 

Б. Бузаном. Послідовник структуралізму на прикладі міжнародних 

систем регіонального рівня зауважував, що країни-сусіди настільки 

пов’язані між собою в питаннях організації безпеки, що 

національна безпека однієї з них не може бути відокремлена від 

безпеки іншої [6, р. 203].  

Неможливо заперечити той факт, що старт європейської 

інтеграції відбувся саме на ініціативах побудови колективної 

європейської системи безпеки. Європейське об’єднання вугілля і 

сталі та Євратом відігравали роль опосередкованого економічного 

інструментарію, покликаного забезпечити мир на європейському 

континенті. Брюссельський пакт, Європейська оборонна спільнота 

та спроба оформити Європейське політичне співтовариство зайвий 

тому приклад. Також впадає у вічі бажання ЄС здійснювати вплив 

на країни, які перебувають на його зовнішніх кордонах
212

 

(політичний, економічний, інформаційний), на сусідні країни, які 

не є членами об’єднання. Єдиною метою є організація власної 

безпеки. 

                                      
2
 Такими прикладами виступають ініціативи ЄС як створення Союзу для 

Середземномор'я, Європейської політики сусідства та Східного партнерства. 
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Окрім плюралізації поняття «міжнародний актор», суттєвою 

ознакою неолібералізмустало зміщення акцентів у співвідношенні 

права, інститутів і моралі [2, с. 135]. На відміну від політичного 

реалізму неолібералізм передбачає прогрес міжнародних відносин, 

який забезпечується розширенням міжнародного співробітництва. 

Інтенсифікація співпраці між акторами передбачає не тільки 

задоволення безпекових потреб, але й досягнення економічного 

добробуту [7, р. 18]. Розширення міжнародного співробітництва в 

економічній сфері дозволяє отримувати користь усім (не тільки 

«великим») акторам міжнародних відносин [8, р. 35]. У такі межі 

цілком вписується феномен СЗБП, який відбувся після тривалого 

процесу саме економічної співпраці.  

Розвиваючи тему координаційних процесів у сфері СЗБП, 

слід окремо зупинитися на теорії неоінституціоналізму (системна 

теорія, раціоналістичний інституціоналізм). Ця теорія розглядає 

СЗБП як міжнародний інститут, країни-учасники якого виступають 

у ролі інструменту підвищення рівня якості реалізації 

зовнішньополітичних цілей. Головною особливістю інституту 

СЗБП, на думку представників даної теорії, є його потенційна 

користь, яка перевищує витрати країн-членів у вигляді часткового 

обмеження суверенітету в зовнішньополітичній діяльності [9, р. 

45–46]. Вважається, що об’єднання ресурсів країн-членів ЄС разом 

з масштабом впливу (взірцем якого вважається масштаб спільної 

торговельної політики) значно перевищує можливості будь-якої 

країни.  

Можливість брати участь у такому масштабному 

зовнішньополітичному проекті вигідна передусім невеликим 

країнам. Система СЗБП відкриває їм доступ до інформаційного 

ресурсу та надає змогу впливати на процес прийняття рішень через 

власних представників у наднаціональних інститутах. Зрозуміло, 

що такі перспективи мало приваблюють великі країни, проте 

з’являється перспектива маніпулювання ефектом масштабу через 

посилення впливу в середині інституцій СЗБП. Ще однією 

незаперечною перевагою виступає зменшення матеріальних витрат 

на процес кооперації в цілому. Передбачається, що процес 
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політичного співробітництва збільшує продуктивність співпраці в 

інших сферах (економічній, зокрема) [5, р. 573]. 

Принципи неолібералізму ґрунтуються на внутрішньо-

політичних процесах, характерних для кожного з акторів 

міжнародних відносин. З цієї позиції залучення урядів до 

міжнародних інститутів може слугувати стимулом для розвитку 

їхніх внутрішньодержавних потенціалів. Також інституту СЗБП 

приписується функція «алібі» або «козла офірного». Коли уряд, або 

інші національні інститути змушені приймати непопулярні 

рішення, вони будь-коли можуть вказати на Брюссель [5, р. 574]. 

Дискусія, яка ведеться між прихильниками основних 

парадигм міжнародних відносин, змушує нас висловити 

прихильність до однієї з них на фоні нашого предмета й об’єкта 

дослідження. Зосередивши увагу на комплексних і неоднозначних 

процесах і складниках системи СЗБП, крізь призму ліберально-

ідеалістичної парадигми ми можемо сміливо відзначити її гнучкість 

і, як результат, легкість синхронізації з досліджуваною системою. 

Сюди слід зарахувати такі принципи: надання переваги морально-

етичним цінностям і одночасно панівне становище прагматизму в 

розбудові міжнародного співробітництва, приділення великої уваги 

наднаціональним і міжурядовим структурам у системі міжнародних 

відносин. Ці позиції чітко корелюються з ідеєю створення системи 

СЗБП, зокрема, і Європейського Союзу в цілому. На противагу 

лібералам реалістична парадигма висуває низку аргументів, а саме: 

панування національних інтересів, в основу яких лягають питання 

організації безпеки; домінування окремих акторів, які володіють 

значно більшим ресурсним потенціалом, ніж решта країн; регуляція 

процесу функціонування систем на основі обмежень і стримуючих 

чинників. Такі положення відповідають реальному стану речей, 

який спостерігається, знову ж таки, як в СЗБП, так і в ЄС.  

У результаті констатуємо парадоксальну ситуацію, у якій 

факт існування структури, представленої сукупністю учасників, 

відповідає ліберальній парадигмі, але водночас 

внутрішньополітичні процеси корелюються з інтересами великих, 

авторитетних країн усього світу (не тільки Франція, 

Великобританія та Німеччина, але й США та Росія). Одночасно, 
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ідея заснування структури СЗБП відповідала основним 

національним інтересам (безпека), закріплених реалістичною 

парадигмою. Водночас форма реалізації проекту базується на 

ліберальних постулатах.  

На нашу думку, під час організації дослідження СЗБП 

ближчою до сучасного стану міжнародних відносин є реалістична 

парадигма, звичайно, доповнена інноваційними концепціями 

неореалістів. Про це свідчать ініціативи ЄС у сфері організації 

системи безпеки через створення і регулювання 

загальноєвропейського соціально-економічного простору. 

Ідеалістична парадигма, у свою чергу, приваблює своїм 

позитивізмом і постає як конструктивна надбудова реалізму. 

Доречно буде згадати ще одну парадигму, яка найбільше 

поширилась у період розквіту наукового комунізму. З розпадом 

Радянського Союзу і початком перебудови наукової свідомості 

марксистська парадигма втратила популярність. Між тим, у 

розвитку сучасної політекономії, як і в теорії міжнародних 

відносин у цілому, важливу роль зіграли дослідження 

неомарксистів. 

Ще під час оформлення СРСР у державу філософська думка 

та засновники неомарксизму, зокрема, звертали увагу на надмірну 

діалектизацію ідей Карла Маркса переважно Фрідріхом Енгельсом 

[5, р. 571-572]. Канони класичної марксистсько-ленінської 

парадигми здебільшого неможливо використати в процесі 

дослідження сучасної системи міжнародних відносин. Розгляд 

акторів крізь призму класового протиборства, яке зрештою повинне 

призвести до світової революції і встановлення комунізму, у 

наукових колах не має широкої підтримки. Водночас 

немарксистська теорія має досить широке коло своїх прихильників 

у всьому світі. 

Головною складністю, яка виникала під час ідентифікації й 

узагальнення принципів неомарксизму, стала велика різнорідність 

підходів, що існують у межах даної теорії. Надзвичайно широкий 

спектр ідей роблять задекларовані підходи настільки далекими від 

класичного марксизму, наскільки наближають їх до економічного 

структуралізму [2, с. 149]. 
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Слід зазначити, що велику увагу у свої ідеях прихильники 

неомарксизму приділяють економічним основам міжнародних 

відносин. Саме в цій точці перетинаються предмет нашого 

дослідження – СЗБП з тими принципами, які репрезентуються 

неомарксизмом. Як і традиційний марксизм його послідовники під 

час проведення аналізу міжнародних відносин надають пріоритет 

економічним структурам [2, с. 153].  

Умовно поділяючи інституційну структуру Євросоюзу на 

законодавчу, виконавчу та дорадчу/консультативну гілки, 

зазначаємо, що інститути і підрозділи спільної зовнішньої політики 

Європи здебільшого  перебувають у межах останньої – 

консультативної. Звичайно, апарат Високого Представника має 

право на висунення ініціатив, які на практиці, утім, зводяться лише 

до вироблення принципів та надання рекомендацій. Інструменти ж, 

які повинні використовуватись у процесі здійснення спільної 

зовнішньої політики, перебувають у компетенції виконавчої влади. 

Уведення посади ВП СЗБП до Європейської Комісії частково 

усунуло проблему недостатньої ефективності процесу прийняття 

рішень, але залишило багато питань щодо універсалізації 

механізмів міжінституційної співпраці. 

З одного боку, такий, здавалося б, штучний розподіл є 

породженням «координаційного рефлексу» – процесу проведення 

активних консультацій і поступового прийняття рішень з метою 

уникнути невдоволення консервативних прошарків політикуму, 

викликаного темпами інтеграційної трансформації. З другого – 

саме високий рівень економічної інтеграції та її успіх надав змогу 

розглядати інтеграцію в політичній площині. Глобальні економічні 

процеси сьогодення, такі, наприклад, як світова економічно-

фінансова криза, «газова війна», у яку втягнуто Євросоюз, 

формують європейський регіональний політичний простір і, власне, 

відіграють провідну роль в оформленні сучасної системи 

міжнародних відносин. Головним сукупним ресурсом актора на 

міжнародній арені є влада в різноманітних її проявах – військова, 

економічна міць і, головне, можливість контролювати поведінку 

інших акторів [2, с. 111]. Європейський Союз не є винятком. Такі 

ініціативи, як Союз для Середземномор’я та Східне Партнерство є 
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амбітними зовнішньополітичними проектами, які в процесі 

реалізації не передбачають залучення інституцій СЗБП. 

Перерозподіл повноважень між інститутами СЗБП породжує певні 

труднощі під час проведення дослідження. Це відповідало тодішній 

міжнародно-політичній ситуації. Європа зосередилася на 

внутрішній економічній співпраці. Питання організації безпеки 

взяв на себе Північноатлантичний Альянс. На сучасному етапі 

спостерігаються спроби ліквідувати такий дуалізм за рахунок 

нормативного закріплення нових посад (голова Ради) та інститутів 

(Європейська служба зовнішньої діяльності).  

Із усіх постулатів неомарксизму найбільшої уваги варті саме 

економічні засади парадигми. Це дає певні підстави для розгляду 

предмета СЗБП в контексті міжнародної політичної економії. Як 

зазначав П.А. Циганков, головне місце в міжнародній політичній 

економіці можуть посідати лише такі дослідження, які розглядають 

взаємозв’язок між фактами, одні з котрих не можна інтегрувати до 

економічної парадигми, а інші – до політичної [2, с. 143]. Утім 

політекономія надає перевагу вивченню саме економічних 

процесів, тоді як на сучасному етапі СЗБП постає ідейно 

самобутнім об’єктом без рис інструменту, покликаного 

безпосередньо приносити додаткову економічну вигоду.  

Теза про невід’ємність економічного складника від процесу 

формування сучасної системи міжнародних відносин активно (та 

досить успішно) експлуатується американським соціологом 

І. Валерстайном. Провідна категорія аналізу дослідника – «світ-

система» не зводиться до окремих держав. Базисом даної системи є 

капіталістична «світ-економіка», у якій поняття суверенітету є 

досить відносним. Взаємозалежність фінансово-економічних 

зв’язків суб’єктів сучасних міжнародних відносин дає можливість 

констатувати той факт, що будь-яка держава світу не в змозі вжити 

жодних заходів без огляду на майбутню реакцію світової спільноти 

[10, с. 115]. Економічною взаємозалежністю також можна пояснити 

делегування країнами-членами Євросоюзу національного 

суверенітету на наднаціональний рівень системи спільної 

зовнішньої політики. 
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Отже, розглянувши феномен СЗБП з огляду на канонічні й 

новітні парадигми міжнародних відносин, ми дійшли висновку, що 

всі запропоновані підходи актуальні й нині. Пропонуючи велику 

кількість варіацій, використовуючи дотичний інструментарій 

тільки в синтезі, вони можуть принести велику користь досліднику. 

Уникаючи ангажованості й дотримуючись зазначеного принципу, і 

було проведено дослідження політико-інституційних механізмів 

Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. 
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The Common Foreign and Security Policy in the frames of Theory 

of International Relations was examined in the article. Were made the 

investigation of application possibility for theoretical and 

methodological approaches in the process of CFSP researching.  
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Автор статьи рассматривает Общую внешнюю политику и 

политику безопасности Европейского Союза сквозь призму теории 

международных отношений, также предусматривает 

возможность использования теоретико-методологических 

подходов науки международных отношений при изучении ОВПБ. 
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 Основополагающие события и явления последних 

десятилетий, такие, как глобализация, локальная и международная 

нестабильность, рост фундаментализма в исламском мире, 

национальный ренессанс (выражающийся во все усиливающемся 

интересе к самобытным, национальным культурам), создавшаяся в 

связи с человеческой деятельностью угроза экологической 

катастрофы делают актуальным вопрос о закономерностях и 

направленности тенденций мирового политического развития. 

Тенденции мирового политического развития чрезвычайно 

сложны и многогранны. Однако значительная их часть может быть 

сведена к проявлениям глобального процесса, затрагивающего все 

общества и государства. Этим процессом является модернизация 

традиционных обществ. Цель исследования обусловлена 

необходимостью  проанализировать и рассмотреть как на наших 

глазах культуры и цивилизации, на протяжении веков сохранявшие 

более или менее незыблемые основы своего жизнеустройства, 

стремительно меняются и приобретают новые черты и качества. 

Начало этому процессу было положено во время европейской 

колонизации, когда традиционные общества Азии, Африки и 



Культурная вестернизация традинионных обществ 

181 

Латинской Америки стали трансформироваться – либо извне, 

усилиями самих колонизаторов, либо изнутри, чтобы сохранить 

свою самостоятельность и противостоять новому и сильному 

противнику. Так или иначе, толчком модернизации стал именно 

вызов со стороны западной цивилизации, на который 

традиционные общества вынуждены были давать «ответ». 

Исходя из этого, можно выделить основные задания данного 

исследования: 

- раскрыть сущность и содержание процесса модернизации 

традиционных обществ в сфере культуры и информации;  

- определить основные черты модернизации и изменения, 

происходящие под ее влиянием в традиционном обществе; 

- изучить явление вестернизации как классического типа 

модернизации традиционных обществ; 

 Специфика исследуемых проблем обусловила необходимость 

обращения к работам ученых – специалистов в сфере политологии, 

истории, социологии, философии, экономики. Значительное  место 

среди них заняли работы И.А. Василенко, А.Г. Дугина, Б.С. 

Ерасова, С.Г. Кара-Мурзы, И.В. Побережникова, Р. Пребиша, С. 

Хантингтона,  Ш. Эйзенштадта и другие. 

Консервация общественных структур в современном мире 

невозможна. Чтобы выжить и решить проблемы современности, 

традиционные общества должны трансформироваться, 

модернизироваться. Но типов этой модернизации существуют два – 

уже названные вестернизация и самобытное развитие. Движущие 

силы и содержание этих двух типов модернизации сильно 

различаются. 

Одним из важных факторов стагнации и архаизации 

традиционных обществ под влиянием вестернизации является 

фактор культурно-информационный. Для начала следует отметить, 

что сам западный идеал модернизации не соответствует 

культурной и социальной сущности развивающихся стран и 

попытки его масштабного внедрения могут привести к острейшим 

социальным и духовным потрясениям и конфликтам как внутри 

этих стран, так и в международном плане. По словам А.А. 

Зиновьева, западные образцы формировались веками, в конкретных 
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условиях западного мира. «Они не являются универсальными, 

пригодными в одинаковой мере для всех эпох и народов. Одни и те 

же образцы в различных условиях дают различные результаты, 

порою – прямо противоположные. Даже в тех случаях, когда они в 

какой-то мере применимы в незападных странах, их нельзя 

переносить в эти страны без учета всей совокупности конкретных 

условий этих стран. Такой бездумный перенос неизбежно ведет к 

разрушительным, порой к катастрофическим последствиям в 

западнизируемых странах» [4, с. 413]. 

Важную роль в культурной экспансии Запада в традиционных 

обществах играют средства массовой информации и масс-культура. 

Это воздействие имеет во многих отношениях крайне негативный 

характер. Западные центры и агентства заставляют потребителей 

своей продукции видеть весь мир, включая собственный регион, 

глазами этих агентств, то есть чужими глазами. Новости и 

информация, поставляемые этими агентствами, носят отнюдь не 

только собственно информативный характер. СМИ не столько 

способствуют свободному распространению информации, сколько 

извращают представления о действительно важных событиях, 

происходящих в мире. И дело не только в том, что поток передач и 

информации из ведущих стран Запада составляет до 80% 

потребляемой продукции в развивающихся странах, а прежде всего 

в содержании этого потока, отражающего как политические, так и 

цивилизационные установки Запада. По замечанию А.Г. Дугина, 

контроль над информационными каналами фактически уже 

равнозначен прямому стратегическому, военному и 

экономическому контролю, а содержательная сторона 

транслирующейся информации, как правило, очень далека от 

естественных культурных, духовных, нравственных норм, 

традиционно сложившихся в обществе [2, с. 117, 320].
 
Средства 

массовой информации дают определенные культурные установки, 

распространяют эталоны поведения, формируют шкалу престижа, 

утверждают ценности и развивают потребности. Эксперты 

ЮНЕСКО в области организации нового информационного 

порядка подсчитали, что на долю только США приходится сегодня 

более 60% потока информации, циркулирующей в каналах 
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коммуникаций всего мира. Как отмечает И.А. Василенко, «в 

результате происходит отторжение от собственной культуры, ее 

норм и традиций, потеря цивилизационной идентичности» [1, с. 

70]. 

Сохранение господствующих до сих в большинстве 

развивающихся стран традиционных ценностей приводит к тому, 

что «современные» (модерные) структуры в незападных 

обществах, заимствованные с Запада, имеют, как правило, 

непредвиденные и непредсказуемые с западной точки зрения 

последствия. К тому же они совершенно отличаются от 

исторических последствий введения этих структур в самих 

западных обществах. Дело в том, что эти новые структуры на 

периферии должны служить совершенно другим целям (в 

частности обслуживать только те уродливо выбранные 

характеристики жизни на Западе, которые устраивают и 

удовлетворяют потребности лидеров этих стран), вынуждены 

находить и черпать ресурсы для деятельности из совершенно 

непохожей на западную социальной и физической среды и т.д. 

Неудивительно поэтому, что культурная вестернизация имеет здесь 

подчас противоположные результаты. 

Вестернизация пытается нивелировать национальные черты и 

заменить самобытные культуры обезличенной и массовой 

западной. Особенно активным этот процесс стал в эпоху 

глобализации. Глобализм по своей сути антинационален. Любые 

границы, стремление страны защитить отечественную экономику и 

культуру – это главный барьер на пути свободного вывоза 

капитала, обогащения западных финансовых воротил, и они 

вызывают ожесточенное сопротивление со стороны Запада. Между 

тем всюду, где западнизм активно пытается заменить собой 

традиционные структуры, мы видим деградацию, падение духовно-

нравственного уровня, рост пауперизма и маргинализацию 

общества. По словам культуролога Н.М. Мухамеджановой, 

«специфические черты современного общества: ориентация на 

новацию, динамичность развития, рационализм общественного 

сознания, секуляризация духовной жизни и др. – способствуют 

разрушению традиционных механизмов психологической защиты 
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человека. В конце концов, даже такие особенности современного 

общества, как урбанизация, индивидуализация, ослабление 

коллективистского сознания, выступают как факторы 

дестабилизации личности». 

 Одним из результатов вестернизации является архаизация 

общества, активный «возврат к истокам», или, как характеризуют 

этот процесс некоторые авторы, «вторичная традиционализация». 

Ориентация общества на вестернизацию вызывает разрушение тех 

традиционных укладов, с которыми связано существование 

значительных масс населения, и ответную реакцию как 

консервативного (неотрадиционалистского), так и 

леворадикального толка. Благодаря этому общество выставляет 

барьеры на пути действия разрушительных изменений, защищает 

народ от вымирания и «переваривания» чужой цивилизацией. Сама 

архаизация опирается на традиционные основы жизни. Так что 

расцвет трайбализма, религиозности - прямое ее порождение. По 

словам С. Хантингтона, «имеет место обострение 

цивилизационного, общественного и этнического самосознания. 

Глобальное религиозное возрождение, «возвращение к святыням», 

является ответом на тенденцию восприятия мира как единого 

целого» [7, с. 94]. 

В условиях ослабления традиционных форм регуляции 

общества и усиления неравномерности развития традиционное 

сознание оказывается мало защищенным от напора того 

«демонстрационного эффекта», через который западный, а также 

местный капитал воздействуют на социальное поведение масс. В 

традиционном сознании снимаются прежние ограничения, и новые 

возможности воспринимаются как стимул к увеличению 

непосредственного потребления, способствующего повышению 

статуса и влияния первичной группы или индивида. В западной 

цивилизации гедонизм потребления в значительной степени 

уравновешивается протестантской этикой и аскезой труда. Однако 

в традиционных обществах, в которых насаждается инокультурный 

идеал потребления, западное культурное наследие опасно 

расщеплено: привлекательная техническая оболочка без 

религиозного ядра — такой «утилитарный» образец легко 
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потребляется, неся вестернизирующимся обществам нравственное 

опустошение. Безобидные, казалось бы, элементы чужой культуры 

в новой социальной среде начинают вести себя агрессивно [1, с. 

60–61]. 

Тенденция к повышению своего статуса в рамках 

традиционной иерархической структуры приводит к напряженной 

борьбе за расширение доступа к жизненным благам, что 

выливается подчас в тяжелые межэтнические конфликты, особенно 

острые в Африке и ряде азиатских стран. Такое развитие 

сопровождается усилением дифференциации между различными 

группами, обостряет между ними конкурентную борьбу за 

источники существования (в том числе за власть), что чревато 

ростом напряженности и конфликтов. Вестернизация приводит к 

резкому усилению неравномерности развития прежних составных 

частей социальной структуры, которая, накладываясь на 

традиционные формы жизни и деятельности, часто приводит к 

катастрофическим процессам. Запад в своих моделях модернизации 

африканских и азиатских стран особое место отводит ускоренному 

развитию тех социальных групп и районов, которые быстрее и 

дешевле могут быть подключены к периферийному капитализму. 

Однако такой подход резко усилил этнические и социальные 

противоречия. Как пишет Сергей Кара-Мурза, «чаще всего такому 

усилению этнического сознания и солидарности способствует 

неравенство социальных условий существования общности. Это 

проявляется в политизации этничности. Мобилизация этнического 

сознания побуждает людей к участию в борьбе, пробуждает 

простые и понятные чувства, не требующие сложной 

идеологической подготовки» [5, с.147]. 

Попытки изменения идентичности народа, навязывание ему 

ценностей чуждой культуры приводят к разрушению 

традиционных и индивидуалистических ценностей в 

индивидуальном и массовом сознании. Человек оказывается в двух 

культурных мирах одновременно, каждый из которых предъявляет 

к нему свои требования, противоположные по своей сути. 

Подобные раны — раны духовного порядка являются самыми 

убийственными по своей разрушительной силе и зачастую 
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приводят культуру к гибели. С.Х. Наср исследовал эту проблему в 

приложении к исламским странам. Он пишет: «Богатство, 

накопленное Востоком, подвергается постоянной опасности 

уничтожения со стороны Запада посредством книг, радио, 

бульдозеров. Современный мусульманин не может не вести 

постоянную священную войну (джихад) не только в самом себе, 

чтобы сохранить здравый ум и душевное здоровье, но и в 

окружающей его среде для того, чтобы защитить великолепие 

духовного и художественного наследия своих предков и передать 

их следующему поколению. В данной ситуации он одновременно 

испытывает тягу со стороны исламской традиции и со стороны 

секуляризма и модернизма. Современный мусульманин, особенно 

тот, который испытал основательное воздействие западной 

культуры, испытывает огромное напряжение, так как его ум и душа 

сформированы на совершенно иных основаниях, чем у западного 

человека... Эта напряженность зачастую отражается в его сознании 

и душе, в результате чего он становится раздвоенным в самом себе, 

испытывая глубокую потребность в реинтеграции» [6, с. 481–482]. 

Одновременно с архаизацией большей части общества идет 

процесс модернизации уклада жизни другой — меньшей части 

населения, прежде всего городских средних слоев, связанных, как 

правило, с деятельностью вестернизированных анклавов. Этот 

процесс осуществляется через политическую деятельность, 

урбанизацию, расширение образования, рост занятости в новых 

профессиях и т.д. Такие группы в своей основной массе начинают 

ориентироваться на западные ценности. «Отныне мир для них 

подчиняется скорее механическим, вещным и экономическим 

принципам, он предстает этически нейтральным, равнодушным к 

привычным человеческим ориентациям» [3, с. 78]. 

Происходит разрыв прежде единой культуры народа. 

Небольшая часть, относящаяся к элите, воспринимает западные 

ценности и пытается навязать их остальной массе людей, которая, 

однако, активно или пассивно отвергает эти новые нормы, 

справедливо связывая их с деградацией и обеднением. Распадается 

сама ткань социального организма, возникает глубокая социальная 

и культурная расщепленность между группами населения, 
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связанными с современными и традиционными укладами. 

Вестернизация приводит к крушению стабильности, являющейся 

одним из наиболее важных нормативных принципов 

традиционного сознания, к усилению чувства ненадежности 

существования. Зачастую именно это чувство, а не просто усиление 

эксплуатации, становится одной из важнейших психологических 

предпосылок открытого возмущения. Подрыв устойчивости 

существования, разрыв связи с землей и распад привычной 

системы взаимопомощи (в том числе надежд на патерналистскую 

помощь со стороны привилегированных и вышестоящих слоев) 

приводят к росту недовольства и возникновению движения 

протеста. Главным отрицательным фактором вестернизации в 

культурном и социальном аспектах является «устойчивая 

структурная дуальность как наличие комплекса противостоящих 

социокультурных тенденций и ориентации в сочетании с низкой 

эффективностью центральных институтов» [8, с. 476]. При этом 

одной из существенных черт этой дуальности становится 

понижение уровня структурной организации, что приводит к 

нарушению взаимодействия между различными группами 

населения. Происходит разрастание  ненормативных  отношений,  

ориентированных на поддержание партикулярных интересов, 

расходящихся с интересами общества в целом. Возрастает число 

внутренних конфликтов в обществе, что приводит к прямым 

столкновениям, скрытой враждебности или же порождает 

различного рода движения – социальные, культурные, этнические, 

выходящие за рамки прежних структур регуляции. 

Таким образом, вестернизация представляет собой такой тип 

модернизации, при котором происходит включение традиционного 

общества в орбиту западной цивилизации. Соответственно, 

модернизационные изменения служат интересам не самих этих 

обществ, а западного «центра», и являются выборочными. 

«Осовременивание» небольших островков (анклавов) 

политической реальности, экономики, повседневной жизни 

происходит на фоне архаизации большей части общества, 

сопровождающейся культурным кризисом. Составляющие 

политической вестернизации (демократизация, внедрение 
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многопартийной системы и т.д.), будучи неорганичными и 

привнесенными, в условиях традиционных обществ порождают 

совершенно иные эффекты, нежели на Западе. Это приводит к 

политизации религиозных и этнических идентичностей, всплеску 

этнических конфликтов, распаду традиционных ценностей и норм, 

трайбализму и коррупции, оказывая дестабилизирующее действие 

на ситуацию в традиционных обществах. 
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This article examines the main types of modernization, analyses 

different approaches for studying westernization. Article defines the 

contents and essence of such phenomena as westernization and the role 

of information in traditional societies. 
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В данной статье рассматриваются основные типы 

модернизации, анализируются основные подходы к изучению 

вестернизации. Определяется содержание, сущность феномена 

вестернизации и  его влияние на культуру и информацию в 

традиционных обществах. 

Ключевые слова: вестернизация, массовая культура, 

цивилизация, межцивилизационный конфликт, стагнация, 

идентичность, секуляризм, анклав, трайбализм.   
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А.П. Татарчук 

викладач кафедри міжнародних відноси та 

зовнішньої політики Київського міжнародного університету 

 

ПАРАДИГМАЛЬНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

Й АНАЛІЗІ СУБРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

У статті вивчаються теоретичні підходи при визначенні й 

аналізі субрегіонального співробітництва в контексті глобалізації. 

Говориться  про необхідність приділяти більшу увагу таким 

важливим чинникам,  породженим сучасними глобалізаційними 

процесами, як транснаціональний етнічний капітал, глобальні 

соціальні мережі; про необхідність використання теоретичної 

моделі ефекту відволікання прямих іноземних інвестицій; а також, 

про необхідність використання теоретичних підходів неореалізму 

та постмодернізму при аналізі сучасних тенденцій 

субрегіонального співробітництва.     

   Ключові слова: субрегіональне співробітництво, старий і 

новий регіоналізм, інтеграція, ефекти відволікання торгівлі, 

регіональні торговельні договори, багатостороння лібералізація, 

прямі іноземні інвестиції, глобалізація, ідентичність, 

транснаціональний етнічний капітал. 

 

Актуальність даної статті полягає в тому, що субрегіональне 

співробітництво в контексті сучасного глобалізованого світу 

набуло якісно нових рис: інтенсифікація мобільності «чотирьох 

свобод»; складніша економічно-політична організація 

взаємодіючих сторін, що стало результатом поглиблення 

регіональної інтеграції та нової динаміки формування і взаємодії 

нових і вже існуючих регіональних, міжрегіональних і глобальних 

інститутів, а також, нові тенденції у формування ідентичності в 

контексті глобального інформаційного простору. Ці зміни свідчать 

про те, що традиційні підходи до розуміння субрегіонального 

співробітництва, засновані на старих торговельних моделях у 

«традиції Вінер-Міда, які зосереджують свою увагу на створенні 
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торгівлі, відволіканні торгівлі й ефекті умов торгівлі» [6] 

неспроможними охопити нові тенденції та динаміку сучасного 

субрегіонального співробітництва. Таким чином, актуальним є 

пошук нових теоретичних підходів до визначення й аналізу 

сучасних тенденцій субрегіонального співробітництва.  

Метою статті є дослідження впливу таких важливих 

чинників, як транснаціональний етнічний капітал, глобальні 

соціальні мережі, ідентичність; використання теоретичної моделі 

ефекту відволікання прямих іноземних інвестицій, а також за 

допомогою теорій неореалізму та постмодернізму  оцінити 

динаміку і  тенденції сучасного субрегіонального співробітництва в 

умовах глобалізації.        

Серед наукових праць, у яких досліджується, питання теорії 

регіонального і субрегіонального співробітництва, слід назвати 

праці таких дослідників, як В. Константинов, М. Бурфішер, П. 

Гнат, К. Зерфелдер, Ш. Робінсон, Я. Цантоуліс, К. Царданідіс та ін., 

у яких автори використовують різні підходи до визначення 

регіонального і субрегіонального співробітництва, на основі чого 

будують якісно відмінні теоретичні моделі для оцінки динаміки 

субрегіонального співробітництва [1, с. 4–8].     

Визначення й розробка методологічного аналізу регіоналізму 

та субрегіоналізму залежить від теоретичної парадигми, якою 

послуговується дослідник.  Старий і новий регіоналізм. Більшість 

аналітичних досліджень з питань регіоналізму використовують 

стару теорію торгівлі, у традиції Вінер-Міда, яка зосереджую свою 

увагу на створенні торгівлі, відволіканні торгівлі й ефекті умов 

торгівлі. Ці інструменти є адекватними для аналізу ефектів 

скасування торговельних бар’єрів на виробничі товари 

(«поверхнева» інтеграція). Проте зручна теоретична модель Вінер-

Міда не включає багато впливів, які асоціюються з «новим 

регіоналізмом». Він зазвичай, включає «поглиблену» інтеграцію, 

яка відбувається, як звичайно, між країнами, що розвиваються, і 

розвиненими країнами [6].     

 Інтеграція розвитку розглядає регіональну інтеграцію як 

процес, спрямований на започаткування механізмів, здатних 

забезпечити ефективне та швидке зростання економіки, а також 



 

А.П. Татарчук 

192 

зміцнити соціальну сферу, насамперед у регіонах третього світу [1, 

c. 27]. У межах теорії регіоналізму субрегіоналізм повинен 

розглядатися тільки як збігання членства в двох або більше 

регіональних інтеграціях, члени яких передбачають об’єднати 

власні економіки (а згодом і суспільства) [7]. Також метою 

регіоналізації у порівняно слаборозвинених регіонах виступає 

структурна трансформація всієї системи взаємодій у регіоні, що є 

передумовою модернізації держав регіону, стимулювання 

зростання продуктивності праці, збільшення обсягів інвестицій 

тощо [1, c. 27]. Для сталого впровадження субрегіонального 

співробітництва необхідним є гармонізація вже існуючих і 

майбутніх режимів у сферах економіки, безпеки, політики, фінансів 

та ін
1
.  

Новий регіоналізм являв собою розвиток регіональної 

інтеграції, починаючи з 1980-х років, коли значні зміни у світовій 

економіці (такі, як глобалізація, зростаюча глобальна конкуренція 

та зусилля, направлені на підвищення глобальної виробничої 

ефективності) та політики (наприклад, кінець біполярної системи 

міжнародних відносин) стимулювали виразні зміни у методах із 

досягнення регіональної інтеграції. 

 Отже, якісні зміни нового регіоналізму близько пов’язані із 

взаємодією регіоналізму, глобалізацією та багатосторонньою 

лібералізацією [7].   Системний ризик полягає в тому, що велика 

кількість регіональних угод і преференційних правил може 

підірвати лібералізацію регіональної економічної системи, через 

занадто ускладнені та недостатньо узгоджені правила регіональної 

торгівлі [7], а штучні цінові заохочення регіональних торговельних 

договорів (РТД), можуть призвести до значного відволікання 

торгівлі [6].          

   Треба розрізняти стратегічні, орієнтовані на перспективу та 

швидкоплинні методи із досягнення субрегіонального 

                                      
1
 За Кразнером, режим – це набір неформальних або формальних принципів, 

норм, правил і процедур ухвалення рішень, навколо яких очікування акторів 

сходяться в певній сфері міжнародних відносин [3, c. 1]. 
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співробітництва, прикладом останніх можуть слугувати невзаємні 

преференційні договори.  

Невзаємні преференції є договорами між розвиненими 

країнами та країнами, що розвиваються, які, зазвичай, 

упроваджують низький або безмитний доступ для товарів експорту 

країн, що розвиваються. Однак їхня цінність для країн, що 

розвиваються, може знизитися через регіональну інтеграцію, яка 

може зменшити діапазон можливих преференцій у середині союзу. 

 Таким чином, критика невзаємних преференцій зазначає, що, 

з одного боку, країни, що розвиваються, втрачають переваги, 

набуті на їхню користь через ефект відволікання торгівлі, з другого 

– вони, зазвичай, виключають продукти найбільшої експортної 

зацікавленості, такі, як цукор і молочні продукти. Крім цього, вони 

навіть можуть загальмувати економічний розвиток через 

заохочення традиційних і низькопродуктивних секторів. Панагарія 

(2002 р.) стверджує, що преференції ЄС лише переказують кошти в 

низькопродуктивні сектори економіки та підривають реформи, які 

б змогли стимулювати більш швидке зростання Саме через ці 

недоліки ЄС наразі планує залишити цю модель регіональної 

співпраці та замінити її на модель взаємних преференцій (РТД) з 

країнами, що розвиваються [6].    

Проте Кемп і Ван (1976 р.) стверджують, що при 

впровадженні достатньо низьких спільних зовнішніх тарифів та 

одночасній лібералізації внутрішньої торгівлі між країнами, які є 

учасниками договору, можливо повністю нівелювати ефекти 

відволікання торгівлі. Прикладна література щодо оцінки впливу 

регіоналізму на добробут, переважно, підтримує точку зору, що 

РТД сприяли створенню торгівлі та підвищенню світового 

добробуту [6].  

У межах теоретичної моделі нового регіоналізму країни, що 

розвиваються, вступають у РТД із розвиненими країнами для того, 

щоб конкурувати з нечленами за прямі іноземні інвестиції (ПІН) із 

розвинених країн. Вони сподіваються, що їхні внутрішні реформи 

приваблюватимуть ПІН із розвинених країн («створення 

інвестицій»), що несе із собою перспективу передачі глобальних 

технологій і підвищення виробничої ефективності, так званий 
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ефект від упровадження реформ РТД. Еізер стверджує що ефект від 

такого «відволікання інвестицій» імовірно підвищить рішучість 

країн, що не є членами договору, до реформ з метою лібералізації, 

що, на його думку, є головною перевагою нового регіоналізму [6].   

 Теорія нового регіоналізму також включає вивчення 

торговельних зв’язків між країнами в межах субрегіонального 

співробітництва, спираючись на аналіз груп за інтересами та їхнім 

лобіюванням того чи іншого договору. Так, зони вільної торгівлі 

(ЗВТ) побудовані таким чином, щоб кожна країна мала достатню 

кількість експортерів, які отримуватимуть вигоду від договору та 

будуть надавати йому політичну підтримку. Проте Гросмен і 

Хелпмен стверджують, що потреба в політичній життєздатності 

того чи іншого договору може суперечити бажаності даного 

договору з боку широких соціальних кіл [6].   

 Теорія доміно Боулдвіна (1997 р.) використовує роль груп за 

інтересами в країнах, що не є членами договору, для того, щоб 

довести позитивний вплив регіоналізму на просування 

лібералізації. Він стверджує, що відволікання торгівлі та інвестицій 

у межах торговельного союзу стимулюватиме сили політичної 

економіки в країнах, що не є членами договору, приєднатися до 

нього – якщо членство є відкритим – або створити новий 

торговельний союз між собою. Цей тиск зростатиме із зростанням 

кількості членів торговельного союзу [6].   

Зростання інерції створюються асиметричним лобіюванням – 

країни, які залишаються в програші, мають тенденцію до 

сильнішого лобіювання, аніж країни, які виграють від того чи 

іншого торговельного договору.  Виключення із торговельних 

договорів, таким чином, сприяє підсиленню політичних сил, які 

виступають за лібералізацію та які відчули негативний вплив від 

відволікання торгівлі й інвестицій. Це запускає процес, який 

спричиняє падіння двосторонніх торговельних бар’єрів, як доміно, 

незважаючи на темпи прогресу багатосторонніх переговорів з 

питань лібералізації [6].  

Счів і Вінтерс (2003 р.) мають критичніший погляд на теорію 

доміно та стверджують, що це є малоймовірним, що вона приведе 

до глобальної вільної торгівлі. У своєму аналізі вони спираються на 
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бажання деяких країн-членів РТД лімітувати перспективи 

подальшого розширення за рахунок вступу нових країн для того, 

щоб використовувати переваги умов торгівлі проти країн, що не є 

членами договору [6].      

Субрегіоналізм у контексті неореалізму. Головним 

твердженням неореалістів, таких, як Роберт Гілпін і Стефен 

Кразнер, щодо регіоналізму є те, що він надто залежить від 

наявності гегемону, який здатний нести витрати від створення 

міжнародних інститутів, за допомогою яких зберігатиметься 

взаємозалежність країн регіону [4, c. 247]. Наприклад, 

«найважливішим стовпом розвитку субрегіоналізму» як у 

«Європейському Союзі», так і на його периферії, виступає процес 

розширення на Схід»  [4, c. 252–254].  Дуглас Вебер (2001), 

посилаючись на історичну переоцінку франко-німецького 

співробітництва в Європі, зазначає, що лідерство може випливати 

не лише від окремого гегемону, а й від гегемоніської коаліції [4, с. 

253].  

Для неореалізму також є характерним погляд на регіон ззовні 

як на специфічний комплекс у системі міжнародних відносин. 

Регіональні комплекси розглядаються як форма колективної 

відповіді регіональних держав на зовнішній вплив [1, c. 26].  Так, 

для країн, що розвиваються, участь у субрегіональних і 

регіональних схемах співробітництва, як звичайно, вважається 

позитивним кроком на шляху до їхнього вступу до ширшої 

глобальної економічної системи та їхньої адаптації до 

конкурентного середовища глобалізації [8].  Однак слід зазначити, 

що для регіональних проектів зайвим і неефективним є 

запровадження програм інтеграції, надмірних за глибиною 

консолідації регіонального простору, оскільки небезпека для 

суверенітету держав, які ще не готові до поступок у цьому питанні, 

виявиться для регіоналізації контрпродуктивним [1, c. 26–28].      

Постмодерністський підхід трактує регіоналізм як вид 

соціальної рефлексії, що відштовхується від домінуючих на певний 

момент (і здатних до видозмінення під впливом взаємної адаптації) 

уявлень про ідентичність і почуття територіальної спільності. У 

межах постмодерністського підходу регіоналізм трактується не 
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тільки як конструйоване, але і як уявлене явище, що не може бути 

відірваним від соціально-політичного контексту [1, c. 27]. Мейровіц 

зазначав, що оскільки простір і доступ до інформації перестали 

бути пов'язані між собою, моделі поведінки та цінності, пов'язані із 

певним місцем і територіальною ідентичністю відходять на другий 

план [1, c. 27]. Проте потенціал, пов'язаний з ідентичністю, не треба 

недооцінювати, навіть у контексті сучасного соціального 

динамізму, у світлі глобалізації, заснованої переважно на 

неоліберальних принципах.  

Отже, «цілеспрямовано мобілізований урядовою політикою, 

транснаціональний етнічний капітал (ТЕК), здатний стимулювати 

ефективніші політичні ініціативи та їхню» сталу «імплементацію» 

[5, c. 269].  Такий же впливовий, як соціальні мережі або 

неформальні асоціації в досягненні економічного розвитку, ТЕК 

має бути поступово заміщений формальними адміністративними 

структурами та безособовими ринковими механізмами. 

Незважаючи на те, що цей перехід до формальних інститутів права, 

ринку й урядування може послабити або знесилити існуючий 

соціальний капітал, він врешті-решт призводить до появи нових 

типів соціального капіталу, які вкарбовані в економічній системі, 

аніж навпаки [5, c. 284].           

Субрегіональне співробітництво у світлі сучасної інтенсивної 

глобалізації та інших динамічних трансформаційних процесів 

неможливо розглядати лише крізь призму старих теоретичних 

моделей, заснованих на створенні торгівлі, відволіканні торгівлі й 

ефекті умов торгівлі. Необхідним є включення до аналізу таких 

складників сучасної глобальної суспільної взаємодії, як  глобальні 

соціальні мережі і транснаціональний етнічний капітал; потоки 

фінансів, інформації, наукових знань і технологій, об’єм та 

інтенсивність переплетення яких у просторі й часі вливають на 

формування або/і трансформацію ідентичності; посилена 

конкуренція на світовому ринку та прагнення досягнути більшої 

технологічної та організаційної ефективності, що породжує  

складний глобальний політичний процес, який доцільно вивчати, 

послуговуючись узагальнюючою теорією неореалізму.   
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This article describes various theoretical approaches in defining 

and analyzing subregional cooperation within the context of 

globalization. Author talks about the need to pay greater attention on 

important factors engendered by globalization such as transnational 

ethnic capital, global social networks; to use foreign direct investment 

diversion model; and to use neorealist and postmodernist approaches 

when analyzing current tendencies of subregional cooperation.   Key 

words: subregional cooperation, old and new regionalism, integration, 

trade diversion, regional trade agreements, multilateral liberalization, 

foreign direct investment diversity, globalization, identity, transnational 

ethnic capital. 

  

В статье проанализированы теоретические подходы при 

определении субрегионального сотрудничества в котексте 

глобализации. Говориться о необходимости уделять больше 

внимания таким важным факторам, порожденным глобализацией, 

как транснациональный этничный капитал, глобальные 

социальные сети; необходимости использования модели эффекта 

отвлечения прямых иностранных инвестиций;  а также о 

необходимости использования теоретических подходов 

неореализма и постмодернизма для анализа современных процессов 

субрегионального сотрудничества.  

Ключевые слова: субрегиональное сотрудничество, старый и 

новый регионализм, интеграция, эффекты отвлечения торговли, 

региональные торговые договора, многостороння либерализация, 

прямые иностранные инвестиции, глобализация, идентичность, 

транснациональний этничный капитал.  
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УДК 327 + 339 (477 + 540) 

Д.В. Рачек  

магістр міжнародних відносин, перекладач та помічник голови 

канцелярії Посольства Індії в Україні 

  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ Й ЕКОНОМІЧНІ  

ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ІНДІЇ:  

СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У даній статті розглядається процес розвитку відносин між 

Україною та Індією від початку 90-х донині. Аналізуються основні 

здобутки відносин у політичному й економічному напрямах, 

досліджуються періоди їх спаду та активності.  

Ключові слова: Індія, Україна, Азія, міждержавні відносини, 

зовнішня політика, торговельно-економічні зв’язки.  

 

Від кінця ХХ століття Індія бере курс на набуття статусу 

«світової держави», що відбувається завдяки низці чинників, а 

саме: політична стабільність, стале економічне зростання, 

багатостороння співпраця на міжнародній арені, інтеграційні 

процеси тощо. Цьому курсу відповідає й геополітичне 

розташування Індії, оскільки вона займає вигідну позицію на 

політичній мапі як регіону Південної Азії так і світу в цілому. 

Безперечно, саме ці обставини обумовлюють наукову актуальність 

і значення цієї проблеми і теми дослідження.     

Проблеми, розвиток і перспективи відносин між Україною й 

Індією розглядаються здебільшого вітчизняними науковцями та 

дослідниками у журнальних чи газетних статтях, або частково 

висвітлюються в монографіях. Серед основних дослідників даного 

питання слід виділити таких, як Лукаш О.І., Борділовська О.А., 

Семенець О.Є., Ходоровський Г.І. [12; 6; 19; 24].   

Що стосується іноземних досліджень і видань, то тут 

необхідно відмітити, що вони дуже обмежені з цієї проблематики. 

Корисні й цікаві дані спостерігаються в документах і матеріалах 

зовнішньополітичних й зовнішньоекономічних міністерств та 

відомств Індії, у виданих в Індії та в Росії збірниках документів і 



 

Д.В. Рачек 

200 

матеріалів з міжнародних питань, у ряді Інтернет-ресурсів та 

деяких індійських та російських монографічних виданнях [Див. 

напр.: 1–5]. 

Вивчення й комплексний аналіз здобутків і перспектив 

політичних та економічних відносин між Україною та Індією на 

сучасному етапі становлять мету цього дослідження, яка 

вирішується через спробу розв’язання таких завдань, як: аналіз 

становлення міждержавних відносин від здобуття Україною 

незалежності й дотепер; характеристика досягнутих результатів та 

проблем, що спостерігаються; визначення реальних перспектив у 

відносинах між двома країнами.  

У рік десятої річниці встановлення дипломатичних зв’язків 

(2002 р.) президент Республіки Індія Абдул Калам висловив мудре 

речення: «Наші офіційні дипломатичні відносини, можливо й 

тривають небагато років, проте наша фактична близькість бере свій 

початок від 1500 року до н.е., коли індо-арійські племена, які 

проживали в частинах України, почали свою довготривалу одисею 

до Індії…» [1]. 

Дійсно, перегортаючи сторінки історії, потрібно згадати про 

участь України у співпраці Індії з СРСР. Відомо, що СРСР надавав 

Індії велику економічну та науково-технічну допомогу протягом 

повоєнних десятиліть. Україна була активно залучена до цієї 

допомоги. 1962 року було відкрите Генеральне консульство 

Республіки Індія в Одесі, яке працювало до березня 1999 року [11]. 

За підрахунками, у 1960–1980-ті роки питома вага внеску України в 

економічне й науково-технічне сприяння Індії становила від 40 до 

50% від загальносоюзної [12, с. 598].  

 Отже, ще до здобуття незалежності Україна вже мала багатий 

історичний досвід відносин з Індією, що становило базу у побудові 

політичних та економічних відносин між двома країнами у нових 

умовах розпаду біполярного світу. 

Необхідно відмітити, що Індія досить неоднозначно 

сприйняла появу нових суб’єктів міжнародних відносин після 

розпаду Радянського Союзу [5, с. 86]. Разом з тим, зважаючи на 

геополітичну ситуацію, що склалась у світі, Індія визнала 

незалежність України однією з перших – 26 грудня 1991 р. 
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Наступним кроком стало встановлення офіційних дипломатичних 

контактів: 17 січня 1992 року ця історична подія була закріплена в 

Протоколі про встановлення дипломатичних відносин. Уже в 

березні 1992 року Президент України Л. Кравчук здійснив свій 

перший державний візит за кордон – до Індії. Візит тривав п’ять 

днів, протягом яких українська делегація підписала три угоди: про 

дружбу та співробітництво; торговельно-економічні зв’язки; 

співробітництво в галузі науки й техніки, які заклали основу 

подальшої співпраці [8, с. 26–27; 22, с. 242]. А 13 лютого 1993 року 

перший Посол України в Індії Г.І. Ходоровський вручив 

Президентові Республіки Індія свої вірчі грамоти [24, с. 10]. 

Зважаючи на те, що Росія на початку 90-х переважно 

займалася внутрішніми проблемами та розбудовою співпраці із 

Заходом, в Індії розпочався альтернативний пошук нових 

довгострокових партнерів, серед яких Україна грала вагому роль 

[24, с. 10]. Про це свідчить той факт, що у липні 1993 року в 

Україну з офіційним візитом прибув Президент Індії Ш. Шарма. 

Під час цієї зустрічі на вищому рівні сторони обговорили актуальні 

міжнародні проблеми та хід розвитку двосторонніх економічних 

відносин [22, с. 298].  

Позиція України з цього питання була визначена у постанові 

Верховної Ради від 2 липня 1993 року «Про основні напрями 

зовнішньої політики України», у якій чітко зазначалось, що 

геостратегічні та геоекономічні інтереси України вимагають тісних 

і широких відносин з Індією та іншими країнами регіону, тому що 

це допоможе Україні диверсифікувати її міжнародні зв’язки та 

сприятиме її економічній незалежності [22, с. 37–53]. 

  Важливим кроком у закріпленні практичних результатів цих 

кроків стало створення під час візиту міністра закордонних справ 

України А. Зленка до Індії індійсько-української міжурядової 

комісії зі співробітництва в галузях торгівлі, економіки, науки, 

технологій і культури в квітні 1994 року [11]. Перше засідання 

комісії було проведено в Києві, наприкінці цього ж року. У цілому, 

у першій половині 90-х років було підписано близько 10 угод і 

протоколів між Україною та Індією. 
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Однак, ці позитивні кроки зазнали певних проблем у 

подальшому розвитку. Тривала пауза була викликана складною 

ситуацією, коли у 1996 році Україна підписала контракт на 

постачання 320 танків Т-80УД з Пакистаном [23] і коли в травні 

1998 року Індія провела три підземні ядерні випробування в пустелі 

Похран [18]. 

Загалом, період з другої половини до кінця 90-х 

характеризувався низькою активністю країн у напрямку розбудови 

відносин. Це було зумовлено тим, що Індія активізувала свою 

зовнішню політику на співпрацю з РФ, а Україна здебільшого 

привертала увагу внутрішнім економічним і політичним проблемам 

і відносинам з країнами Заходу. Здебільшого зустрічі й 

обговорення актуальних питань у відносинах між нашими країнами 

в період від 1995 до 2001 року проводилися на території третіх 

держав, зокрема під час засідань ГА ООН.  

Під час цього періоду найважливішою подією, на думку 

автора, була участь міністра закордонних справ України Г. 

Удовенка як спостерігача у роботі ХІІ конференції міністрів 

закордонних справ країн-учасниць Руху неприєднання
1
. Під час 

конференції Г. Удовенко зустрівся з міністром закордонних справ 

Індії І.К. Гуджралом й були обговорені актуальні питання 

двосторонніх відносин. Окремою темою переговорів стало питання 

про висунення кандидатури міністра закордонних справ України 

Г.Д. Удовенка на посаду голови 52-ї сесії ГА ООН [13, с. 15]. Саме 

52-га сесія ГА ООН стала значною подією для українців тому, що 

вона ввійшла до історії як «сесія реформ» і схвалила всеохоплюючу 

програму реформування ООН.    

Нового поштовху відносини між нашими державами набули у 

2001 року, коли Державний міністр закордонних справ Індії 

перебував з візитом в Україні. Міністр зустрівся з Президентом, 

прем'єр-міністром, міністром закордонних справ України. Сторони 

обговорили низку двосторонніх питань, включаючи політичні, 

                                      
1 Про Рух неприєднання, роль і участь у ньому Індії див. докл. : Ольга Лукаш. Індія в Русі 

неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність. Зб. наук. праць. Вип. 1. / 

Відп. наук. ред. Лукаш О.І. – К., 2003. – С. 41 – 61.   
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економічні, торговельні, науково-технічні питання й культури. 

Було підписано договір про двостороннє сприяння та взаємний 

захист інвестицій. Також індійська сторона офіційно повідомила 

про свою підтримку України в прагненні вступити до СОТ [4].  

Реальна активізація відносин відбулася під час офіційного 

візиту в жовтні 2002 року Президента України Л. Кучми до Індії. 

Сторони оголосили 2002 рік – роком відновлення українсько-

індійського партнерства, новим періодом розвитку відносин. 

Україна й Індія відмітили необхідність тісної співпраці у боротьбі 

проти тероризму, розповсюдженні наркотиків, незаконної торгівлі 

зброєю [2] та погодились, що подальше розширення договірно-

правової бази є ефективним шляхом поглиблення плідних 

контактів.  

Під час візиту було підписано низку міжурядових документів: 

угоду про морське торговельне судноплавство; договори про 

взаємну правову допомогу при розслідуванні кримінальних справ і 

про видачу правопорушників; протокол щодо доступу до ринків 

товарів і послуг, а також меморандум про взаєморозуміння між 

українським союзом промисловців і підприємців і конфедерацією 

індійської промисловості [12, с. 607]. Індійський уряд надав 

реальну підтримку Україні в її прагненні вступити до СОТ, 

підписавши двосторонній протокол про взаємний доступ на ринки 

товарів і послуг. Україна, у свою чергу, висловила підтримку Індії в 

її прагненні стати постійним членом у РБ ООН [19, с. 185].  

У липні 2003 року відбулося третє спільне засідання 

міжурядової українсько-індійської комісії та друге засідання 

спільної ділової ради торгово-промислової палати України та 

федерації ТПП Індії, що є важливими практичними елементами в 

розвитку міждержавних відносин. 

Результати й домовленості, досягнуті під час візиту Л. Кучми 

до Індії, вимагали подальшого закріплення, тож у серпні 2003 року 

відбувся візит міністра закордонних справ України А. Зленка до 

Індії. Під час візиту українська сторона повідомила про 

призупинення постачання військового обладнання головному 

супернику Індії – Пакистану [20]. Припинення постачання танків 
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надало змогу Україні інтенсифікувати діалог і зацікавити Індію в 

диверсифікації її джерел постачань озброєнь [10, с. 513]. 

Першим парламентським візитом вищого рівня до Індії став 

візит голови ВР України В. Литвина в грудні 2003 року. Він 

зустрівся з главою верхньої палати та спікером нижньої палати 

парламенту Індії. Пріоритетами співробітництва з Україною Індія 

визначила літакобудування, високі технології, освоєння космосу, 

фармацевтичну й хімічну промисловості, металургію й енергетику 

[10, с. 513].  

Важливою подією в історії індійсько-українських відносин 

став офіційний візит Президента Індії Абдула Калама у 2005 році. 

Враховуючи пожвавлення відносин з 2002 року, постійний обмін 

бізнес-делегаціями, візитами офіційних осіб, делегаціями вчених та 

фахівців культури і освіти, високий рівень довіри, спільність 

бачення у з'ясуванні актуальних міжнародних питань, переговори 

під час візиту Президента Індії у 2005 році перебували в атмосфері 

дружби та взаєморозуміння. 

А. Калам виступив у Верховній Раді України з промовою 

«Індія, що динамічно розвивається», де зазначив, що наші країни 

можуть мати взаємну користь не тільки в уже існуючих, 

традиційних галузях співробітництва, але й у сучасних галузях 

таких, як фармацевтика, інформаційні й телекомунікаційні 

технології, біотехнології, матеріалознавство, а також посісти 

провідні позиції в інших новітніх сферах. Співпраця в перелічених 

галузях дасть змогу підвищити обсяги торгівлі від 700 млн. дол. 

США у 2004 році до 5 млрд. дол. США у 2010 році [19, с. 27].  

Наступний етап відносин між Україною та Індією, а саме 

2005–2009 роки, відзначився здебільшого роботою відомств і 

дипломатичних представництв у країнах, торгово-промислових 

палат і контактах при ООН. 

Прикладом співпраці в ООН можна вважати Всесвітній саміт 

ООН у липні 2005 року в м. Нью-Йорк, США. У центрі 

обговорення на саміті був проект резолюції щодо розширення РБ 

ООН представлений «четвіркою» - Бразилія, Індія, Японія та 

Німеччина. У розробці даного проекту приймало участь близько 

тридцяти країн, серед них й Україна. Позиції України найбільше 
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відповідав саме проект «четвірки», відповідно до якого склад РБ 

ООН розширювався на 10 місць: шість - постійних, серед них по 

два – від країн Азії й Африки та по одному – від Західної Європи й 

Латинської Америки, а також чотири непостійні члени – по одному 

від кожної з регіональних груп (крім західноєвропейської, замість 

якої пропонувався член від Східної Європи) [9, с. 223–224]. Проте 

заключний документ Всесвітнього саміту лише підтвердив 

важливість реформування РБ ООН і не містив практичних заходів. 

 Значний внесок у розбудову двосторонніх відносин, зокрема 

міжпарламентських зв’язків, зробив Посол України в Республіці 

Індія. І.В. Поліха провів низку зустрічей і переговорів з 

представниками Міністерства зовнішніх справ Індії, де 

обговорювалися питання активізації україно-індійських контактів, 

зокрема, на найвищому рівні, відновлення політичного діалогу, 

проведення четвертого засідання міжурядової комісії, сприяв 

організації візиту О.Г. Білоруса (Голова Комітету ВР України у 

закордонних справах та голова парламентської групи дружби 

"Україна-Індія") в Індію – перший контакт на такому 

парламентському рівні за період незалежності України [17]. 

У червні 2009 року Індія й Україна підписали найбільший в 

історії відносин двох країн контракт на модернізацію 105-ти літаків 

Ан-32 ВПС Індії, на суму в 400 млн. дол. США. Контракт 

передбачає активну участь у ньому таких українських підприємств, 

як АНТК ім. Антонова, заводів «Авіант» і «Мотор Січ» [14].  На 

додаток до цієї угоди компанія «Мотор Січ» уклала контракт з ВПС 

Індії вартістю 110 млн. доларів на модернізацію 100 двигунів АІ-20 

літаків Ан-32 [15].  

Що стосується останніх подій, то необхідно підкреслити, що у 

2010 році під час політичних консультацій та інших зустрічей між 

країнами обговорюються питання підготовки візиту Президента 

України та міністра закордонних справ України до Індії. Також 

розглядаються питання проведення четвертої міжурядової комісії 

наприкінці 2011 року. Українська та індійська сторони обговорили 

низку спільних заходів у контексті підготовки майбутніх візитів 

Президента України та міністра закордонних справ України до 

Індії, а також обмінялися думками щодо необхідності активізації 
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українсько-індійського діалогу під час вручення копії вірчих 

грамот новопризначеним Послом Республіки Індія в Україні Р.К. 

Чандером заступнику міністра закордонних справ України В. 

Майку 2 серпня 2011 року [16]. 

Важливою сферою, яка становить основу українсько-

індійських відносин, безумовно, виступає економічна сфера. Для 

того, щоб зрозуміти потенціал та стан економічних відносин 

розглянемо таблицю обсягів торгівлі України з Індією за 2004-2010 

роки. 

 

Таблиця 1 

Торгівля товарами між Україною та Індією 

в 2004–2010 рр. (тис. дол.) [7] 

Рік Експорт Імпорт Всього за рік 

2004 481,821.27 226,854.33 708,675.60 

2005 736,941.33 321,406.92 1,058,348.25 

2006 850,105.50 367,918.40 1,218,023.90 

2007 744,139.80 464,627.80 1,208,767.60 

2008 1,005,577.20 649,935.00 1,655,512.20 

2009 1,152,457.00 476,788.70 1,629,245.70 

2010 1,426,117.01 680,748.62 2,106,865.63 

2011* 905,138.1 358,020.8 1,263,158.9 
 

Примітка: * за І півріччя 2011 року. 

Від 2001 до 2005 року торговельний обіг між Україною та 

Індією збільшився у чотири рази, від 225 млн. дол. США до 1058,3 

млн. дол. США, а від 2005 до 2010 року – удвічі, від 1058,3 млн. 

дол. США до 2106,8 млн. дол. США. 2005 року обсяги індійсько-

української торгівлі вперше перевищили один мільярд доларів 

США. А якщо порівнювати торговельний обіг від 1999 до 2010 

року, то він зріс майже у 9 разів, від 239,8 млн. дол. США до 2106,8 

млн. дол. США, відповідно. Нажаль, задекларована під час візиту 

до України Президента Індії Абдула Калама мета досягнути 

позначки у 5 млрд. дол. США до 2010 року не здійснилась, проте в 

торговельно-економічних відносинах між нашими країнами 

відбувається щорічна тенденція до збільшення, а для України 



Зовнішньополітичні й економічні інтереси України в Індії: 

становлення, сучасний стан і перспективи 

207 

окремо, торговельне сальдо з Індією завжди є позитивним, на 

відміну від негативного торговельного сальдо з такими країнами 

Азії, як КНР, Японія, Південна Корея. Враховуючи те, що Індія є 

одним з найбільших міжнародних інвесторів (загальний обсяг 

інвестицій – 43,9 млрд. дол. США у 2010–2011 фіскальному році) 

[3], а також те, що нинішній рівень інвестицій в Україну з Індії не 

відповідає потенціалу обох країн, Україні доцільно створити 

сприятливий інвестиційний клімат для подальшого залучення 

індійських інвестицій.   

Необхідно відмітити, що в наш час Індія є другим 

найбільшим торговельним партнером України в Азії, а Україна – 

другим найбільшим торговельним партнером Індії на теренах СНД. 

Станом на 2011 рік основний експорт з України до Індії складають 

соняшникова олія, добрива й хімікати, чорні метали, машини й 

обладнання. Імпорт в Україну з Індії становить в основному 

фармацевтична продукція, чай, кава, спеції, шовк та джут.  

У обох країн є великий потенціал до поширення цих 

показників та напрямів співробітництва. З  початком ХХІ століття 

Індія активізувала свою зовнішню політику в усіх сферах 

міжнародних відносин. Індія проводить активну роботу над 

розбудовою СААРК (Асоціація регіональної співпраці Південної 

Азії) як організацією, що сприяє регіональній інтеграції. Відносини 

Індія-Китай перейшли на новий рівень співпраці. Підписання 

ядерної угоди між Індією та США в жовтні 2008 року стало новим 

початком відносин між цими країнами. Стратегічні відносини з ЄС 

– одного з найбільших торговельних партнерів Індії – успішно 

розвиваються у вигідних для обох країн напрямах. Упровадження 

різних програм у країнах Африки створює позитивний імідж Індії 

на цьому континенті, зміцнюється співпраця Індії в межах АСЕАН, 

яку вона вбачає одним з пріоритетних напрямків своєї зовнішньої 

політики в ХХІ столітті Все це істотно підвищує міжнародний 

політичний та економічний статус країни, створює великі 

можливості для розвитку міжнародного співробітництва. 

Приймаючи до уваги ці обставини, Україна повинна, на нашу 

думку, інтенсифікувати політичний діалог з Індією та розпочати 

ефективно будувати відносини відповідно до нових викликів і 
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перспектив сучасної міжнародної системи, що допоможе 

зміцненню ролі та іміджу України на міжнародній арені. 

 Стратегічні відносини України і Індії, перш за все, 

становлять взаємну та всебічну підтримку і співпрацю в таких 

міжнародних впливових організаціях, як ООН, яку обидві країни 

бачать як основний механізм розв’язання міжнародних проблем. 

Було б доцільним вести активні переговори у напрямі набуття 

Україною статусу спостерігача у форумах і самітах СААРК, де 

Індія є безумовним лідером, що в майбутньому дасть нашій державі 

змогу широко представляти свої зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні інтереси в даному регіоні.  

Міжнародно-правова й практична основа для здійснення 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів України в 

Індії складається, на наш погляд, із розбудови й активізації 

діяльності: 

- міжурядової українсько-індійської комісії з торговельного, 

економічного, наукового, технічного, промислового і культурного 

співробітництва; 

- робочої групи у складі комісії у сфері металургії й 

електроенергетики; 

- політичних та консульських консультацій між МЗС країн; 

- роботи українсько-індійського комітету з науково-технічної 

співпраці. 

Нещодавні візити Президента України до країн Східної та 

Південно-Східної Азії
2
 активізували та надали нового поштовху 

існуючим відносинам з країнами азійського регіону. Для активізації 

«азійського вектору» в міжнародній стратегії України і логічного 

продовження накопиченого позитивного досвіду негайною 

потребою здається проведення візитів на найвищому та вищому 

політичному рівнях до Індії, які повинні включати значне 

розширення існуючої договірно-правової бази, встановлення нових 

пріоритетів у відносинах. Візити на таких рівнях носять 

формальний характер, проте слугують, свого роду, каталізатором у 

                                      
2 Вересень 2010– КНР; січень 2011– Японія; березень 2011– В'єтнам, Сінгапур, Бруней.  
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двосторонніх відносинах між країнами, так званим «зеленим 

світлом» для розвитку плідного співробітництва.   
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The article considers the process of development of relations 

between Ukraine and India from early 90-ies till today. Main 

achievements of relations in political and economic directions are being 

analyzed; periods of downturn and activity in relations are being 

investigated.  

Key words: India, Ukraine, Asia, interstate relations, foreign 

policy, trade and economic relations.  

 

В данной статье рассматривается процесс развития 

отношений между Украиной и Индией от начала 90-х до сегодня. 

Анализируются основные достижения отношений в политическом 

и экономическом направлениях, исследуются периоды их спада и 

активности. 

 Ключевые слова: Индия, Украина, Азия, 

межгосударственные отношения, внешняя политика, торгово-

экономические связи.  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ 
 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів і на основі вивчення тих наслідків 

глобалізації, які вже проявилися, робиться спроба аналізу місця 

України в цих процесах.  

Ключові слова: Україна, глобалізація, експансія, культура, 

ідентичність, самоідентифікація. 

 

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 

глобалізаційні процеси є явищем складним, неоднозначним і 

тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті провідними 

світовими експертами в даній галузі. Ми виходили з того, що 

вивчення тих наслідків глобалізації, які вже проявилися, є 

запорукою усвідомленішої участі України в подальших 

глобалізаційних процесах. 

Серед праць, у яких досліджується це питання, слід, на нашу 

думку, назвати насамперед праці таких дослідників, як Ф. Фукуяма, 

С. Хантингтон, О. Тоффлер, І. Валлерстайн, Б. Зажигаєв, М. 

Сенченко, В. Наконечний та інших. 

Метою статті є з’ясування міжнародно-політичних умов, 

зовнішньополітичних механізмів, внутрішньополітичних рушійних 

сил і теоретико-методологічних засад дослідження зовнішньої і 

внутрішньої політики України в умовах глобалізації . 

Завдання статті полягає в тому, щоб на основі теорій, вчень і 

доктрин здійснити аналіз місця України в сучасних глобалізаційних 

процесах.  

Для того, щоб зрозуміти місце і роль України в політичній 

структурі світу, що змінюється, слід насамперед звернутися до 

аналізу того, що нині являє собою сучасний світ. 
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Існують численні концепції й підходи зі спробами осмислення 

характеристик політичної структури світу та тенденцій його 

перебудови в ХХІ столітті. В одних концепціях світ уявляється все 

більш гомогенним, переважно внаслідок розвитку процесів 

глобалізації, що охоплюють нові території та сфери (економічні, 

соціальні, політичні, культурні тощо). У цих концепціях 

глобалізація, зазвичай, розглядається як поширення західних 

моделей, цінностей та інститутів. Класичними з огляду на це є 

праці Ф. Фукуями [6]. 

В інших теоретичних схемах світ виглядає поділеним або 

розколотим. При цьому основою для розколу є різні критерії: 

цивілізації в С. Хантингтона [5]; так само цивілізації, але іншого 

роду – сільськогосподарська, індустріальна та постіндустріальна – 

в О. Тоффлера [7]; рівень соціально-економічного розвитку країн 

(високий, середній і низький, на основі чого, відповідно, 

виділяються центр, напівпериферія і периферія) – в І. Валлерстайна 

[9] тощо. 

Нарешті, існують концепції, у яких робляться спроби 

поєднати обидві тенденції: глобалізацію й універсалізацію світу, з 

одного боку, і його фрагментацію – з другого. 

Але незалежно від того, якої саме позиції дотримуються 

дослідники, більшість з них підкреслюють, що на початку ХХІ 

століття світ переживає певний критичний період, який визначають 

як «точку біфуркації», «перехідний вік», епоха невизначеності 

тощо. 

На нашу думку, слід говорити про те, що нинішня 

глобалізація, з одного боку, уніфікує соціальний простір, а з 

другого – веде до чіткішої стратифікації світової спільноти. 

Формується система, що складається з країн «ядра» глобалізації та 

країн «периферії» глобалізації. На жаль, Україна не є суб’єктом 

глобалізації і належить в цьому аспекті до периферійних держав [3, 

c. 207]. Це обумовлено як рівнем її соціально-економічного 

розвитку, так і місцем і роллю держави в сучасній світовій 

політичній «грі подій та впливів». Які ж проблеми постають перед 

Україною у зв’язку з глобалізацією світу? Насамперед, це 

послаблення ролі держави і посилення впливу на внутрішні 
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українські процеси основних суб’єктів глобалізації, а саме, країн 

«Великої вісімки» (США, Канада, Англія, Франція, Німеччина, 

Італія Японія, Росія), ТНК (наприклад, Газпром), а також 

міжнародних організацій та об’єднань ( ООН, НАТО, ЄС, СОТ, 

МВФ, ФІФА, CНД) тощо. Наслідком глобалізації є утворення 

наднаціональних інститутів і перехід у їхню компетенцію цілої 

низки політичних, економічних, соціальних функцій, які раніше 

виконували органи національних держав. Це призвело, з одного 

боку, до збільшення кількості національних державно-правових 

інститутів, орієнтованих на задоволення потреб наднаціональних 

організацій, а з другого – до ліквідації функціонально непотрібних 

у нових умовах державних установ України. Далі посилюється 

транснаціоналізація ринків (фінансових, матеріальних, людських, 

енергетичних) та інших ресурсів. Й Україна зіштовхується з 

проблемою неконкурентоспроможності своєї продукції. По-третє, 

застосування нових наукоємних і комунікаційних технологій, 

унаслідок використання яких інформатизація суспільного 

виробництва змінює зміст і формат значного масиву суспільних 

відносин. Людина все більше дистанціюється від формально 

усталених, звичаєвих процедур повсякденного життя, створюючи 

власний стиль і власну наповненість життя певними подіями, 

переживаннями та дозвіллям за допомогою новітніх технологій. 

Лібералізм (свобода норм, вибору напрямків соціальної активності, 

вільний ринок, скасування кордонів і митних перешкод) 

поширюється як світоглядна орієнтація людини й суспільства, що 

раціонально діє й оптимально розвивається на сучасному відрізку 

часу. Дійсно, лібералізація обміну, нові форми міжнародного 

поділу праці, зростання руху капіталів, посилення конкурентної 

боротьби дозволяють досягати економічного зростання в багатьох 

країнах світу, сприяють розширенню зайнятості, зниженню рівня 

бідності і підвищенню добробуту. Можна сказати, що процеси 

глобалізації, безсумнівно, відкривають нові можливості людського 

розвитку, пов'язані із всесвітнім поширенням новітньої технології і 

форм виробничої організації, які одночасно забезпечують високий 

матеріальний статус працівника, що вимагають від нього наукових 

знань і мобілізують його творчу ініціативу й інтелектуальні 
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здібності. Однак ці нові можливості розподіляються вкрай 

нерівномірно, залишаються недоступними переважній більшості 

людей, які живуть за межами розвинених країн, серед інших і 

багатьом українцям. Тривала політична криза в Україні й 

обумовлене нею регулювання суспільних процесів у ручному 

режимі заважають упровадженню цивілізаційних механізмів 

управління й самоорганізації соціуму [2, c. 172]. Чим багатші й 

міцніші внутрішні зв'язки суспільства, вищий ступінь його ідейної, 

економічної і соціальної консолідації, чим повніше реалізуються 

його внутрішні ресурси, тим успішніше, на нашу думку, українське 

суспільство здатне використовувати переваги інтеграційних 

зв'язків і адаптуватися до умов глобального простору. 

Не можна заперечувати, що глобалізм як відчуття єдності 

людства, мирний симбіоз його і природи став характерною ознакою 

нового бачення світу. Але глобалізм нашої епохи – це, з одного 

боку, система міфів, що стали реальністю, а з другого – реальність, 

що спростовує ці міфи. Переважна більшість населення планети 

розуміє, що глобалізація не є тим, бажаність чи небажаність чого 

підлягає обговоренню; це універсальна соціальна дійсність. Під її 

впливом люди усвідомлюють, що світ став іншим, а це спонукає 

вишуковувати нові базові засади для його пізнання й осмислення. 

Стає марним аналіз окремих суспільств як структур, що 

розвиваються переважно внутрішньо. Насправді вони є 

структурами, що виникають унаслідок глобальних процесів або як 

форма реакції на ці процеси. 

В умовах глобалізації народам стає все важче зберігати 

власну самобутність та ідентичність. Ми стаємо свідками процесу 

розмиву культурно-національної ідентичності народів, втрати ними 

своїх цінностей, які замінюються новими, що є продуктами 

глобалізаційних впливів і тенденцій. Це стосується й України. 

Для України проблема національної ідентичності в умовах 

глобального світу є досить складною і стоїть вона гостріше, ніж у 

більшості західних країн, адже в нас не було часу на формування 

власної чіткої та всеохоплюючої системи національної 

ідентичності. Перебування України в складі СРСР, радянська 

політика щодо України та інших радянських республік була 
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направлена на придушення національних тенденцій, пов’язаних з 

утворенням держави-нації. Потрібно виділити ще декілька 

чинників, які, на нашу думку, вплинули на ускладнення цієї 

проблеми. Ці чинники мають загальний характер. Отже, у великій 

мірі проблеми збереження національної ідентичності пов’язані з 

масовими міграціями населення в другій половині ХХ століття та 

на початку ХХІ. На сучасному історичному етапі спостерігаємо 

феномен перетину інтересів іммігрантів і представників титульної 

нації. Якщо в минулому столітті права національних меншин 

притискалися, то нині представники нижчих і середніх прошарків 

суспільства об’єднуються для захисту загальних життєвоважливих 

інтересів, незважаючи на країну походження. Тобто, відбувається 

процес консолідації титульної нації та іммігрантів на ґрунті 

загальних економічних і політичних інтересів, тоді як етнічні 

проблеми відходять на другий план. Крім того, офіційна політика 

(наприклад, європейська) спрямована на формування нових 

космополітичних або транснаціональних ідентичностей. Засобами в 

даному випадку виступають єдині права й обов’язки, форма 

документів, валюта і т. ін. Однак це не означає, що етнічні 

проблеми, як такі, і проблеми збереження національної 

ідентичності є неактуальними. Навпаки, процеси глобалізації 

відкривають саме перед європейцями як титульними націями 

зовсім не безхмарне майбутнє. У багатьох країнах Європи 

(Франція, Німеччина, Нідерланди і т.д.) проживають великі групи 

іммігрантів, що відрізняються від європейців високим рівнем 

народжуваності. Можна передбачити, що згодом відбудеться 

зниження кількості корінних мешканців і послаблення їх 

економічних, соціальних і політичних позицій. Як наслідок – 

ослаблення західної демократії та поступова ісламізація Європи 

[11, c. 224 ]. 

Нині маємо тенденцію до скорочення кількості населення і в 

Україні. І це не просто (як вважає більшість) наслідок реформ, що 

відбуваються в країні. Скорочення корінного населення – це і є 

одним з головних завдань на шляху побудови Світової держави: 

адже лише надто зменшивши кількість корінних мешканців, можна 

скасувати саме поняття Батьківщина. 
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Нині українці все частіше орієнтуються на якість життя – на 

досить високий рівень особистого споживання. Нам нав’язують, що 

саме це і є у житті найголовніше, його мета і сенс. Якщо немає 

можливості забезпечити власну дитину всім – підкреслюємо: усім, 

а не найнеобхіднішим, то краще взагалі і не народжувати! А так як 

більшість наших співвітчизників і собі не можуть забезпечити 

достойний рівень життя, то питання щодо продовження роду 

автоматично знімається. 

Але для більшої переконливості вітчизняні прихильники й 

лоббісти глобалізму використовують так звану політику 

планування сім’ї, яка зводиться до того, що нині нам нав’язують 

аборти, контрацепцію та «нетрадиційні види сім’ї» (простіше 

кажучи – гомосексуалізм і лесбійство). Зрозуміло, що така 

«політика» призводить до зменшення кількості населення. 

Виникає логічне запитання: хто ж житиме на нашій території, 

якщо корінне населення скоротиться до мінімуму? 

Але з точки зору глобалізму тут немає жодних проблем – 

адже завжди можна завезти імігрантів. Вони не перебірливі, 

відірвані від свого коріння і проти єдиної Світової держави 

заперечувати не будуть. Чужа земля буде їм завжди чужою, а коли 

засумують за своєю – будь-ласка, ані віз, ані кордонів. 

Постає запитання: заради чого імігранти поїдуть до нашої 

країни, адже завжди краще вдома? Усе залежить від того, як жити. І 

чи має людина дім взагалі – у самому прямому значенні цього 

слова, тобто, чи є дах над головою? То ж чи не тому у світі активно 

розпалюються так звані «локальні конфлікти», які породжують 

десятки мільйонів біженців, що готові на будь-яких умовах 

пересилитися, хоч на край світу, аби лише позбавитися «жаху 

війни»? 

Під тиском глобалізації український культурний генотип 

поступово змінюється: матеріальне абсолютизується, культура 

перетворюється на прислужницю бізнес-еліти, вилучається 

національний складник, прищеплюється етика “безчуттєвої 

корисності” та соціального автоматизму. “Гроші не пахнуть” – 

тому можна співати чужих пісень, кепкувати з національних 

традицій, національних героїв і всього комплексу вітчизняних 
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культурних надбань, атакуючи маскультом юні душі, витравлюючи 

з них джерела морального наснаження. Рік за роком зменшується 

відвідуваність музеїв, театрів, кіноконцертних залів, згасає 

релігійна свідомість, що теж є наслідком великого інформаційного 

та маскультівського терору. З причин низького життєвого рівня, в 

умовах тотальної комерціалізації всіх сфер життя, відбувається 

відторгнення основної маси населення від культури, освіти, 

духовних цінностей. За даними соціологічних досліджень, на 

музей, театр і книжки пересічна українська сім’я в середньому 

витрачає близько 10 гривень на місяць [15]. Унаслідок – 

простежуємо духовну анемію, що призводить до духовного 

здичавіння та всеруйнівного цинізму. Кланова приватизація, 

безсоромне захоплення власності, дикий капіталізм розчавили надії 

людей на справедливу Україну. 

Нині в Україні, на жаль, спостерігається тенденція, коли для 

більшості молодих українців притаманний брак етнокультурної чи 

національної самоідентифікації, вони перестають сприймати себе 

як українців, втрачають свою українськість. Соціалізація молоді 

відбувається або на традиційно радянській, або на західній моделі 

виховання – але  у будь-якому випадку поза національній. На жаль, 

українська національна культура  (традиції, звичаї, обряди, 

фольклор ) більшістю молодих людей сприймається як анахронізм. 

А відсутність в української молоді національної самоідентифікації 

якраз і призводить і сприяє легшому проникненню вестернізованих 

цінностей у молодіжне середовище.     

Щовечора українські села занурюються в темряву, будинки 

культури зруйновані, книжки до сільських бібліотек востаннє 

надходили десь десять років тому, дротове радіо струхлявіло, 

телебачення стало розкішшю. Селянам залишається лише 

заливатися самогонкою. У містах становище не краще: тут 

убивають заради кількох гривень, бомжі фільтрують смітники, зате 

телеканали безперестанку балабонять про “достатки”: комфорт 

італійських меблів, ванни “джакузі” та масажні крісла. Щоденну 

літургію успіху та благополуччю співають також нічні клуби, 

салони краси, казино, закриті відпочинкові зони зі «своїми» 

орденами та розпізнавальними знаками і «своїми» званнями на 
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кшталт призабутого “шевальє”. Маємо ситуацію, яку відомий 

науковець XX століття Дмитро Чижевський охарактеризував як 

“неповна нація, неповна література, неповна культура...” [12, c. 

202].  

Нинішня глобалізація – це універсальне поширення 

однорідних культурних взірців і поступове створення єдиної 

глобальної системи економіки й соціального управління, що 

відбувається через абстрагування від національних традицій і 

національних особливостей. При цьому національне виноситься за 

дужки історичного контексту, а соціально-правова ієрархія 

загрожує узаконитися навіки, як за часів давньої Еллади та 

Давнього Риму, де паралельно існували два світи – патриціїв та 

плебеїв. 

Тож, головне питання, яке нині постає перед українським 

суспільством: чи вдається нам нейтралізувати створені 

глобалізацією загрози? На жаль, сьогодні глобалізаційні тенденції 

радше сприяють збереженню в українців розмитої, 

постколоніальної ідентичності, ніж її подоланню. Цьому, на нашу 

думку, сприяють такі чинники: 

По-перше, як уже зазначалося вище, Україна є радше 

об'єктом, аніж суб'єктом глобалізаційних процесів. Рівень нашої 

інтеґрованості в глобалізований світ оцінюють як посередній. 

Більшість наших співгромадян не володіють іноземними мовами, 

не користуються Інтернетом, не бували за кордоном, а тому судять 

про світ на підставі старих стереотипів, а не нових знань і досвіду. 

Це означає, що Україна ще нездатна ефективно захиститися від 

негативних аспектів глобалізації. 

По-друге, глобалізований світ і глобальні тенденції, зокрема. 

у культурній сфері, часто сприймаються в Україні через західне 

посередництво. Наслідок такого становища – домінування в 

українському культурно-інформаційному просторі закордонної 

мас-культурної продукції. Наше суспільство є пасивним 

споживачем культурних, ідеологічних послань, створених іншими 

культурами, іншими державами, що згубно впливає і на економіку 

України, і на культуру та національну ідентичність її громадян. 
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Нині розвиток українського суспільства підпорядкований 

загальним закономірностям розвитку сучасної світової системи. 

Саме тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на 

економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського 

суспільства проблема впливу на розвиток глобальних процесів 

постає центральним питанням виживання. За словами О. Білоруса, 

вплив нової реальності, що виникає під тиском глобалізації, має 

потужний, навіть шокуючий політичний ефект, оскільки вимагає 

визначити ставлення до засад і динаміки глобалізації та виробити 

стратегію поведінки відповідно до її парадоксів і викликів [14, c. 

434] . 

Підсумовуючи все вищезазначене, маємо наголосити на тому, 

що історична перспектива сучасної України багато в чому залежить 

від того, наскільки ми, українці, збережемо власну самобутність, 

обумовлену нашим етногенезом, і наскільки зможемо протистояти 

нівелюючому впливу прогресуючої глобалізації. Глобалізація 

суперечить одному з найістотніших принципів організації природи 

і людського суспільства – принципу поліморфізму і тому не буде 

сприяти загальному розвитку людства в цілому та України, 

зокрема, хоча може бути для нього стимулюючим "викликом" у 

тому сенсі, у якому його розумів Арнольд Дж. Тойнбі [13].  Досвід 

окремих культур включає в себе дві великі категорії – досвід 

набутий і досвід успадкований. При цьому набутий досвід, 

найзначніші досягнення якого поширюються по всьому світу, 

сприяє глобалізації, у великій мірі звужує творчу ініціативу, 

заважає проявам оригінального мислення, обмежує межі пошуку 

нових шляхів у науці, культурі й техніці. Навпаки, досвід 

успадкований може бути базою для нових творчих пошуків й 

одночасно забезпечувати цим пошукам оригінальність способів і 

шляхів, що надзвичайно важливо для людської цивілізації взагалі 

та України й українців у цілому. 
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This article examines the peculiarities of contemporary 

globalization processes and the attempt of analysis of place of Ukraine 

in them is done. 

Key words: Ukraine, globalization, expansion, culture, identity, 

self-identification. 

 

В статье рассматриваются особенности современных 

глобализационных процессов и на основе изучения тех процессов 

глобализации, которые уже проявились, делается попытка анализа 

места Украины в этих процессах. 

Ключевые слова: Украина, глобализация, экспансия, культура, 

идентичность, самоидентификация.   
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА 

ЙОГО НАЙБЛИЖЧИЙ ПРОГНОЗ 

 

У статті аналізуються сучасні тенденції міжнародного 

тероризму, визначаються основні напрямки його розвитку та його 

класифікація. Проводиться дослідження стану сучасного 

міжнародного тероризму, здійснюється аналіз його складників, а 

також управлінських заходів щодо підвищення ефективності 

боротьби з ним. Застосовуються методи системного й 

порівняльного аналізу, теоретичного узагальнення, статистичного 

дослідження, елементи прогнозування до аналізу міжнародного 

тероризму. 

Ключові слова: міжнародний тероризм, системний аналіз, 

моделювання, статистичні дослідження, прогнозування, 

геополітика.  

 

Тероризм наприкінці минулого століття набув міжнародного 

глобального характеру, став універсальним феноменом, що робить 

цю тему актуальною. Ще порівняно недавно тероризм мав 

локальний або регіональний характер, проте сьогодні він 

трансформується в наддержавні та світові глобальні структури, що 

мають змогу протистояти не лише окремим державам, а навіть 

світовому співтовариству [1, с. 160; 2, с. 530]. 

Тероризм як соціальне явище відомий декілька тисячоліть – 

від секти сикаріїв у стародавній Іудеї, що знищувала представників 

єврейської знаті, які співробітничали з римлянами, мусульманської 

секти оссошафінів, яка у середньовіччі знищувала префектів й 

халіфів, до російських народників. 

Терористичні акти стають постійним чинником суспільного 

життя з другої половини ХІХ століття. Його представниками є 
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російські народники, радикальні націоналісти в Ірландії, Македонії, 

Сербії, анархісти у Франції 90-х років, а також аналогічні рухи в 

Італії, Іспанії та США. 

До Першої світової війни тероризм вважався знаряддям лівих. 

Після закінчення війни тероризм взяли на озброєння праві, 

націонал-сепаратисти і фашистські рухи в Німеччині, Франції, 

Угорщині, „Залізна гвардія” в Румунії. У минулому столітті 

відбулося перенесення тероризму на державний рівень, чого 

людство раніше не знало. 

Для аналізу міжнародного тероризму автором було 

запропоновано один з варіантів класифікації – типологічну схему 

класифікації тероризму, яка має два рівні ієрархії. В основу цієї 

класифікації тероризму покладені принципи політичних чинників, 

які впливають на формування політичної ідеології. Згідно з нею, на 

першому рівні ієрархії (глобальному) слід розрізняти державний, 

націоналістичний, соціальний, релігійний та інформаційний 

тероризм, особливістю якого є те, що політичні посягання 

міжнародного тероризму спрямовані, насамперед, проти 

демократичних засад суспільства. На другому рівні ієрархії 

(регіональному) тероризм має такі види: внутрішній та зовнішній 

(державний), етнічний та національний (націоналістичний), правий 

та лівий (соціальний), ісламський фундаменталізм та інші конфесії 

(релігійний), медіа- та кібертероризм (інформаційний) [3, с. 32]. 

Для аналізу впливу вищезазначених типів міжнародного 

тероризму в дослідженні проведений системний комплексний 

аналіз поширення тероризму по континентах світу, 

використовуючи різні джерела інформації [1-10]. Проведені 

дослідження засвідчили, що на час проведення аналізу най 

агресивним небезпечним видом тероризму на континентах був 

міжнародний ісламський тероризм [3, с. 42]. 

Основна мета розвідки – дослідження стану сучасного 

міжнародного тероризму, здійснення аналізу його складників, що 

на нього впливають, а також формування управлінських заходів 

щодо підвищення ефективності боротьби з ним. Теоретичним 

підґрунтям дослідження є системний підхід до аналізу 

міжнародного тероризму, методологічним – методи системного й 
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порівняльного аналізу, теоретичного узагальнення, статистичного 

дослідження, елементи прогнозування. 

 Серед глобальних проблем сучасності, до яких привернуто 

увагу авторитетних міжнародних організацій і політичних лідерів, 

науковців, широкої громадськості, наявною є проблема 

об’єктивного ускладнення структури міжнародних відносин, 

проникаючі контакти цивілізацій і проблема глобальної 

міжнародної безпеки, підтримання сталого миру, запобігання 

конфліктів, передусім, міжнародного тероризму. 

Проблеми глобальної безпеки, протидія міжнародному 

тероризму посідають особливе місце в структурі міжнародної 

політики, визначають суперечності сучасного етапу міжнародного 

розвитку. Глобальна безпека як чинник міжнародних відносин, 

вплив якого має універсальний характер і врахування якого в 

діяльності міжнародного співтовариства та в зовнішній політиці 

окремих держав призводить до радикальних змін у поведінці 

суб’єктів міжнародних відносин, до трансформації сутності 

проблеми безпеки після закінчення “холодної війни” й розпаду 

біполярної міжнародної системи, потребує концептуального 

перегляду принципів функціонування міжнародних і національних 

інститутів, що відповідають за безпеку, а також урахування в нових 

доктринах інформаційного складника міжнародного 

співробітництва. 

Теоретичною базою концепції глобальної безпеки в 

інформаційну епоху є теорії сталого миру, що орієнтують 

міжнародне співтовариство в умовах триваючого процесу 

глобалізації та розширення можливостей міжнародного 

співробітництва на запобігання загрозливих конфліктних ситуацій 

на всіх рівнях – глобальному, регіональному і національному. 

Провідна ідея концепції – урахування всіх конструктивних 

ініціатив, філософських і політичних принципів, морально-етичних 

цінностей, релігійних і суспільних норм світових цивілізацій у 

забезпеченні життєдіяльності людства. У концепції глобальної 

безпеки виокремлюються такі компоненти, як політичний, 

економічний, інформаційний, військовий, гуманітарний, 

екологічний, антитерористичний, зважаючи, що кількість цих 
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компонентів і їх важливість і пріоритетність для міжнародного 

співробітництва трансформуються відповідно до стану миру, 

суспільного розвитку, удосконалення науково-технологічного 

прогресу, досвіду міжнародної інтеграції, визначення нової 

типології загроз. 

Міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародним 

тероризмом започаткувалось у 30-х роках минулого століття. 1934 

року відбулася Мадридська конференція з уніфікації кримінального 

законодавства; 1937 року було підписано конвенції “Про 

попередження і покарання тероризму”, “Про створення 

міжнародного кримінального суду”; 1977 році підписано 

додатковий протокол до Женевських конвенцій про захист жертв 

війни. На конференції з уніфікації кримінального законодавства 

було прийнято таке визначення тероризму – застосування будь-

якого засобу, здатного тероризувати населення, з метою знищення 

будь-якої соціальної організації. 

При ООН було створено спеціальний Комітет з міжнародного 

тероризму, який координує діяльність держав щодо вивчення й 

усунення причин тероризму і боротьбу з ним. За ініціативою 

комітету Генеральна Асамблея ООН засуджувала акти 

міжнародного терору, вказувала на недопустимість його занадто 

широкого тлумачення, а в 1984 році ухвалила спеціальну 

резолюцію “Про недопустимість політики державного тероризму і 

будь-яких дій держави, спрямованих на підрив суспільно-

політичного ладу в інших суверенних державах”. У ній рішуче 

відкидаються всі концепції, що виправдовують міжнародний 

тероризм. Генеральна Асамблея ООН у грудні 1993 року схвалила 

конвенцію “Про попередження і покарання злочинів проти осіб, які 

користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних 

агентів”. 

У міжнародному праві вироблено низку міжнародних 

конвенцій універсального і регіонального характеру. Зокрема, 

конвенцію “Про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на 

борту повітряних суден” 1963 року; конвенцію “Про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден” 1970 року; конвенцію 

“Про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 
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цивільної авіації” 1971 року; конвенцію “Про захоплення 

заручників” 1979 року; конвенцію “Про фізичний захист ядерного 

матеріалу” 1980 року; конвенцію “Про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства” 

1988 року; конвенцію „Про боротьбу з фінансуванням тероризму” 

1999 року; конвенцію „Про боротьбу з актами ядерного тероризму” 

2004 року. 

Прийняті регіональні акти: Вашингтонська конвенція 1971 

року “Про попередження і покарання актів тероризму, що 

набирають форми міжнароднозначущих злочинів проти особи та 

пов’язаного з цим вимагання”; Європейська конвенція “Про 

боротьбу з тероризмом” 1976 року, Дублінська угода 1979 року 

щодо застосування Європейської конвенції “Про боротьбу з 

тероризмом” та ін. У межах Європейського економічного 

співтовариства діє комітет міністрів закордонних справ з 

тероризму. 

Проте, незважаючи на чисельність міжнародно-правових 

актів та органів, що координують боротьбу з міжнародним 

тероризмом, у міжнародному праві досі немає єдиної універсальної 

угоди, що визначає поняття міжнародного тероризму, його 

юридичну природу, склад злочину та передбачену законом 

відповідальність. Бракує вичерпного переліку актів міжнародного 

тероризму. 

Аналізуючи щорічну статистику ООН щодо терористичних 

інцидентів протягом 2005–2010 років (див. табл. 1) можна дійти 

висновку, що загальна динаміка кількості терактів має позитивний 

характер – спостерігається їх суттєве зменшення. Проте кількість 

терористичних актів, що призвели до загибелі понад 10 осіб, 

залишається на високому рівні, переважна більшість з яких 

причетна до ісламського тероризму [13, Р. 292; 14, Р. 248]. 

Протягом останніх років безпосередньо в місцях проведення 

спецоперацій по боротьбі з міжнародним тероризмом в Іраку й 

Афганістані кількість вчинених терористичних актів становить від 

35 до 40 відсотків від загальної кількість скоєних, маючи позитивну 

динамік до зниження. 
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Таблиця 1 

Статистика вчинення терористичних актів  

у світі протягом 2005-2010 років 

Статистичні показники 

терористичних актів 

РОКИ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість терористичних актів у 

світі 
11023 14371 14414 11662 10969 11604 

Кількість терористичних актів, 

унаслідок яких постраждала 1 

особа 

7963 11258 11085 8358 7847 8249 

Кількість терористичних актів, 

унаслідок яких не загинули 

люди 

5940 6978 72185 6622 6208 6902 

Кількість терористичних актів, 

унаслідок яких загинула одна 

особа 

2853 4117 3982 2870 2695 2690 

Кількість терористичних актів, 

унаслідок яких загинуло понад 

10 осіб 

226 295 353 234 236 192 

Кількість постраждалих 

унаслідок тероризму в світі 
74327 74695 71795 54263 58711 49901 

Кількість людей, що загинули 

внаслідок терористичних актів 
14560 20487 22719 15708 15310 13186 

Кількість поранених осіб 

унаслідок тероризму 
24875 38413 44095 33885 32651 30665 

Кількість викрадених осіб 

унаслідок тероризму 
34845 15795 4981 4670 10750 6050 

 

Інциденти тероризму в Іраку й Афганістані 
 

Кількість терористичних актів в 

Іраку 
3438 6010 6210 3256 2458 2359 

Кількість терористичних атак, 

унаслідок яких постраждала 1 

особа 

2648 5910 5507 2878 2167 - 

Кількість постраждалих 

унаслідок тероризму 
20629 38817 44014 19077 16869 15109 

Кількість терористичних актів у 

Афганістані 
494 964 1122 1221 2125 3307 
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Кількість терористичних актів, 

унаслідок яких постраждала 1 

особа 

357 691 889 950 1451 2053 

Кількість постраждалих 

унаслідок тероризму 
1557 3534 4647 5479 7582 9016 

Екстраполяція показників терористичних актів у світі 

протягом 2005–2010 років і їх найближчий прогноз. Прогнозування 

політичного розвитку є, очевидно, одним із найважливіших завдань 

політології, позаяк мати науково обґрунтовані прогнози означає 

передбачати ті чи інші політичні події, явища і процеси, а відтак – і 

приймати адекватні до ситуації політичні рішення. 

Поняття прогноз (від грецьк. – передбачення) означає 

властивість свідомості віддзеркалювати дійсність з випередженням. 

Прогноз принципово відрізняється від пророцтва й утопізму, 

оскільки ґрунтується на науковому передбаченні. Отже, соціальні і 

політичні утопії Т. Кампанелли, Т. Мора, А. Сен-Сімона, Ш. Фур'є 

й Р. Оуена містили певні реальні риси майбутнього, але 

здебільшого були наповнені фантастичними картинами. 

Політичний прогноз не передбачає розгляд ірраціональних 

аспектів пророцтва й утопізму, замішаного на міфах і видіннях, а, 

навпаки, розглядає проблеми наукового прогнозування, які 

досліджуються на основі використання гіпотез, законів і теорій, що 

вже напрацьовані політологією та суміжними суспільними 

науками. 

Отже, політичне прогнозування – це процес науково 

обґрунтованого отримання інформації про можливий стан 

політичної сфери суспільства (політичних структур, політичних 

відносин, політичної діяльності та політичної свідомості) в 

майбутньому на основі вже відомих знань про минуле і сьогодення. 

Семантичний аналіз, за А. Молем, виокремлює два види 

прогнозу: екстраполяційний і цільовий. Екстраполяційний 

(пошуковий) прогноз передбачає майбутнє, яке самоорганізується, 

методом продовження (екстраполяції) закономірностей із 

сьогодення в майбутній період. Цільовий (нормативний) прогноз 

передбачає майбутнє, яке свідомо організоване, методом реалізації 

намічених раніше планів. 
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Досвід свідчить, що неполітичні явища можна 

екстраполювати та організувати. Отже, реальне політичне життя 

характеризується гармонічним (несиметричним) поєднанням 

екстраполяційного і цільового прогнозування. 

Екстраполяційний (пошуковий) прогноз описує можливий 

стан політичної події, явища, процесу з урахуванням керівного 

впливу. Він прагне відповісти на запитання: що найвірогідніше 

відбудеться в майбутньому, якщо збережуться існуючі нині 

тенденції розвитку політичної сфери? 

Цільовий (нормативний) прогноз пов'язаний з постановкою 

цілей, описом параметрів суспільства або суб'єкта політики, шляхів 

і засобів їх досягнення. Цей вид прогнозу покликаний дати 

відповідь на запитання: можна досягти бажаного результату, 

наприклад, переконати громадян певним чином проголосувати на 

референдумі? 

За термінами виокремлюють такі політичні прогнози: 

– оперативні (1–3 місяці), які стосуються поточних 

політичних подій і явищ; 

– короткострокові (1–2 роки), пов'язані з прогнозуванням 

результатів виборів, розвитку політичної кризи тощо; 

– середньотермінові (5–7 років), пов'язані з розвитком держав, 

блоків, системи міжнародних відносин; 

– довгострокові (до 20 років), які торкаються загальних 

проблем глобального політичного розвитку; 

– стратегічні (понад 20 років), які розраховані на подальшу 

перспективу, коли очікуються значні якісні зміни і т. ін. 

Під час політичного прогнозування сучасна наука 

використовує такі дослідницькі методи: 

– метод експертних оцінок, коли підбираються експерти, 

готуються відповідні анкети, збираються експертні висновки, що 

аналізуються й оцінюються з погляду достовірності; 

– "метод дельфійського оракула", або "метод Дельфі", який 

поєднує об'єктивну інформацію з урахуванням великого досвіду та 

інтуїції експерта. Найбільше використовується в 

короткотермінових прогнозах; 
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– метод екстраполяції, спрямований на побудову динамічних 

показників процесу (статистичних або логічних рядів), що 

прогнозується з використанням теорії ігор, імовірностей; 

– метод аналогії, який використовує методологію 

порівняльної політології; 

– методи імітаційного моделювання, коли вибудовується 

імітаційна математична модель політичного об'єкта (системи 

міжнародних відносин, політичної системи держави і т. ін.), яка 

досліджується за допомогою ЕОМ з використанням альтернатив, 

зміни параметрів досліджувальної системи тощо. 

Оскільки політична сфера суспільства є надзвичайно 

складним об'єктом для дослідження, політичне прогнозування 

розробляється, зазвичай, у вигляді альтернатив розвитку, що мають 

вірогідний характер [11]. 

У теорії і практиці в процесі прогнозування показників досить 

часто використовують методологію екстраполяції, за якої висновки 

про значення прогнозних показників у майбутніх періодах 

робляться на основі вивчення їх динаміки в попередніх періодах. 

Необхідним елементом при цьому є побудова та аналіз так званого 

ряду динаміки, який класифікує значення показників у часі в 

розрізі окремих періодів та описує динаміку їх розвитку. 

Підкреслимо, що аналіз ряду динаміки окремого показника, 

наприклад виручки від реалізації продукції, має суто описовий 

характер і не пояснює причин тих чи інших змін тенденції. 

Методи екстраполяції використовують за відносно 

стабільного розвитку підприємства (чи окремих показників його 

діяльності) або за наявності сезонних чи циклічних коливань з 

чітко вираженим трендом. Під трендом (від англ. trend – напрям, 

тенденція) розуміють тривалу тенденцію зміни економічних 

показників в економічному прогнозуванні. Якщо ж розвиток 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства в 

попередніх періодах характеризується значною нестабільністю і 

суттєвим коливанням фінансових показників, то їх екстраполяція 

на майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним є 

використання відповідних методів. 
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Можна виокремити три основні групи методів прогнозування 

за допомогою екстраполяції: методи визначення середніх величин, 

екстраполяція тренду й експоненціальне згладжування. 

Розглянемо метод екстраполяції тренду. Під екстраполяцією 

тренду розуміють продовження виявленої в процесі аналізу 

тенденції за межі побудованого на основі емпіричних даних ряду 

динаміки. Передумовою використання цього методу прогнозування 

є сталість чинників, що формують виявлений тренд, а принциповим 

моментом – виявлення тренду, характерного для досліджуваного 

ряду динаміки. В теорії і практиці зустрічаються різні способи 

розрахунку тренду [12, с. 290]. 

Використовуючи показники вчинення терористичних актів у 

світі протягом 2005–2010 років [13, Р. 292-299; 14, Р. 248-251], 

використовуючи математичний апарат, побудуємо їх функцію 

екстраполяції за допомогою табличного процесора МS Exel. Для 

цього, використовуючи показники загальної кількості 

терористичних актів у світі за вказані роки (див. табл. 1), 

побудуємо лінію тренду кількості вчинених терактів за певний рік 

(мал. 1).  

Використовуючи вбудовані функції табличного процесора МS 

Excel розрахуємо лінію тренду терористичних актів у світі за 

останні роки, взявши за основу поліноміальну лінію апроксимації 

5-го ступеня, яка збігається з показниками кількості терористичних 

актів за окремі роки (мал. 1). Згаданий поліном має такий вигляд: 

 

y = -82,742х
5
 + 1422,1х

4
 - 8758x

3
 + 22789x

2
 - 22481x + 18133.                

(1.1) 
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Мал. 1. Екстраполяційна лінія тренду терористичних актів у 

світі протягом 2005–2010 років і їх прогноз на 2011 рік 

 

На підставі наведеної апроксимації та її поліноміальної лінії 

можна зробити екстраполяцію, яка буде відображати прогноз 

кількості терористичних актів у світі за 2011 рік (див. мал. 1).  

Аналізуючи наведену функцію можливо зробити прогноз про 

те, що загальна кількість вчинених терористичних актів у світі 

протягом 2011 року повинна суттєво знизитись. Слід зазначити, що 

прогноз відображає не кількісні, а якісні показники, тобто загальну 

тенденцію поведінки функції: її зростання або зниження і т.п. 

Аналогічним чином, використовуючи показники загальної 

кількості терористичних актів в Іраку й Афганістані протягом 

2005–2010 років (див. табл. 1), побудуємо відповідні лінії тренду 

y = -82,742x5 + 1422,1x4 - 8758x3 + 22789x2 - 22481x + 18133 
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кількості вчинених терористичних актів терактів за певний рік 

(мал. 2, 3).  

Використовуючи вбудовані функції табличного процесора МS 

Exel розрахуємо лінію тренду терористичних актів в Іраку за 

останні роки, взявши за базову поліноміальну лінію апроксимації 

5-го ступеня, яка збігається з показниками кількості терористичних 

актів за окремі роки (мал. 2). Вона буде мати такий вигляд: 

 

y = -107,16х
5
 + 1861,2х

4 
- 11777x

3
 + 32591x

2
 - 37357x + 18227.               

(1.2) 

 

 
Мал. 2. Екстраполяційна лінія тренду терористичних актів в 

Іраку протягом 2005–2010 років і їх прогноз на 2011 рік 

 

За аналогією розрахуємо лінію тренду вчинення 

терористичних актів в Афганістані протягом 2005–2010 років, 

взявши за базову поліноміальну лінію апроксимації 3-го ступеня, 

яка найбільше збігається з показниками кількості терористичних 

актів за окремі роки (Мал. 3). Вона буде мати такий вигляд: 

y = -107,16x5 + 1861,2x4 - 11777x3 + 32591x2 - 37357x + 18227 
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у = 51,315х3 – 421,95х2 + 1312,9х – 428,33.                                              
(1.3) 

 
Мал. 3. Екстраполяційна лінія тренду терористичних актів в 

Афганістані протягом 2005–2010 років і  їх прогноз на 2011 рік 

 

На підставі наведених апроксимацій можна зробити 

екстраполяцію, яка буде відображати прогноз кількості 

терористичних актів в Іраку й Афганістані за 2011 рік (див. Мал. 2, 

3). 

Аналізуючи наведені екстраполяційні діаграми можна 

зробити прогноз про те, що протягом 2011 року кількість 

терористичних актів, вчинених в Іраку, порівняно з 2010 роком, 

повинна суттєво зменшитись, а їх аналогічна кількість в 

Афганістані – суттєво збільшитись. 

Застосовуючи вищезазначений аналітичний апарат побудуємо 

лінію тренду кількості постраждалих від терористичних актів у 

світі протягом 2005–2010 років, взявши за базову поліноміальну 

лінію апроксимації 5-го ступеня, яка збігається з показниками 

y = 51,315x3 - 421,95x2 + 1312,9x - 428,33 
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кількості постраждалих від терористичних актів за окремі роки 

(Мал. 4). Згаданий поліном має такий вигляд: 

 

у = - 998,55х
5
 + 16977х

4
 – 106761х

3
 + 304369х

2
 – 38117х + 249857.       

(1.4) 

 

 
Мал. 4. Екстраполяційна лінія тренду кількості 

постраждалих від терористичних актів у світі протягом 2005–

2010 років і її прогноз на 2011 рік 

Аналізуючи наведену екстраполяційну діаграму можна 

зробити прогноз про те, що протягом 2011 року кількість 

постраждалих від терористичних актів у світі, порівняно з 2010 

роком, повинна суттєво зменшитись. 

Отже, з огляду на вищезазначене можна дійти таких 

висновків: 

y = -998,55x5 + 16977x4 - 106761x3 + 304369x2 - 389117x + 
249857 
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1. Протягом 2005–2010 років кількість терористичних актів у 

світі має позитивну динаміку до їх зменшення. Кваліфіковані види 

терористичних актів становлять близько третини від загальної 

кількості вчинених.  

2. За вказаний період унаслідок більшості вчинених 

терористичних актів загиблих осіб немає. Разом з тим, вчинення 

кваліфікованих терористичних актів, що призвели до загибелі 

понад 10 осіб, залишається на високому рівні. 

3. За досліджуваний час безпосередньо в місцях проведення 

спецоперацій по боротьбі з міжнародним тероризмом в Іраку й 

Афганістані кількість вчинених терористичних актів становить 

майже третину від загальної кількості скоєних, маючи позитивну 

динаміку до зниження. 

4. За допомогою наведеної екстраполяційної лінії (Мал. 1) 

можна зробити прогноз про те, що протягом 2011 року загальна 

кількість терористичних актів у світі, порівняно з 2010 роком, 

повинна суттєво зменшитись. 

5. Аналізуючи наведені екстраполяційні лінії можна зробити 

прогноз про те, що протягом 2011 року кількість терористичних 

актів, вчинених в Іраку, порівняно з 2010 роком, повинна суттєво 

зменшитись (Мал. 2), а їхня аналогічна кількість в Афганістані – 

суттєво збільшитись (Мал. 3). 

6. За допомогою розрахованої екстраполяційної лінії (Мал. 4) 

можливо зробити прогноз про те, що протягом 2011 року загальна 

кількість постраждалих від терористичних актів у світі, порівняно з 

2010 роком, повинна суттєво зменшитись. 
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 The article examines the current trends of international terrorism, 

identifies the main directions of its development and its 

classification. The survey of modern international terrorism with 

analysis of its components, as well as administrative measures is 

conducted. The methods of system and comparative analysis, theoretical 

generalizations, statistical research, forecasting elements to the analysis 

of international terrorism are applied.  

Keywords: international terrorism, system analysis, modeling, 

statistical research, forecasting, geopolitics.  

 

В статье анализируются современные тенденции 

международного терроризма, определяются основные 

направления его развития и его классификация. Проводится 

исследование состояния современного международного 

терроризма, анализируются его составные части, а также 

управленческие мероприятия, касающиеся повышения 

эффективности борьбы с ним. Применяются методы системного 

и сравнительного анализа, теоретического обобщения, 

статистического исследования, элементы прогнозирования к 

анализу международного терроризма.  

Ключевые слова: международный терроризм, системный 

анализ, моделирование,  статистические исследования, 

прогнозирование, геополитика.  
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ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 

ПРЕЗИДЕНТА В США 

 

У статті аналізуються основні підходи до розв’язання 

проблем поведінки виборця. Розглянуто переваги і недоліки деяких 

методик передбачення поведінки виборця під час виборів.  

Ключові слова: вибори в США, методика Рея Фейрі, 

методика Дагласа Хіббса «Хліб і Мир», методика Global Insight, 

методика Майкла Льюїс-Бека, методика "Ключі до Білого дому". 

 

Питання щодо методів, методик і технік аналізування 

практичного виміру міжнародних відносин і зовнішньої політики 

лишається одним з константно актуальних  у сфері соціальних 

досліджень. Особливим чином це стосується проблематики 

прогнозування ймовірних або можливих результатів того чи іншого 

варіанта суспільного вибору, зокрема, вибору президента держави. 

Метою статті є огляд і аналіз основних методик прогнозування 

результатів президентських виборів у США.  

1785 року французький математик Маркіз де Кондорсе 

опублікував працю "Есе про застосування аналізу до ймовірності 

рішень більшості" [1], у якій уперше сформулював проблему, 

відому нині як "парадокс Кондорсе": індивідуальні переваги 

більшості (у нашому випадку – виборців) не завжди втілюються в 

аналогічні колективні рішення (у нашому випадку – результати 

виборів) [2].  

Через кілька століть американський математик Кеннет Єрроу 

узагальнив ідеї Кондорсе в книжці "Соціальний вибір і 

індивідуальні цінності", у якій сформулював "парадокс Єрроу" [1]. 

Єрроу довів, що неможливо в принципі створити виборчу систему, 
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у межах якої не порушувалася б принаймні одна з норм вільного 

волевиявлення.  

Англійський соціолог Амартья Сен продовжив хід міркувань 

Кондорсе й Єрроу і розробив теорію "соціального вибору" [3]. На 

думку Сена, при наявності широкої згоди, вибір, який робить 

суспільство, не викликає сумнівів. Якщо думки розходяться, то 

проблема полягає в тому, щоб знайти способи звести воєдино різні 

думки. І саме тут починаються проблеми, оскільки в умовах 

реальних виборів рішення, що влаштовують усіх, знайти 

неймовірно важко, якщо взагалі можливо. Вони роблять вибори 

нестабільним процесом.  

Незважаючи на те, що ідеї Кондорсе, Єрроу й Сена є базою 

для багатьох досліджень у цій сфері, зараз прийнято вважати, що 

Дональд Саари показав прояв справедливості теорій Єрроу й Сени 

далеко не для всіх випадків [4]. На його думку, подібні гіпотези 

штучно спрощують проблему, не враховуючи багатьох факторів. 

Джеффрі Бреннан і Лорен Ломаски показали [4], що під час 

голосування відповідальний та інформований виборець часто 

приймає аж ніяк не краще рішення. Замість того, щоб голосувати за 

політиків або партію, які за об'єктивними критеріями здатні краще 

захищати його інтереси, виборець часто керується не голосом 

розуму, а якимись іншими причинами. Аналіз результатів 

голосувань в Австралії, США й Великобританії виявив безліч 

зовсім нелогічних рішень, прийнятих виборцями. При цьому, що 

найбільше разюче, до дня виборів багато виборців мають одну 

точку зору, але, приходячи на виборчі дільниці, змінюють її на 

протилежну.  

Бреннан і Ломаски (а також, наприклад, Малкін Е.Б., Сучків 

Е.Б. [5]) стверджують, що виборці обирають одну з двох основ: або 

"ідеологічну", або "матеріальну". "Ідеологічний" виборець 

традиційно голосує за ту чи іншу політичну силу, "матеріальний" – 

прислухається, насамперед, до матеріальних обіцянок політиків. У 

реальності "ідеологія" і "матеріалізм" часто міняються місцями, 

тому, при всьому бажанні політтехнологів, виборця неможливо 

запрограмувати, що робить вибори заздалегідь важко 

передбачуваними.  
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Шон Боулер і Тодд Донован відстоюють інший постулат. 

Вони виходять із того, що під час найвідповідальніших голосувань 

– наприклад, референдумів – виборці ухвалюють рішення, 

враховуючи два фактори: особисті інтереси й інформацію, яку вони 

мають. Якщо виборці підтримують несподівані, з погляду фахівців, 

пропозиції або голосують за кандидатів – "темних конячок", це аж 

ніяк не означає, що електорат обманули, або громадяни країни 

нездатні прийняти правильне рішення. На думку Боулера й 

Донована, насправді, здебільшого, виборці робили цілком 

розумний вибір. Просто фахівці з виборчих технологій, журналісти 

й чиновники виявлялися нездатними зрозуміти справжні настрої 

народу. 

За даними Герберта Вейсберга, поведінку виборця можна 

спрогнозувати, володіючи інформацією про вісім його головних 

характеристик (вік, стать, фінансове становище, родинний стан, 

тривалі політичні пристрасті, точка зору на злободенні політичні 

проблеми, оцінка нинішнього стану справ у країні, його оцінка 

чинної влади) [4]. Однак виникає головне питання: який з 

перерахованих факторів виявиться вирішальним у момент 

голосування? І тут виявляється цікавий парадокс: виборець 

найчастіше сам не в змозі окреслити систему власних переваг: 

наприклад, ухвалити рішення, що для нього важливіше – 

результати роботи нинішньої влади або його особисті політичні 

пристрасті. Тому в день виборів виборець часто діє під впливом 

хвилини – на його волевиявлення здатні виявити вплив самі най 

непередбачуваніші чинники. Так, наприклад, наочна агітація якоїсь 

партії одному виборцеві, який давно цієї партії симпатизував, може 

здатися пихатою й дурною, тому він відмовиться проголосувати за 

неї, а іншому, що належить до конкуруючої політичної сили, – 

навпаки, розумною і яскравою – тому він віддасть свій голос за неї.  

Політтехнолог Ніколсон доводить, що виборець здебільшого 

голосує, оцінюючи ситуацію в комплексі. Наприклад, якщо мова 

йдеться про вибори в місцеві органі влади, він аналізує ситуацію не 

тільки в його районі або місті, але й у всій країні. На основі аналізу 

декількох виборів у штатах США, Ніколсон показує, як виборці, що 

зацікавлені в зниженні податків, відмовлялися голосувати за 
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політиків, які обіцяли ці податки зменшити: причиною була 

позиція кандидатів щодо зовсім інших питаннь – наприклад, їхнє 

ставлення до глобального потепління. У цій ситуації колосальний 

вплив на виборця виявляють засоби масової інформації, які 

формують реальний порядок денний, що найчастіше не збігається з 

тематикою голосування.  

Дослідження Каплана показали, що виборці, які теоретично 

повинні ухвалювати розумні рішення, у більшості випадків роблять 

зовсім ірраціональний вибір. Люди роблять певні висновки, навіть 

не намагаючись вивчити предмет оцінки. Каплан зазначає, що 

освічені (краще розуміючі ситуацію) люди ходять на вибори рідше, 

ніж малоосвічені. Результатом цього є поява у владі 

непідготовлених людей і прийняття нерозумних рішень [4]. 

Однак, незважаючи на труднощі у визначенні успіху того чи 

іншого політика на виборах, у США розроблені певні методики, які 

можуть допомогти спрогнозувати результат ще до дня голосування.   

Більшість фахівців вважає, що на виборах  у США найбільше 

цінують підтримку губернаторів. Однак цей принцип з подвійним 

дном. Наприклад, кандидатуру Барака Обами в Массачусетс 

підтримували й губернатор штату, й обидва сенатори (Тед Кеннеді 

й Джон Керрі), однак попередні вибори (праймериз) у цьому штаті 

виграла Хілларі Клінтон. Але традиційно для США, успіх політика 

на президентських виборах гарантувала перемога в Айові й Нью-

Гемпширі. Кожного разу, аналіз історії американських виборів 

показує, що та партія, чиї губернатори контролюють більшість 

штатів, має перевагу на президентських виборах [6]. 

Нині відомо декілька методик апріорного визначення 

результатів президентських виборів у США. 

1. Економічна методика Фейра 

За методикою Рея Фейра двома провідними чинниками, на 

підставі яких можливо передбачити результат президентських 

виборів, є такі: темпи зростання або зниження валового 

внутрішнього продукту США протягом трьох кварталів перед 

голосуванням (вибори в США традиційно проводяться в перший 

вівторок листопада) і середній рівень інфляції протягом попередніх 

15 кварталів. Якщо темпи зростання ВВП і темпи інфляції 
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задовольняють виборців, вони винагороджують правлячу партію, 

віддаючи їй свої голоси [7]. Методика Фейра дозволила точно 

передбачити результати п'ятьох із семи минулих президентських 

виборів: 1980, 1984, 1988, 2000 і 2004 роки. 

2. Методика Дагласа Хіббса 

В основі методики Хіббса «Хліб і Мир» лежить один 

економічний показник - середньостатистичний темп зростання або 

зниження чистого доходу на душу населення протягом чотирьох 

років, що передують президентським виборам. Творець методики 

аргументував це рішення тим, що реальні прибутки дозволяють 

краще оцінити настрої виборців, ніж темпи ВВП. Крім того, реальні 

прибутки можуть збільшуватись і зменшуватися залежно від рівня 

податків, на них можуть впливати й різні державні виплати, 

наприклад, пенсії. Таким чином, за розрахунками Хіббса, 

підвищення реального доходу на 0,01% приводить до збільшення 

кількості голосів виборців, відданих за правлячу партію, на 0,36%.  

Відома також методика Хіббса, що враховує чинник війни: за 

розрахунками Хіббса кожна 1 тис. вбитих американських солдатів 

відбирає в правлячої партії 0,3% голосів. Якщо конкуренція між 

політиками дуже серйозна, то цей чинник може мати важливе 

значення. Так, наприклад, Демократична партія програла вибори 

1952 і 1968 років унаслідок зростання втрат у Кореї й В'єтнамі. 

Незважаючи на те, що методика Хіббса була підтверджена 

результатами 12 з 14 виборів, що відбулися в період від 1996 до 

2000 року, а також визначення результату виборів у 2004 році, у 

2006 році, у статті в журналі Quarterly Journal of Political Science 

Вільям Нордхаус [7] спробував довести, що розрахунки Хіббса 

недооцінюють фактор війни. Так, наприклад, у ситуації 2004 року 

президент Джордж Буш мав шанси виграти у свого конкурента 

Джона Керрі, як мінімум, 15 пунктів, оскільки на користь 

республіканців був успішний розвиток економіки США. Однак 

насправді розрив між Бушем і Керрі становив лише 3 пункти, що 

Нордхаус пояснює війною в Іраку.  

3. Методика від Global Insight 

За оцінками дослідницького інституту Global Insight результат 

президентських виборів залежить від двох фундаментальних 
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економічних показників. По-перше, від динаміки розмірів 

реального доходу на душу населення країни в рік виборів; по-

друге, від кількості безробітних у країні в рік виборів. Динаміка 

зміни цих показників за роками в кожному штаті підсумовується, і 

результат визначає процентне остаточне співвідношення голосів 

[8]. 

4. Змішані методики 

У най простішій методиці Алана Абрамовітца 

використовуються три індикатори: темпи зростання ВВП протягом 

першої половини року виборів, рейтинг президента в червні й 

тривалість перебування правлячої партії (у цьому випадку, партії, 

до якої належить президент) при владі (чим більша ця тривалість, 

тим гірше). 

В основі складнішої методики Майкла Льюіс-Бека лежать ті ж 

критерії, що й у методиці Абрамовитца, тільки тут також 

враховуються результати опитувань, у яких виборці виражають 

власну думку щодо неекономічних проблем.  

У методиці Джеймса Кембелла використовуються два 

критерії: темпи зростання ВВП у другому кварталі року виборів і 

результати опитувань суспільної думки про популярність 

кандидатів у перших числах вересня.  

Результати аналогічних опитувань також використовуються в 

методиці Рендалла Джонса, однак враховується ще один важливий 

економічний критерій: якщо темпи зростання ВВП США в другому 

кварталі року виборів дорівнюють або перевищують 2,6%, тоді 

правляча партія збереже контроль за Білим домом. Якщо темпи 

зростання становлять 1,5% або менше, тоді вибори, швидше за все, 

виграє інша партія [8].  

Відома також методика "Ключі до Білого дому", що 

принципово не відрізняється від методу Джонса, але яка дозволила 

абсолютно точно назвати імена нових президентів у наступні два 

десятиліття (від 1984 до 2008 року) [9].  

Продуктивну методику на основі аналізу історії виборів за 

період від 1860 до 1980 року розробили Аллан Ліхтман і Володя 

Кейліс-Борок. Методика заснована на допущенні, що виборці 

оцінюють кандидата в президенти від правлячої партії як 
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продовжувача політики свого попередника, або ж своєї політики 

протягом першого строку. На думку Ліхтмана й Кейліса-Борока, 

тільки реальні провали й досягнення чинної влади виборець оцінює 

всерйоз - усе інше для нього не так уже й важливо. 

Метод ураховує 13 показників або ж, як називають автори, 13 

ключів. 

Ключ 1. Партійний мандат. 

Більше шансів має кандидат тієї партії, яка виграла проміжні 

вибори за 2 роки до президентської гонки.  

Ключ 2. Відсутність серйозної внутрішньої боротьби в партії. 

Якщо в партії немає боротьби, то головний кандидат 

виходить на гонку більш «чистим» в очах виборців і їх голоси не 

діляться.  

Ключ 3. Кандидат правлячої партії – чинний президент. 

Зазвичай президент, який перебуває при владі, перемагає. Але 

однаково важливо звертати увагу на рейтинги чинного президента.  

Ключ 4. Відсутність або наявність потужного кандидата від 

"третьої" партії, або потужного незалежного кандидата.  

Щоб не повторилася ситуація 2000 року, коли Нейдер став 

"гробарем" кандидата від Демократичної партії Гора, відібравши в 

нього життєво важливі голоси. 

Ключ 5. Економіка не повинна перебувати в стані рецесії під 

час виборчої кампанії.  

Ключ 6. Темпи зростання реальних доходів на душу 

населення США під час правління чинного президента рівні або 

навіть вище темпів зростання доходів під час двох попередніх 

президентських строків.  

Ключ 7. Чинна Адміністрація США здійснила серйозні зміни 

у внутрішній політиці. 

Ключ 8. Відсутність масштабних соціальних хвилювань. 

Ключ 9. Чинна Адміністрація стала героєм скандалу. 

Ключ 10. Чинна Адміністрація не допустила серйозних 

помилок у галузі зовнішньої й оборонної політики.  

Ключ 11. Чинна Адміністрація домоглася серйозних успіхів у 

галузі зовнішньої й оборонної політики.  
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Ключ 12. Кандидат від правлячої партії - харизматична 

особистість і національний герой. 

Ключ 13. Кандидат від опозиційної партії не харизматична 

особистість і не є національним героєм.  

Для того, щоб кандидат правлячої партії переміг на 

президентських виборах, потрібно, щоб у його активі було, як 

мінімум, 8 з 13 ключів. Використання методу Ліхтмана й Кейліса-

Борока дозволило абсолютно точно назвати імена нових 

президентів від 1984 до 2008 року.  

Наукова переконливість змішаних методів часто піддається 

сумніву через необ'єктивність виборців. Так, дослідження Pew 

Research Center for the People and the Press показало, що в останні 

півтора десятиліття американці схильні оцінювати ситуацію в 

економіці через призму власних партійних поглядів. Так, 

республіканці були набагато більш оптимістичніші в 1992 і 1994 

роках, а в період 1995–1998, коли був демократ-президент і 

республіканський Конгрес, оцінки прихильників обох партій, у 

цілому, збігалися. У період від 1998 до 2000 року демократи вище 

оцінювали стан справ в економіці, ніж республіканці. Після 

перемоги Джорджа Буша-молодшого на виборах 2000 року тренд 

змінився – "оптимістами" стали республіканці, а демократи 

перетворились у закінчених "песимістів". При цьому рівень доходу, 

соціальний стан, вік та інші показники в опитаних республіканців і 

демократів були майже ідентичними. 

5. Інші методи. 

Відома низка методів, які засновані на кількісному порівнянні 

різного набору даних. Так, наприклад, поширеним є порівняння 

стану економіки США й економік окремих штатів, рейтингу 

президента в різних штатах, результатів виборів у парламенти 

штатів, настроїв виборців у "домашніх" штатах кандидатів у 

президенти й усіляких інших показників. 

Популярною є «кабінетна» методика: враховуються рейтинг 

чинного президента, темпи зростання ВВП США в першому 

півріччі року виборів, рівень безробіття, фактори "новачка" (нових 

президентів полюбляють) і расової належності.  
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Ще одна «кабінетна» методика оцінює економічні очікування 

електорату, результати праймериз і кількість строків, що провели 

при владі чинний президент США і претенденти на Білий дім. 

Так, наприклад, свого часу було проведене дослідження 

Університету Огайо й Університету Колорадо, яке показало, що 

виборці, які перебувають  під наростаючим тиском з боку 

рекламістів конкуруючих кандидатів у президенти США, 

опиняються нездатними визначитися зі своїм вибором. На минулих 

президентських виборах обидва головні кандидати в президенти 

США - Барак Обама й Джон Маккейн - витратили значні зусилля на 

пропаганду в так званих "прикордонних" штатах, тобто у штатах, 

де проживає приблизно однакова кількість республіканців і 

демократів. Досвід останніх десятиліть показує, що перемога в цих 

штатах приносить перемогу й на загальнонаціональних виборах 

[10]. 

У межах цього дослідження в "прикордонних" і звичайних 

штатах США були проаналізовані погляди мешканців, які були 

схожі за основними характеристиками (вік, рівень освіти й доходів 

та ін.). У всіх був заміряний "ступінь амбівалентності" – тобто, 

політичної невизначеності. Для цього виборці вказували позитивні 

й негативні якості кандидатів у президенти: якщо виборець 

знаходив недоліки тільки в одного кандидата, то він вважався 

"менш амбівалентним", якщо в обох - "більш амбівалентним". Ці 

дані були накладені на статистику, що показує скільки разів 

рекламні ролики Обами й Макейна були прокручені на місцевих 

телестанціях. Як виявилося, загальна кількість політичної реклами 

не впливала на погляди виборців. Зовсім інша ситуація склалась у 

штатах, де телеглядач міг одночасно спостерігати величезну 

кількість рекламних матеріалів політичних конкурентів, – тут 

виборців, які ще не визначилися, виявилося набагато більше. 

Тобто, чим більше суперечливих політичних повідомлень 

надходить до виборця, тим складніше йому зробити вибір. Це 

найпомітніше саме в "прикордонних" штатах, де проживає 

приблизно однакова кількість прихильників Республіканської й 

Демократичної партій і де напір рекламних атак особливо 

найзначніший. 
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Крім того, на погляд виборців, які ще не визначилися, має 

суттєвий вплив їх оточення. Якщо такі люди обговорювали хід 

кампанії з "твердим" прихильником одного з кандидатів, то рівень 

їх амбівалентності помітно знижувався; якщо ж серед їхніх 

співрозмовників виявлялися представники обох таборів, то рівень 

невизначеності зростав. Цікаво, що ці закономірності 

простежуються лише щодо президентської гонки - ступінь 

амбівалентності в під час виборів меншого рівня не був настільки 

значущим. Дослідження також показало, що чим вищий рівень 

освіти й ступінь політичної поінформованості американця, тим він 

є амбівалентнішим і, отже, тим складніше йому зробити вибір. 

Однак також вірно й інше: переконані прихильники 

Республіканської й Демократичної партій практично не мають цих 

проблем.  

Дослідницький центр Pew Research Center здійснив 

експеримент [11], метою якого було встановити наскільки важливо 

для американського виборця те, що політик має або, навпаки, не 

має дітей. Як виявилося, ставлення до цього питання насамперед 

залежить від партійної належності мешканців США. Експеримент 

здійснювався так: приблизно 2,3 тис. виборців були поділені на 

чотири групи. Кожна з них повинна була виразити власне 

ставлення до гіпотетичного кандидата в Конгрес США, який нібито 

збирався балотуватись у даному виборчому окрузі. Кандидат мав 

такі якості: він був юристом за фахом, уперше зайнявся політикою; 

був парафіянином церкви; членом місцевої організації підприємців; 

захисником навколишнього середовища; добродійником і членом 

тієї ж партії, до якої належав опитуваний. Для членів двох груп 

кандидатом був чоловік - "Ендрю Кларк" (для першої групи – 

сімейна людина з неповнолітніми дітьми, для іншої - сімейна 

людина без дітей), для членів двох груп, що залишилися, - жінка  

"Ганна Кларк" (респонденти першої групи також знали про 

наявність у неї неповнолітніх дітей, а учасники другої групи 

отримали інформацію, що дітей у "Ганни" немає). Результат 

опинився досить забавним: як виявилося, члени Республіканської 

партії з більшим задоволенням готові проголосувати за бездітну 

жінку-кандидата, а на прихильників Демократичної партії факт 
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наявності або відсутності дітей у сімейної жінки помітного впливу 

не справив. Республіканці з більшим ентузіазмом готові підтримати 

щасливого батька, ніж щасливу матір. У свою чергу, серед 

демократів набагато  популярніший політик - "мати з дітьми", ніж 

політик - "батько з дітьми". Автори дослідження дійшли висновку, 

що цей експеримент підтверджує стару істину: республіканці більш 

схильні до підтримки традиційних цінностей, вважаючи, що 

головним завданням матері є не суспільна діяльність, а виховання 

дітей. У свою чергу, демократи більш ліберальні і для них 

наявність юних нащадків у жінки-політика є гідністю, а не 

недоліком.  

Не останню роль при застосуванні методик відіграє фактор 

фігури віце-президента. Більшість методик, розглянутих вище, не 

враховують даного фактора, що призводить до викривлення оцінки 

шансів на перемогу того чи  іншого кандидата в президенти США. 

Ухвалення рішення щодо кандидатури людини, яка займе 

другий за важливістю пост у США, ніколи не було простою 

справою. Традиційно віце-президентами стають політики, 

потенційно здатні привернути голоси певних груп виборців, хоча 

іноді ці розрахунки опиняються помилковими. Офіційне ім'я 

кандидата у віце-президенти США оголошується на Конвенції 

партії – щоб отримати номінацію, за кандидатуру повинні 

проголосувати делегати Конвенції. Однак здебільшого делегати 

лише дружно затверджують вибір, що зробив кандидат у 

президенти. Винятком є ситуація, коли кандидат у президенти 

виявився не здатним зробити остаточний вибір і пропонує 

однопартійцям вибрати йому напарника. Востаннє подібна колізія 

спостерігалася в 1956 році, коли кандидат у президенти від 

Демократичної партії Адлай Стівенсон виявився не в змозі вибрати 

собі напарника. Тоді в битві за віце-президентство зійшлися Джон 

Кеннеді (майбутній президент США), Альберт Гір-старший, 

Хуберт Хампрфі й Єстес Кефаувер. Їхні дебати транслювалися по 

радіо й телебаченню. У підсумку переміг Кефаувер. Стівенсон і 

Кефаувер програли вибори тандему Єйхенхауер-Ніксон. Це 

виявився останній публічний вибір віце-президента США [6]. 
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1972 року кандидат у президенти від Демократичної партії 

Джордж Макговерн вибрав своїм віце-президентом сенатора 

Томаса Іглтона. Ця кандидатура була затверджена партійною 

Конвенцією. Однак через кілька тижнів Іглтон повідомив 

репортерів, що раніше кілька разів потрапляв до лікарні з 

найтяжчими депресіями – медики лікували його за допомогою 

електрошоку. Відвідування психіатра в ті часи сприймалося як 

очевидний прояв слабкості – під тиском партапарату Іглтон 

відмовився балотуватися на пост віце-президента. Макговерн був 

вимушений терміново підшукувати йому заміну. Вибори він 

програв, оскільки республіканці переконали американських 

виборців, що цей політик не в змозі приймати зважені рішення. 

Суперник Макговерна – Шалений Дік переміг у 49 з 50 штатів 

країни.  

1984 року демократ Уолтер Мондейл неочікувано для 

багатьох назвав своїм віце-президентом члена Палати 

Представників Джеральдін Ферраро – першу жінку в історії США, 

яка претендувала на цей пост. Розрахунки Мондейла будувалися на 

тому, що Ферраро зможе привернути голоси жінок і численної 

італійської громади США. Для відбору віце-президента Мондейл 

організував спеціальний штаб. Споконвічно при відборі кандидатур 

робилася ставка на жінку, однак вибір був невеликим, оскільки два 

десятиліття тому американки у великій політиці були рідкістю. 

Зрештою, Мондейл запропонував віце-президентство меру Сан-

Франциско Дайане Фейнстейн, яка погодилася прийняти цю 

пропозицію. Однак під час церемонії оголошення імені віце-

президента Мондейл оголосив, що його напарницею стане 

Ферраро, що виявилося цілковитою несподіванкою для Фейнстейн. 

Цей скандал посприяв програшу «тефлонового» президента, який у 

1980 році запропонував віце-президентство Джорджу Бушу-

старшому. Незадовго до цього Буш і Рейган були головними 

противниками на праймеризі Республіканської партії, причому їх 

позиції з низки ключових питань серйозно відрізнялися. Проте 

Рейган запропонував Бушу об'єднати розколоту партію, і той 

погодився, прийнявши позицію Рейгана. Розрахунки Рейгана 

будувалися на тому, що порівняно з ним Буш виглядав більш 
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помірним політиком. Крім того, він був складовою частиною 

республіканського істеблішменту, який недолюблював 

консервативного революціонера Рейгана. Рейган-Буш 

беззастережно перемогли на виборах. 2004 року подібним чином 

була утворена демократична зв'язка Джон Керрі - Джон Єдвардс. 

Однак цього разу історія не повторилася: Єдвардс і Керрі були 

багато в чому схожі один на одного, вони виглядали симпатично, 

але не цілком серйозно. Ситуація ускладнилася, коли під час 

теледебатів Єдвардс програв діючому віце-президентові Діку 

Чейні. У підсумку, результат усім відомий. 

Обмеженість перелічених методик полягає в тому, що вони не 

можуть гарантувати 100% ймовірність конкретних подій при 

конкретних умовах або однозначно передбачити стан міжнародної 

системи в майбутньому. Тому в суспільних науках цей метод має 

більш обмежене застосування порівняно з природничими науками. 

Крім того, інструментарій досліджень занадто складний, тому його 

може застосовувати лише кваліфікований фахівець, що оволодів ще 

й політичними науками. Це стосується не тільки застосування 

самих методик, але й інтерпретації результатів. На закінчення ще 

раз зазначимо, що умовою успішного освоєння політичними 

науками вищевказаних методів є взаємна адаптація базових понять. 

Не тільки гуманітарії повинні розібратись у складному 

інструментарії, але й учені, що застосовують математичні методи, 

повинні в повній мірі заглиблюватись у специфіку політичних 

наук. 
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В статье анализируется основные подходы к решению 

проблем поведения избирателя. Рассмотрены достоинства и 

недостатки некоторых методик предсказания поведения 

избирателя во время выборов.    

Ключевые слова: выборы в США,методика Рэя Фэйра, 

методика Дагласа Хиббса «Хлеб и Мир», методика Global Insight, 

методика Майкла Льюис-Бека, методика "Ключи к Белому дому". 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В 

СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

У статті досліджуються загальні аспекти проблеми 

національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. 

Автор визначає зміст поняття «суверенітет», у широкому 

історичному контексті дає стислий огляд теоретичної еволюції 

цього поняття, аналізує причини і наслідки трансформації цього 

феномену за умов глобалізації. 

Ключові слова: держава, національний суверенітет, зовнішня 

політика, міжнародні відносини, глобалізація. 

 

Актуальність дослідження проблеми національного 

суверенітету обумовлена, передусім, тим масштабним проектом 

демократичної уніфікації системи міжнародних відносин і сучасної 

світової політики, що нині реалізується державами 

євроатлантичного світ-системного ядра, а також потужними 

процесами глобалізації та регіональної інтеграції. 

Мета статті – в широкому історичному контексті 

визначити та проаналізувати основні чинники формування і 

трансформації теоретичних уявлень про суверенітет. 

Завдання статті – висвітлити причини і наслідки еволюції 

феномену національного суверенітету в сучасних міжнародних 

відносинах. 

Подібно до переважної більшості термінів соціально-

гуманітарних дисциплін, поняття «суверенітету» не має 

загальновизнаного чіткого й однозначного визначення, а різні його 

інтерпретації подекуди суперечать одна одній. Це, передусім, 
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пов’язано з тим, що феномен «суверенітету» взагалі і 

«національного суверенітету», зокрема, ніколи не був статичним 

явищем, а його трансформація завжди була надзвичайно складним 

динамічним процесом, в межах якого держави створювали, 

втрачали та передавали іншим політичним акторам ряд своїх 

владних функцій. Відповідно, і теоретичні уявлення про 

суверенітет, і практика їх реалізації суттєво різнилися залежно від 

історичної епохи, цивілізаційної приналежності та існуючої моделі 

міжнародних відносин, тож при аналізі цього феномену будь-який 

дослідник завжди поставав перед небезпекою механістичної 

схематизації та надмірного спрощення. До того ж виняткова увага 

юристів і політологів саме до інституту державного суверенітету та 

специфіки міждержавної взаємодії заперечується самою Історією, 

оскільки міжнародна політика ніколи не спрощувалася до 

примітивного зіткнення «держав – більярдних шарів», а недержавні 

актори (наприклад, церква чи великі колоніальні компанії) завжди 

суттєво впливали на політичний курс провідних країн світу, 

постійно конкуруючи з ними в боротьбі за владу, визнання та 

матеріальні ресурси. 

Зазвичай «суверенітетом» називають право (суверенітет де 

юре) та можливість (суверенітет де факто) «суверена» (монарха, 

держави, нації – тобто певного суспільно-політичного актора) 

самостійно визначати власну зовнішню і внутрішню політику, 

тобто незалежність «суверена» на міжнародній арені та його 

виняткову владу в межах певної території. Отже, «суверен» володіє 

всією повнотою влади та монополією на легітимне використання 

сили в межах своїх володінь, не визнає жодної вищої влади над 

собою та сам визнаний іншими «суверенами» як незалежна 

політична одиниця, що вільна від зовнішнього втручання в її 

внутрішні справи. 

Вперше концепція суверенітету (в її сучасному вигляді) була 

теоретично обґрунтована і чітко сформульована інтелектуалами та 

державними діячами Західної Європи (Ж. Боден, Т. Гоббс, А.Ж. 

Рішельє) [1] періоду пізнього середньовіччя водночас як 

філософсько-юридична та соціально-політична доктрина, проте 

було б помилкою вважати її суто європейським надбанням. Власне 
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кажучи, суверенітет – це необхідна політична й юридична ознака 

держави, що тією чи іншою мірою була притаманна всім державам 

різних цивілізацій і епох, хоча реальний зміст та ідеологічне 

обґрунтування суверенітету, залежно від історичних обставин, 

могли суттєво змінюватися. Так, уже в першому з відомих нам 

письмових міжнародно-правових документів – договорі хетського 

царя Хаттушиля ІІІ і єгипетського фараона Рамзеса ІІ від 1296 р. до 

н.е. – обидва монархи, ототожнюючи державу з особою володаря, 

визнавали легітимність влади одне одного та визначали лінію 

територіального кордону між країнами, зобов’язувалися не 

приймати політичних перебіжчиків і повертати їх назад разом з 

майном, спільно воювати проти внутрішніх і зовнішніх ворогів та 

придушувати заколоти [2]. 

Можна сказати, що в різні історичні епохи своєрідні 

теоретичні аналоги європейської доктрини суверенітету завжди 

створювались у ґрунтованих на принципі «балансу сил» 

регіональних міжнародних системах з кількома основними 

учасниками. Ототожнюючи суверенітет із свободою, політичні 

лідери незалежних держав розглядали його як найвищу цінність, 

тоді як представники могутніх імперій з месіанськими 

універсалістськими претензіями послідовно заперечували 

концепцію суверенітету в теорії і на практиці. Видається цілком 

природним, що і в середньовічній Західній Європі ця доктрина була 

сформульована саме в період створення великих централізованих 

держав як відповідь національних монархій (передусім Франції й 

Англії) на гегемоністські амбіції правителів Священної Римської 

імперії германської нації, фінансово-релігійний шантаж Римських 

пап і традиційний феодальний сепаратизм. 

Відповідно і стверджувалася концепція суверенітету не 

стільки на сторінках багатотомних монографій чи в наукових 

диспутах, скільки в численних війнах і дипломатичних 

переговорах. Зрештою, після цілої низки кривавих конфліктів 

остання спроба Габсбургів підпорядкувати собі німецьких князів 

під час Тридцятилітньої війни провалилася, остаточно поховавши 

їх мрію про універсальну загальноєвропейську імперію, і 

Вестфальский мир 1648 р. затвердив право кожного монарха 
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повновладно розпоряджатись у межах власних територіальних 

кордонів і вести самостійну зовнішню політику, ознаменувавши 

тим самим тріумф принципу суверенітету. 

Якщо переважна більшість апологетів абсолютизму ХVI – 

XVIIІ ст. наділяла суверенітетом державу в особі монарха, 

ототожнюючи їх (загальновідома фраза Людовика ХІV «держава – 

це я»), то ідеологи Просвітництва (Руссо, Вольтер, Маблі) та діячі 

Великої французької буржуазної революції (Сійєс, Марат, 

Робесп’єр) звинуватили сам політичний інститут королівської 

влади в егоїзмі та волюнтаризмі. Стверджуючи, що монархи 

переслідують лише свої корисливі династичні інтереси, 

намагаючись збільшити територіальні володіння, здобути собі 

славу та зміцнити всередині країни найжорстокіший деспотизм, 

ігноруючи нагальні потреби широких верств населення, вони 

дійшли безапеляційного висновку: «Бог створив світ, а королі 

пограбували його». Буржуазним публіцистам видавалося 

недопустимим розглядати міжнародні відносини як взаємини між 

монархами, тож ідеям станового суспільства і божественної 

природи королівської влади вони протиставили ідеї нації та 

національного суверенітету – права «нації» на свободу вибору 

соціального ладу та політичного режиму, територіальну цілісність 

національної держави, незалежний курс зовнішньої політики. 

Відповідно, ідеологами Просвітництва вже не монарх, а нація 

проголошувалася сувереном – джерелом усієї влади і найвищою 

позаісторичною суспільною одиницею. Якщо ж відсторонитись від 

філософських метафізичних абстракцій, то конкретний політичний 

зміст цієї теоретичної доктрини полягав у протиставленні інтересів 

вузького кола дворянства інтересам верхівки буржуазії, яка під час 

боротьби за політичну владу прирівняла й ототожнила власні 

потреби з інтересами всієї нації, намагаючись здобути якнайширшу 

підтримку в політичній боротьбі з абсолютизмом (недарма 

марксистські історики з неприхованою іронією говорили про 

суверенітет (одного) експлуататорського класу в капіталістичній 

державі). 

Отримавши загальне визнання в Європі після укладення 

Вестфальского миру 1648 р., концепція суверенітету поступово 
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набула світового поширення. Зрештою, у ХХ столітті кодифікація 

норм міжнародного права, створення Ліги Націй та ООН остаточно 

ствердили суверенітет як основний принцип побудови 

міжнародних відносин, проте практика світової політики також 

суттєво не змінилась. Хоча суверенітет прямо пов’язується з тим 

положенням, що всі держави є автономними та незалежними 

політичними акторами з рівними правами і обов’язками, які мають 

дотримуватися принципу невтручання у внутрішні справи інших, 

але формально-юридична рівність країн з точки зору міжнародного 

права не може приховати той факт, що всі вони суттєво 

відрізняються за кількістю населення, розмірами території, обсягом 

природних ресурсів, рівнем соціальної стабільності й 

технологічного розвитку, внаслідок чого у світовій політиці 

неминуче утворюється своєрідна ієрархічна стратифікаційна 

піраміда, а національна могутність провідних держав світу робить 

їх суверенітет значно «більш рівним». Уже в наш час в численних 

міжнародних конфліктах чимало країн мали нагоду переконатися в 

справедливості думки, висловленої Фукідідом ще в V ст. до н.е.: «У 

людських взаєминах право має сенс лише тоді, коли при рівності 

сил обидві держави визнають спільну для тієї та іншої сторони 

необхідність. В іншому разі сильніший вимагає можливе, а 

слабший змушений підкоритися» [3]. 

На початку ХХІ століття, як і кілька тисячоліть тому, 

непорушність суверенітету – це просто абстрактна теорія, яка 

реалізується лише за наявності у держави достатнього владно-

силового потенціалу. Якщо ж країна заслабка… – існують й інші 

політико-правові концепції: несуверенних і напівсуверенних 

держав, неспроможних країн (Failure State) та інш. Теорія 

міжнародного права і практика світової політики в усі часи 

передбачали і допускали серйозні обмеження суверенітету слабких 

держав аж до повної їх ліквідації як незалежних політичних 

суб’єктів. Відповідно, хоча офіційно нерівноправні договори, 

сфери впливу та інститут протекторату, режим капітуляцій і 

кондомініуму, підмандатні території та колоніальні володіння 

залишились в далекому темному минулому, проте впродовж 

останніх десятиліть їм на зміну активно розробляються нові 
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правові форми реалізації відносин залежності та васалітету, що 

повинні приховати фактичні обмеження державного суверенітету 

слабких країн. Так, відносно нещодавно з’явилися так звані 

«миротворчі операції», «гуманітарні інтервенції», «примушення до 

миру» та інші евфемізми втручання у внутрішні справи нібито 

суверенних держав. 

Насамперед активізація цих теоретичних розробок і 

безцеремонність їх практичного втілення пов’язані з крахом 

біполярної міжнародної системи і формуванням однополярного Pax 

Americana. Ілюзія всемогутності та імперський месіанізм 

Вашингтона призвели до того, що наприкінці ХХ – початку ХХ 

століття США відійшли від (принаймні офіційно задекларованої 

раніше) безумовної віри і поваги до міжнародного законодавства, 

прямо зазіхнувши на «священну корову» міжнародного права з 

часів Вестфальського миру – принцип державного суверенітету. 

Наприклад, намагаючись створити видимість юридичних підстав 

для втручання у внутрішні справи інших держав, США де факто 

запровадили право так званої «гуманітарної інтервенції». 

Наполегливо переконуючи міжнародну спільноту, що основним 

завданням зовнішньої і внутрішньої політики в посттоталітарну 

епоху має стати забезпечення прав і свобод кожної окремої 

особистості, що досі пригнічувалися державою, передусім у 

країнах з авторитарними політичними режимами, американські 

політики, дипломати, юристи, журналісти постійно наголошували 

на недоцільності дотримання норм суверенітету і територіальної 

цілісності, оскільки ці «застарілі інститути» в довгостроковій 

перспективі не залишають жодних шансів на перемогу «гуманізму» 

і «демократії». 

Використовуючи ці теоретичні напрацювання, Генеральний 

секретер ООН Кофі Аннан під прямим американським тиском у 

своїй промові на 54-й сесії Генеральної Асамблеї чітко розмежував 

концепції державного та індивідуального суверенітетів. 

Стверджуючи, що в сучасних міжнародних відносинах обидва ці 

поняття зазнають суттєвих змін, він наголосив на пріоритеті 

основних прав та основоположних свобод кожної окремої людини, 

унаслідок чого «індивідуальний суверенітет у зв’язку з 
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усвідомленням права кожної людини контролювати власну долю» 

посилюється, тоді як державний суверенітет занепадає. На його 

думку, традиційні принципи невтручання у внутрішні справи 

інших країн, непорушності кордонів, політичної автономії та 

державної незалежності поступово втрачають свою абсолютну 

юридичну силу та більше не зможуть слугувати надійним захистом 

для репресивних диктаторських режимів, тож хоча подібна 

трансформація концепції державного суверенітету «буде сприйнята 

багатьма зі скептицизмом і, навіть, ворожістю», але це «та 

еволюція , яку ми повинні вітати» [4]. 

Жорстко критикуючи «відкинуті часом міжнародні 

організації» (ООН), після 11 вересня 2001 р. Сполучені Штати 

відверто проголосили доктрину зміни (потенційно ворожих) 

політичних режимів в інших країнах і превентивних війн проти них 

як центральний елемент власної зовнішньополітичної стратегії, 

розпочавши військові операції проти Афганістану та Іраку, 

погрожуючи Ірану, Сирії і Північній Кореї. Якщо колись 

американці були батьками-засновниками більшості всесвітніх 

універсальних організацій та установ (Ліга Націй та ООН, Бреттон-

Вудські інститути – МВФ і Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку, ГАТТ-СОТ, мережа військових союзів і т.д.), які, 

перебуваючи під контролем США, разом із тим приховували 

одноосібний характер їх гегемонії, то наприкінці ХХ – початку ХХІ 

століття Вашингтон почав розривати будь-які юридичні та 

політичні угоди, що обмежували його простір для маневру. 

Загальний настрій американського істеблішменту в той період 

надзвичайно красномовно висловив один високопосадовець 

адміністрації Буша, заявивши колишньому командувачу 

Об’єднаними повітряними силами НАТО в Європі генералу Уеслі 

Кларку після війни в Югославії: «Ніхто не вправі говорити нам, де 

ми можемо чи не можемо бомбити» [5]. 

Слід особливо зазначити, що агресивна зовнішня політика 

США була підкріплена масштабною ідеологічно-

пропагандистською кампанією, яка зачепила й академічну сферу. 

Намагаючись зобразити процес реалізації власних егоїстичних 

імперських економічних та політичних інтересів як альтруїстичне 
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служіння всьому людству, тісно пов’язані з американським урядом 

університетська професура та аналітики «мозкових центрів» 

проголосили «кінець історії» і настання якісно нового етапу в житті 

міжнародної спільноти – «глобалізації». 

У численних статтях і монографіях Ф. Фукуяма, К. Омає, Д. 

Бхагваті, Т.Фрідман та інші (передусім, неоконсервативні) автори 

виступили відданими апологетами «демократизації» і 

«глобалізації», стверджуючи, що ці процеси насправді створюють 

якісно новий динамічний світ без кордонів і обмежень та 

інтегрують міжнародну спільноту в єдине ціле. На їх думку, вже 

зараз глобалізація охопила всі виміри суспільного життя – 

економічний, політичний, культурний – змінюючи всі світові 

соціальні устрої, системи міжнародної політики та характеристики 

її ключових акторів, унаслідок чого суверенна держава перестала 

бути основним елементом світового порядку, а можливості нації 

визначати власну історичну долю зменшились. Вони 

наголошували, що відбувається занепад суверенітету незалежних 

країн, ослаблення їх внутрішніх суспільних структур, звуження 

сфери діяльності національних урядів і, найголовніше, формується 

новий тип «громадян світу», які лояльні не до окремих держав, а до 

позадержавних структур глобального громадянського суспільства. 

Надалі (вже у недалекому майбутньому) зростаюча економічна і 

політична взаємозалежність, науково-технічна революція та нові 

форми соціальної організації людства взагалі не залишать місця для 

суверенної держави-нації, перетворивши традиційний інститут 

територіально обмеженого правління на історичний анахронізм і 

політичну аномалію [6]. 

Навіть більше, в інтерпретації апологетів глобалізації «криза, 

занепад держави-нації», «відмирання, зведення нанівець, знищення 

суверенної держави» постали не просто логічним наслідком 

об’єктивних історичних (політичних та економічних) процесів, але 

й бажаним результатом суспільного прогресу, наближення якого 

слід усіляко вітати. Розглядаючи саме існування суверенних 

держав як основну причину міжнародних економічних криз і 

кривавих війн, вони підкреслювали, що усунути ці однозначно 

негативні явища можливо лише в разі трансформації світової 
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політичної системи незалежних країн у єдину універсальну 

державу, тобто відмови всіх країн від суверенітету на користь 

всесвітньої імперії з урядом, який буде правомочний видавати 

постанови, обов’язкові для всіх народів. 

З цими пророцтвами переходу від світу суверенних держав до 

глобального «світового села» цікаво корелюють різноманітні 

передбачення розукрупнення існуючих держав Європейського 

Союзу і прогресуючої тенденції регіоналізації європейської 

політики. Так, відображаючи мрії брюссельських бюрократів, 

наприкінці ХХ ст. підрозділ прогнозних досліджень при 

Єврокомісії оприлюднив своє бачення основних напрямків 

розвитку ЄС упродовж наступного десятиліття, причому усі п’ять 

«Сценаріїв Європи – 2010» передбачали суттєве зростання ролі 

регіонів, ну а в деяких варіантах вони фактично перебирали на себе 

функції і посідали місце національних держав. Щоправда, 

прогнозуючи поступове, але неухильне занурення центральних 

органів влади у стан кризи і стагнації, новітні пророки 

регіоналізації так і не спромоглися чітко пояснити, чому вірус 

некомпетентності та неефективності вразив винятково цю ланку 

політичного та економічного адміністрування, не зачепивши 

загальноєвропейський (євросклероз) і місцевий рівні. 

Натомість, абстрагуючись від ідеологічно вмотивованого 

навіювання ліберальної пропаганди, переважна більшість 

незаангажованих аналітиків зазначають, що світова політика 

суттєво не змінила свого характеру, залишившись ареною жорсткої 

боротьби за владу, матеріальні ресурси та престиж. Всупереч усім 

розмовам про «об’єктивні та історично необхідні процеси 

глобалізації» та прогнозам відмирання «анахронічного 

традиційного інституту територіально обмеженого правління» 

внаслідок зростаючої економіко-політичної взаємозалежності та 

науково-технічної революції, омріяний «світ без кордонів» існує 

лише в уяві деяких політологів, які живуть і працюють в країнах 

«золотого мільярда». Світ «глобального громадянського 

суспільства», орієнтований не на державну могутність, а на «права 

людини» і подібні пропагандистські фантоми, з’являється та 

прогресує тільки на телевізійних екранах і книжкових сторінках. 
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Попри всі фантазії відомих мрійників про «кінець історії», «третю 

хвилю – дев’ятий вал безальтернативної демократизації», 

«зіткнення цивілізацій» і «неминучу глобалізацію, яка призведе до 

повного занепаду інституту державності», основними дійовими 

особами на міжнародній арені залишаються і в найближчому 

майбутньому будуть егоїстично налаштовані держави-нації (для 

деяких краще підходить визначення держави-імперії), а не «люди 

доброї волі», «світова громадська думка», транснаціональні 

корпорації чи міжнародні організації. Саме держави нині 

визначають структуру світової політики та конструюють 

міжнародні режими, саме державні інститути продовжують 

концентрувати у своїх руках матеріальні та інтелектуальні ресурси, 

зберігаючи свій домінуючий вплив на недержавних акторів. 

Упродовж ХХ століття держава значно розширила свої функції в 

суспільному житті, тож можна очікувати, що в ХХІ ст. її позиції 

продовжуватимуть зміцнюватися. 

Разом із тим, надзвичайна гетерогенність світового 

співтовариства неминуче призводить до виключної асиметрії серед 

діючих на світовій арені націй-держав. Лише деякі з них є 

самодостатніми центрами, наділеними всіма атрибутами 

могутності, тоді як псевдодержави периферії мають лише 

формальні атрибути незалежності – гімн, герб, прапор, власного 

президента, місце в ООН і національну збірну з футболу. 

Відповідно, найпотужніші держави світу, намагаючись відігравати 

провідну роль у певному регіоні чи міжнародній системі загалом, 

прагнуть структурувати своє безпосереднє оточення у своїх 

інтересах і контролювати зовнішню і внутрішню політику сусідів. 

Найбільш відчутним в цьому сенсі є вплив «великих держав», які 

ніколи не проявляли зацікавленості в підпорядкуванні юридичним 

нормам, намагаючись завжди визначати ці норми. 

Глобалізація аж ніяк не знищила державний суверенітет, а 

«демони вільного ринку» повністю залежать від регулюючих 

правил національних урядів країн світ-системного ядра навіть у 

найбільш відкритих секторах економіки. Провідні країни світу, 

передусім США, дійсно використали свою економічну і військову 

могутність для відкриття світової економіки, проте не абстрактні 
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принципи «свободи торгівлі», а конкретні національні інтереси 

великих держав визначають тут правила поведінки. Зустрічаючи 

ефективну конкуренцію з боку країн «третього світу», держави 

світ-системного ядра не соромляться запроваджувати різноманітні 

нетарифні обмеження (антидемпінгові розслідування, квотування, 

«добровільна» відмова від нарощування обсягів продажу товарів і 

т.д.), захищаючи власний ринок попри теоретичне визнання благ 

вільної торгівлі. Як іронічно прокоментував З. Бжезінський тезу 

Т.Фрідмана про вирівнювання можливостей: «Рівний» ігровий 

майданчик перекошується кожного разу, коли це зачіпає інтереси 

США» [7]. У реальному житті уряди не покірні жертви глобалізації, 

а її творці, тож, зберігаючи суттєву компетенцію в управлінні 

економічною активністю, велика держава при потребі цілком може 

самоізолюватися від глобальних відносин. Що ж до відданості 

провідних «демократизаторів» демократичним ідеалам, то, за 

словами заступника міністра торгівлі США Дж. Гартена, 

адміністрація Клінтона (так само, як її попередники й наступники) 

«використовувала всі зовнішньополітичні важелі заради 

досягнення комерційний цілей», запроваджуючи економічні санкції 

лише проти основних противників на міжнародній арені та 

відмовляючись реагувати на порушення громадянських прав у тих 

країнах, де американські корпорації займають провідні позиції в 

економіці. 

У сучасному світі дійсно відбувається певна еволюція 

суверенітету, проте аргументи, що політичні, економічні, 

юридичні, військові та цивілізаційно-культурні його складники 

зазнали радикальних і незворотних змін, не витримують жодного 

критичного аналізу. Процес трансформації суверенітету й уявлень 

про нього за умов глобалізації дуже складний, а його динаміка 

доволі суперечлива, оскільки сфера національного суверенітету 

розширюється і звужується водночас, переходячи на якісно новий 

рівень реалізації державою своїх функцій. Частково вимушена, 

частково добровільна видозміна суверенітету призвела до 

своєрідного «аутсорсингу», коли місце державних установ як 

виняткових постачальників певних послуг посіли (номінально) 

недержавні актори, краще підготовлені для їх виконання, а 
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жорсткий дуалізм – державний/приватний сектори – змінився 

комплексним підходом до ефективного функціонування 

національної економіки. 

Що ж до фактів, на основі яких деякі дослідники роблять 

далекосяжні висновки про крах суверенітету і втрату державою 

своїх прав, властивостей і функцій, то їх доцільніше інтерпретувати 

як занепад конкретних країн та певних різновидів держав, адже 

ерозія їх суверенітету не означає кризи суверенітету взагалі. 

Провідні держави світу використовують надбання глобалізації та 

діяльність недержавних акторів для збільшення національної 

могутності та зміцнення своєї легітимності, слабкі країни 

потрапляють під додатковий тиск. Для багатьох держав у сучасній 

міжнародній системі очевидний брак владного потенціалу та 

національної могутності не дозволяє перетворити формально-

юридичну незалежність у реально-політичну, причому, як 

переконливо свідчить Історія, з кожним поколінням розірвати 

замкнене коло, коли слабкість створює залежність, а залежність 

генерує слабкість, стає все складніше й важче. 
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The article deals with the general aspects of the problem of 

national sovereignty in modern international relations. The author 

defines the meaning of the term “sovereignty”; he makes a short survey 

of the theoretical evolutions of this notion in the wide historical context, 

analyzing the causes and the results of the transformation of this 

phenomena in the globalization conditions. 

Key words: state, national sovereignty, foreign policy, 

international relations, globalization. 

 

Статья посвящена исследованию общих аспектов проблемы 

национального суверенитета в современных международных 

отношениях. Автор определяет содержание понятия 

суверенитет, в широком историческом контексте даёт краткий 

обзор теоретической эволюции этого понятия, анализирует 

причины и следствия трансформации этого феномена в условиях 

глобализации. 
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США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ У  

МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ  

У МИНУЛОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ 

 

У статті аналізуються підходи до проведення і результати 

миротворчих операцій США і Великобританії. Проводиться 

спроба зіставлення підходів. Виявляється сутність міждержавних 

відносин цих держав у контексті їх миротворчої діяльності. 

Ключові слова: миротворчі операції, миротворча доктрина, 

врегулювання регіональних конфліктів, локальні кризи, США, 

Великобританія, ООН, ЄС, НАТО, Ірак, Афганістан. 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що у 

постбіполярному світі принципово змінилися характер локальних 

криз і, як наслідок, миротворчі операції з їх урегулювання. Кризи 

все частіше набувають не міжнародного, а внутрішньодержавного 

характеру. Їх урегулювання вимагає розширення спектра завдань 

миротворчих операцій. Ці зміни підштовхнули провідні держави 

світу до розробки національної доктрини участі країн у 

миротворчих місіях і вибудовування нових взаємин з іншими 

учасниками колективних операцій, а також з конфліктуючими 

сторонами.  

Стратегія "миротворчої" діяльності США знаходиться в 

процесі розробки. Під час дискусій з цього питання так чи інакше 

порушується проблема світового лідерства Сполучених Штатів, і 

від відповіді на це питання багато в чому буде залежати майбутня 

американська політика в зонах конфліктів. 

Специфіка участі традиційного партнера Америки – 

Великобританії в урегулюванні регіональних конфліктів у 

минулому десятилітті обумовлена тим, що в цей період відбувалися 
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суттєві зміни системи міжнародних відносин, політичних цілей і 

можливостей США, ЄС і НАТО. Змінювалась роль і можливості 

ООН, а також британська політика в даному питанні. 

Даною проблематикою займалися такі вчені, як Seldon, 

Bellami, Williams, Ggriffin, Kapferer, Bertelsen та інші. 

Метою статті є дослідити доктринальні підходи США і 

Великобританії до проблематики проведення миротворчих 

операцій у контексті їх миротворчої діяльності та двосторонньої 

співпраці на основі компаративного аналізу. Зважаючи на мету, ми 

поставили перед собою такі завдання: виявити окремо особливості 

підходу США та підходу Великобританії до проведення 

мирротворсчих операцій, визначити спільні та відмінні риси, 

простежити історію співпраці даних країн у зазначеній сфері, 

дослідити механізми між двома країнами. 

Миротворча доктрина є необхідою як у практичних цілях, так 

і для розв’язання складного комплексу політико-правових проблем, 

пов'язаних передусім з питанням про право демократичної держави 

направляти громадян країни для участі у військових діях, 

пов'язаних з ризиком для їхнього життя, і таких питань, що не 

визначаються безпосередньо завданнями оборони своєї країни. 

Упродовж 1990-х рр. і дотепер США та Великобританія активно 

підтрумували і продовжують підтримувати ООН у прагненні 

збільшити ефективність проведення під її егідою миротворчих 

операцій, вбачаючи участь у миротворчій діяльності НАТО і ЄС 

важливим елементом зміцнення своєї ролі у світових справах  

Незважаючи на ентузіазм і переривчасту риторичну 

підтримку операцій ООН з підтримання миру, які зустрічаються у 

Стратегії Національної безпеки, Чотирирічному огляді у сфері 

оборони (Quadrennial Defense Review), а також у чотирирічному 

огляді дипломатії та політики розвитку (Quadrennial Diplomacy and 

Development Review), у Сполучених Штатах досі чітко не 

сформульована стратегія проведення операцій з підтримання миру. 

Дехто вважає це неприпустимим і навіть небезпечним для США. 

Інші стверджують, що адміністрація Обами налаштована на 

проникнення всередину ООН і прагне брати активну участь у 

багатосторонніх зусиллях на цій ниві, а також співпрацювати з 
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міжнародними організаціями. США фокусує увагу дипломатів на 

гармонійному поєднанні політичних стратегій миротворчості з 

ефективними функціями місій. Якщо мандати не відповідають 

можливостям, або якщо миротворчість виходить за межі 

політичного русла, то місія не буде виконана. Минулого року, уряд 

США проводив дипломатичну роботу в багатьох країнах для 

підтримки цілей миротворчих операціях ООН: Кот-д'Івуар, Судан, 

ДРК, Ліберія, Гаїті та Сомалі [1, с. 68]. 

Проте слід відзначити, що держави-члени ООН звинувачують 

Вашингтон у "селективній залученості" (навіть незважаючи на 

участь США у миротворчих операціях у Судані та Сомалі) і 

критикують відсутність уваги до інших гарячих точок, де присутні 

сили ООН. З урахуванням американських зобов'язань в Іраку і 

Афганістані, Департамент операцій з підтримки миру розраховує 

на політичну та фінансову підтримку Вашингтона. Лідерство 

адміністрації Б. Обами  в операціях з підтримання миру може 

принести значні дивіденди. Тим більше, що існує серйозна 

необхідність пошуку творчих рішень проблем ООН, серед іншого у 

вимірі проведення миротворчих операцій [1, с. 75]. 

Активна участь у різноманітних миротворчих операціях 

зажадала від Великобританії розробити і в 1995 р. прийняти власну 

миротворчу доктрину, яка націлена переважно на виконання місій 

ООН. «Операції з підтримання миру» – це використовуваний у 

доктрині загальний термін, що описує військові операції, у яких 

можуть бути використані багатосторонні сили, створювані під 

егідою ООН. У доктрині виділено три категорії операцій з 

підтримки миру. Ця миротворчість або ж операції, що проводяться 

за згодою воюючих сторін для підтримки зусиль з досягнення або 

збереження миру, сприятимуть безпеці та життєзабезпеченню в 

районах існуючого або потенційного конфлікту; розширена 

миротворчість або ж операції, що включають в себе залежне від 

конкретних умов ширше коло заходів і дій, проводяться за 

спільною згодою воюючих сторін і в оточенні, що швидко 

змінюється, а тому важко піддаються апріорній оцінці та 

погодженням; операції з примусового досягнення миру 

проводяться з метою відновлення миру між ворогуючими 
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сторонами, не всі з яких дали згоду на інтервенцію ззовні і можуть 

бути залучені до бойових дій з миротворцями [21]. 

Миротворчість британців передбачає наглядові та 

посередницькі місії. Розширена миротворчість включає заходи 

щодо запобігання збройного конфлікту, операції з демобілізації 

воюючих сторін, місії з надання військової допомоги, гуманітарні 

місії, отримання гарантій та відмови від пересування сторін. 

Примус до миру передбачає набір активних дій – таких, як 

накладення санкцій, пряме військово-силове втручання. 

Передбачається, що конфлікти, де застосовується 

миротворчість або розширена миротворчість, повинні піддаватися 

врегулюванню за допомогою заходів примирення сторін, ніж за 

допомогою використання сили. Тут військові операції можливі 

тільки для направлення на створення умов, у яких стане можливою 

мирна політична і дипломатична активність. Успіх миротворчої 

місії, згідно  з британськім доктринальним підходом, вимірюється 

рівнем, на якому загальний обсяг такої активності дозволить 

домогтися прогресу у виконанні мандата ООН [23]. 

У доктрині детально розглядається проблема згоди сторін 

конфлікту на проведення операцій. Передбачається, що така згода 

не може бути абсолютною, а буде зводитися лише до готовності 

прийняти присутність миротворців. Існує маса причин, з яких згода 

може бути порушена ненавмисно. Сюди відносяться: випадкова 

підтримка миротворцями однієї із сторін у конфлікті, надмірне 

використання сили, втрата довіри чи легітимності, прояви 

неповаги, взаємне нерозуміння. Миротворчі сили можуть бути 

втягнутими в конфлікт і стати частиною тієї проблеми, для 

врегулювання якої вони були направлені. У цьому випадку ресурси 

миротворців можуть в основному спрямовуватися на захист самих 

себе, а збройні сили перейти до діяльності, несуттєвої для цілей 

кампанії [13, с. 124]. 

Здатність миротворчих сил робити внесок у розв’язання 

конфлікту залежить від низки принципів, дотримання яких захищає 

їх статус третейського судді. Такий статус є ключовим для 

самозахисту миротворчих сил. Відповідні принципи, на думку 

британських експертів, включають неупередженість, легітимність, 
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взаємну повагу, використання мінімально необхідних сил, довіру, 

транспарентність [3, с. 39]. Якщо озброєні групи, що беруть участь 

у конфлікті, здійснюють тяжкі злочини, то проти них можуть бути 

задіяні відповідні і співмірні сили, незважаючи на небезпеку 

нанесення збитків згоді. Якщо в зоні конфлікту тривають збройні 

сутички високого рівня інтенсивності, то відповідно до доктрини в 

цьому випадку слід проводити операції з «демобілізації», під якою 

розуміються дії, що проводяться силами розширеної миротворчості 

з метою відновлення і збереження прийнятного рівня безпеки в 

межах країни або регіону. «Демобілізація» не може бути успішно 

здійснена без значної підтримки з боку населення [14, с. 119]. 

Доктрина не виключає того, що конкретна миротворча 

операція може від самого початку плануватись і здійснюватися як 

примус до миру, якщо цього вимагають обставини конфлікту. Не 

виключається і можливість того, що контингент, розгорнутий для 

проведення розширеної миротворчої операції, опиниться перед 

необхідністю перейти до такого примусу [21]. 

Зазначені деталі дозволяють дійти висновку, що миротворча 

доктрина Великобританії націлена на виконання декількох 

взаємопов'язаних завдань. Вона вводить класифікацію типів 

миротворчості, засновану на досвіді, отриманому протягом 

півстоліття до її створення. У ній міститься докладна, ретельно 

розроблена теоретико-практична інструкція для військового та 

цивільного персоналу, який залучається до участі в миротворчих 

операціях. Надзвичайно важливим є той факт, що доктрина надає 

особливої уваги легітимності як кожної окремої операції, так і 

миротворчості в цілому, роблячи тим самим великий внесок у 

закріплення цього інституту у міжнародних відносинах і праві 

початку XXI століття. 

Великобританія від кінця 90-х рр. була прихильницею 

розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки та її 

складової частини – Європейської політики безпеки та оборони 

(ЄПБО). При цьому ЄПБО уявлялася Британії радше як додатковий 

складник, що підсилює дії НАТО, а не дублює їх. Рішення про 

початок операції приймаються всіма 27 країнами-членами ЄС 
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одностайно, що обмежує можливості Великобританії повною 

мірою спиратися на свою миротворчу доктрину [24]. 

У Стратегічному огляді 2010 року коаліційного кабінету 

міністрів зазначається, що британська участь у ЄС є засобом 

забезпечення безпеки і процвітання в сусідніх з Євросоюзом 

регіонах. Спільні інтереси країн-членів ЄС у галузі безпеки є 

основою для прийняття колективних рішень і просування спільних 

європейських цінностей, говориться в документі. У цьому плані 

здатність Великобританії і ЄС узгоджено вживати цивільні та 

військові заходи в межах миротворчості набуває особливого 

значення [6]. 

Документ також зафіксував готовність Британії сприяти 

роботі нової зовнішньополітичної служби ЄС, роблячи акцент на 

запобіганні конфліктам та розвитку партнерства з ООН і НАТО. 

Великобританія висловила також готовність брати участь як у 

військових, так і у цивільних місіях ЄС, які відповідають інтересам 

країни і мають чіткі цілі. Що стосується військових місій, то 

Сполучене Королівство готове брати участь лише в тих з них, в 

яких не передбачається участь НАТО. У разі проведення 

миротворчих операцій по лінії НАТО британські зусилля 

спрямовуватимуться через цю організацію. 

У миротворчих місіях ЄС Великобританія на практиці віддає 

перевагу цивільним місіям із надання великої кількості цивільного 

персоналу, поліції, різних радників тощо. Наголос на цивільні 

компоненти миротворчості пояснюється як аналогічними 

перевагами ЄС, так і внутрішньополітичними міркуваннями. 

Відповідальність за загибель осіб з цивільного персоналу завжди 

пов'язується з діями ворогуючих сторін конфлікту, а 

відповідальність за загибель військовослужбовців незмінно 

приписується уряду країни, яка їх направила [4, с. 97]. 

В іракській війні було задіяно 45 тис. британських солдатів. 

Це був найбільший з часів Другої світової війни військовий 

контингент, який бере участь у бойових діях. Проблеми Іраку 

знайомі Лондону не з чуток. Ірак як держава є штучним витвором 

британської імперської бюрократії. Саме англійці під час Першої 
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світової війни винайшли концепцію арабського націоналізму, щоб 

мобілізувати арабів проти Османської імперії [2, с. 137]. 

Те, що відбувається зараз в Іраку дуже нагадує те, що 

відбувалося там у 1920 році. Після закінчення Першої світової 

війни британці досить легко затвердили свою владу на цій 

території, народ був радий позбавитися від турецьких пашів, але не 

хотів, щоб їх змінили британські генерали. Через деякий час по всій 

країні прокотилося повстання. Причому, окупаційна армія 

абсолютно не очікувала такого розвитку подій. Звичайно, було 

нескладно передбачити, що той же сценарій повториться під час 

близькосхідної кампанії США, якби американці не ігнорували 

історичні уроки. Не випадково в британському суспільстві іракська 

війна спочатку була вкрай непопулярна. Багатьох обурювали заяви 

Блера про те, що Британія «готова заплатити кров'ю за те, щоб 

зміцнити свої особливі відносини із США». І торі продовжили 

критикувати іракську війну, називаючи її «війною підлабузників», і 

привертаючи увагу ЗМІ до розслідування причин походу 

королівської армії на Багдад. З жовтня 2003 р. Великобританія 

взяла активну участь у діях багатонаціональних сил в Іраку. Вступ 

до створеної Сполученими Штатами коаліції розглядалося тоді 

адміністрацією Дж. Буша як показник лояльності країн-учасниць до 

Америки і її лідерства. Після виведення британського контингенту 

з Іраку в 2009 р. Великобританія продовжила підготовку кадрів для 

іракської армії в рамках Місії НАТО з підготовки кадрів, 

розпочатої в серпні 2004 р. Крім того, британські військово-морські 

сили допомагають забезпечити безпеку іракських морських 

нафтових інфраструктур у південному Іраку. На даний момент 

основна діяльність Англії в Іраку проводиться по лінії 

Департаменту міжнародного розвитку та відомства, яке відповідає 

за питання торгівлі та інвестування. Департамент міжнародного 

розвитку надає допомогу іракському уряду в ефективнішому 

витрачанні коштів на створення робочих місць і забезпечення 

стабільності. Торгівля та інвестування сприяють зміцненню 

британських торговельних взаємин з Іраком: поступове поліпшення 

ділового клімату в країні повинно перетворити Ірак у привабливого 

торговельного та інвестиційного партнера. 
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До 2010 р. втрати Великобританії в Афганістані становили 

2744 осіб, в Іраку – 5970 чоловік [2, с. 140]. Треба сказати, що всім 

британським урядам у 1990 – 2000-х рр. (на відміну від 

американського керівництва) вдавалося в цілому успішно 

політично нейтралізувати тему загибелі в миротворчих операціях 

свого цивільного і військового персоналу. 

Багато експертів вважають, що головною 

зовнішньополітичною подією при уряді Камерона стане крах 

концепції «особливих відносин» зі Сполученими Штатами. 

Розбіжності між двома англосаксонськими державами виникли ще 

за Гордона Брауна, проте, будучи переконаним американофілом, 

він завжди вмів згладити гострі кути. Лідер торі ще під час 

передвиборчої кампанії заявляв, що не буде в усьому потурати 

американцям і не побоїться розмовляти з ними у більш жорсткий 

спосіб. А його партнер по коаліції Нік Клегг і зовсім закликав 

Британію позбавитися від «рабської покірності Вашингтону» і 

повністю переорієнтуватися на Європейський Союз [15]. 

Охолодження в англо-американських відносинах, що настало 

після аварії на нафтовій платформі «British Petrolium» у 

Мексиканській затоці, не могло не позначитися на британському 

підході до місії НАТО в Афганістані, провідну роль у якій 

відіграють Сполучені Штати. У Лондоні висловлювалась критика 

стратегії Барака Обами, який, постійно збільшуючи контингент за 

Гіндукушем, розраховує змінити ситуацію в затяжній військовій 

кампанії і добитися вирішальної перемоги. За словами 

британського професора Ніла Фергюсона, «в Афганістані ви або 

контролюєте ситуацію, а всі інші регіони віддаєте на відкуп 

польовим командирам, або стаєте залученими у вкрай жорстку і, 

можливо, марну війну на всій території країни. Перша модель була 

характерна для Британської імперії, друга – для СРСР» [9]. 

І хоча англійці попереджали нинішню адміністрацію США 

про небезпеки, які таїть у собі радянська модель, у Білому домі 

вперто продовжували твердити, що розширення військової 

присутності дозволить взяти під контроль Афганістан і остаточно 

розгромити талібів. «На відміну від лейбористів, які міркували про 

побудову «дієздатної держави» з центром у Кабулі, пише «The 
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Prospect» консерватори закликали обмежитися переслідуванням 

терористів. Адже торі як хранителі британських традицій дуже 

добре пам’ятають як Афганістан став кладовищем імперій» [20]. 

Розбіжності з Вашингтоном в уряді Камерона виникли і через 

те, як він ставиться до афганського президента Хаміта Карзая. У 

Білому домі його все частіше називають «непопулярним, 

корумпованим лідером із психічними відхиленнями», однак 

Великобританія наполягає на тому, що «коней на переправі не 

змінюють». Крім того, деякі англійські дипломати пропонують 

навіть взяти на себе роль посередника у відносинах США з лідером 

афганців. 

З другого боку, британські військові аналітики зазначають, 

що обіцянка Барака Обами вивести війська найближчим часом 

може підбадьорити талібів, які сприймають його як непряме 

визнання безперспективності військової місії союзників. Успіху 

нової стратегії в Афганістані може перешкодити бажання вкластись 

у передвиборчий термін. Постійний поспіх буде змушувати західну 

коаліцію робити помилки, а її супротивники не забудуть цим 

скористатися. Однак більша частина політичного і військового 

істеблішменту в Сполученому Королівстві розуміє, що НАТО буде 

нелегко вийти з афганського конфлікту. Ще в 2008 році посол 

Великобританії в Кабулі Шерард Купер-Коулз стверджував, що 

англосакси затримаються в Афганістані на кілька десятиліть, якщо 

не підберуть «прийнятного диктатора». А керівник британського 

Генштабу генерал Девід Річардс попереджає, що місія за 

Гіндукушем може тривати 40 років. Обаму, який пообіцяв вивести 

більшу частину військ уже цього літа, у Лондоні називають 

«наївним фантазером». За багатством риторичних прийомів 

виступи Обами не поступаються кращим цицеронівським 

промовам. Однак йому не вистачає ясності суджень. Рік тому він 

одночасно закликав американських військових посилити 

контингент в Афганістані і почати марш до миру [13, с. 44]. 

За словами експертів, англійці продемонстрували високий 

бойовий дух. У більшості коментаторів не викликає сумнівів, що 

саме британські війська дозволяють коаліції протистояти талібам 

на півдні Афганістану [11, с. 206]. 
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З другого боку, не можна не зазначити, що коаліційний уряд, 

зіштовхнувшись із небаченим бюджетним дефіцитом і державним 

боргом, був змушений урізати військові витрати на 25%. Заходи 

економії торкнулися навіть тих військових підрозділів, які завжди 

вважалися предметом національної гордості – Королівський флот і 

авіація. І хоча сформована прем'єр-міністром Девідом Камероном 

Рада з національної безпеки ухвалила рішення зберегти ядерний 

потенціал країни, уміст чотирьох підводних човнів, оснащених 

балістичними ракетами, багатьом у Лондоні здається надто 

дорогим. 

Оскільки Великобританія – єдиний союзник США, який 

готовий не тільки виконувати тилові функції, але і брати участь в 

реальних бойових діях НАТО, Вашингтон розкритикував 

«дріб'язковість нового кабінету». Британський міністр оборони 

Лайам Фокс спробував запевнити свого американського колегу 

Роберта Гейтса в тому, що плановані скорочення не зашкодять 

зобов'язанням Сполученого Королівства.      

Таким чином, через збройне протистояння в Іраку, 

Афганістані, Лівії, а також через загрозу тероризму, що 

поширюється із зон збройних конфліктів по всьому світу, США 

відновили свою зацікавленість у миротворчих операціях. 

Вашингтон збільшив нарощування потенціалу та матеріально-

технічну підтримку ООН, регіональним і двостороннім силам з 

підтримки миру. Тим не менш, Сполучені Штати досі офіційно не 

сформулювали оновлену миротворчу стратегію, що враховує 

поточне навантаження на американські збройні сили та ймовірні 

джерела майбутніх конфліктів. Як головний спонсор ООН в 

операціях з підтримки миру (внески США становлять 27% 

бюджету) Сполучені Штати зацікавлені в підвищенні їх 

ефективності та дієвості. Тим не менш, внутрішня політика з обох 

сторін перешкоджає встановленню надійної синергії між США та 

ООН. 

Миротворча доктрина Великобританії націлена на виконання 

декількох взаємопов'язаних завдань. Вона вводить класифікацію 

типів миротворчості, засновану на досвіді, отриманому протягом 

півстоліття до її створення. У ній міститься докладна, ретельно 
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розроблена теоретико-практична інструкція для військового та 

цивільного персоналу, який залучається до участі в миротворчих 

операціях. Надзвичайно важливим є той факт, що доктрина 

приділяє особливу увагу легітимності як кожної окремої операції, 

так і миротворчості в цілому, роблячи тим самим великий внесок у 

закріплення цього інституту в міжнародних відносинах і праві 

початку XXI століття. Підхід Лондона до сучасних військових 

місій стає критичнішим, що природно зближує його з 

європейськими союзниками, дратуючи часом Вашингтон. 

Насамперед, якщо йдеться про явне суперництво в регіонах 

обопільного геополітичного інтересу. 
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The paper analyzes U.S. and UK’s approaches to peacekeeping 

operations and its results. The article compares above-mentioned 

approaches and reveals the essence of interstate relations of these 

powers in the context of peacekeeping. 
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В статье анализируются подходы к проведению и 

результаты миротворческих операций США и Великобритании. 

Проводится попытка сопоставления подходов. Выявляется 

сущность межгосударственных отношений этих держав в 

контексте их миротворческой деятельности. 
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У статті розглянуто основні тенденції формування та 

розвитку інструментарію міжнародних фінансових інституцій, 

який використовується для підтримки соціально-економічного 

розвитку в глобальному просторі на сучасному етапі та 

розглянуто досвід застосування такого інструментарію в Україні.  

Ключові слова: міжнародні фінансові інституції, МВФ, 

Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, 

інструментарій, соціально-економічний розвиток. 

 

 У контексті питання пошуку додаткових можливостей для 

забезпечення фінансової підтримки розвитку й макроекономічної 

стабільності необхідно зосередитися на політиці та розвитку 

фінансових інструментів міжнародних організацій розвитку,  які є 

доступними країнам-членам МВФ, Світового банку та інших МФО. 

МВФ та СБ, узгоджуючи між собою політику підтримки 

глобального розвитку, а також інші МФО, членом яких є Україна, 

зокрема, ЄБРР і ЄІБ, виробили досить потужний фінансовий та 

інституційний інструментарій підтримки розвитку та є провідними 

гравцями в запобіганні кризових явищ, пом’якшенні їх наслідків і 

підтримці гармонійного розвитку.  

Разом з тим, незважаючи на спільну мету щодо підтримки 

стабільного глобального розвитку, мандат цих організацій є досить 

різним за спрямованістю, інструментарієм, масштабом, обсягами 

фінансування та іншими параметрами, що потребує окремої уваги й 
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зумовлює необхідність вивчення з метою подальшого ефективного 

застосування та реалізації додаткового потенціалу у сфері політики 

підтримки соціально-економічного розвитку в глобальному 

просторі та окремих країнах. Це і робить тему актуальною. 

Метою статті є проведення аналізу сучасних 

трансформаційних процесів, що відбуваються в МФО, зокрема, їх 

робочого інструментарію, з метою відповідності цих організацій 

фундаментальним змінам у світовій економіці, що відбулися за 

останні десятиліття, а також висвітлення окремих аспектів 

розвитку України в контексті її взаємин з провідними МФО. 

 Концептуальні питання впливу міжнародних фінансових 

організацій на суспільний розвиток на глобальному рівні 

досліджені в працях лауреатів Нобелевської премії Дж. Стігліца, 

Дж. Сакса, Р. Солоу, інших міжнародних експертів і науковців, 

серед них Дж. Вульфенсона, Дж. Сороса, М. Камдесю, Л. 

Красавіної, М. Фрідмана, Х. Шреплера та ін. Серед вітчизняних 

дослідників слід зазначити В. Гейця, М. Азарова, В. Мунтіяна, В. 

Пятницького, О. Білоруса, А. Гальчинського, В. Хорошковського, 

С. Сіденка, Т. Вахненко та ін. У працях зазначених учених було 

приділено значну увагу різним аспектам суспільного прогресу в 

контексті діяльності міжнародних фінансових організацій.  

Тоді як діяльність МВФ переважно зосереджена на питаннях 

антикризової політики та збереження збалансованості світової 

фінансової системи завдяки наданню консультаційних послуг щодо 

економічної, бюджетної, валютно-курсової політики та фінансовій 

підтримці антикризових програм країн-членів, Світовий банк 

спрямовує власні зусилля на прискорення соціально-економічного 

розвитку застосовуючи на регулярній основі інструменти 

підтримки системних й інституційних реформ (системні проекти) 

та інструменти розвитку соціально-економічної інфраструктури 

(інвестиційні проекти), які також у своїй діяльності застосовують і 

ніші МФО. 

Нині кредитування МВФ виконує три основні цілі. По-перше, 

кредитування є інструментом полегшення різних потрясінь, 

допомагаючи країні-членові уникнути руйнівних змін в економіці 

або суверенного дефолту, що було б загрозою як для самої країни, 
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так і можливо для інших країн через призму економічних і 

фінансових хвильових ефектів. По-друге, програми МВФ можуть 

допомогти розблокувати інші види фінансування, – виступаючи як 

каталізатор для інших кредиторів, служити сигналом того, що 

країна дотримується виваженої економічної політики, і 

підвищуючи довіру інвесторів. По-третє, кредитування МВФ може 

допомогти запобігти кризі. Досвід чітко засвідчує, що кризи 

рахунку поточних операцій з капіталом зазвичай несуть значні 

втрати, як для самої країни, так і для інших країн-партнерів. 

Кращий спосіб боротьби з такими кризами – це їх діагностика та 

запобігання на ранніх етапах розвитку до набуття ними 

загрозливих масштабів. 

МВФ прагне забезпечити умови виплати кредиту, що будуть 

максимально сфокусовані на розв’язанні економічних проблем і 

будуть адекватними економічному та інституційному потенціалу 

країни. Для цього МВФ обговорює з країною, яка звернулася щодо 

отримання фінансування, шляхи та заходи найефективнішої 

економічної політики для розв’язання проблем. Після досягнення 

відповідних домовленостей уряд звертається до МВФ із 

відповідним листом про наміри, у якому відображає основні 

параметри своєї економічної політики [1].  

У березні 2009 року Фонд оголосив докорінний перегляд 

принципів кредитування з метою надати більшу гнучкість 

фінансової підтримки, що надає МВФ, і забезпечити більшу 

відповідність фінансових і програмних інструментів різним 

потребам країн. Ліміти і норми доступу були відповідним чином 

подвоєні щодо кризових рівнів. Умови фінансування стали більш 

пільговими, а процентна ставка переглядається кожні два роки.  

Унаслідок проведеної реформи механізм розширеного 

фінансування (МРФ) замінив механізм фінансування на скорочення 

бідності і сприяння економічному зростання як головний 

інструмент Фонду для надання підтримки країнам з низькими 

доходами, що зазнають тривалі труднощі з урегулюванням 

платіжного балансу. Фінансування в межах МРФ нині здійснюється 

під нульову процентну ставку, з пільговим періодом в 5 ½ року і 

повним терміном погашення в 10 років. Кредитний механізм 
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«Стенд-бай» використовується для надання фінансової підтримки 

країнам з низькими доходами, які відчувають короткострокові 

труднощі щодо врегулювання платіжного балансу. «Стенд-бай» 

замінив компонент високого доступу механізм фінансування для 

подолання зовнішніх шоків і може використовуватись у широкому 

діапазоні обставин, серед іншого як запобіжний інструмент. 

Фінансування в межах «Стенд-бай» нині здійснюється під нульову 

процентну ставку, з пільговим періодом на 4 роки і повним 

терміном погашення у 8 років.  

Механізм прискореного кредитування (МПК) забезпечує 

швидку фінансову допомогу при обмеженому пред’явленні умов і 

призначений для країн з низькими доходами, що зіштовхнулися з 

терміновими потребами для врегулювання платіжного балансу. 

Уведення МПК забезпечить упорядковування надзвичайної 

допомоги Фонду країнам з низькими доходами, і він може гнучко 

використовуватись у широкому діапазоні обставин. Фінансування в 

межах МПК нині здійснюється під нульову процентну ставку, з 

пільговим періодом 5 ½ року і повним терміном погашення в 10 

років [2]. 

Підкреслюючи провідну роль МВФ у боротьбі з кризовими 

явищами необхідно зазначити, що програмні інструменти, які 

пропонує МВФ на відміну від схожих інструментів інших 

міжнародних фінансових організацій, зокрема, системних позик 

МБРР із серії «Позика на політику розвитку» (далі – ППР), мають 

систему заходів, узгоджених в часі і спрямованих на конкретні цілі 

програми та досягнення основної мети – виходу з кризи й 

економічної стабілізації. Системні позики МБРР із серії ППР за 

своїми підходами та обсягами фінансової підтримки не є 

антикризовим інструментом. Максимальний обсяг ресурсів, який 

залучався в межах окремої позики, виходячи з досвіду України, 

становлять 500 млн. дол. США, що в умовах кризи не є 

визначальним як джерело фінансування бюджету.  

Так, обсяги кредитних ресурсів у межах кредитного 

інструменту «Стенд-бай»  за програмою, затвердженою 5 

листопада 2008 року, становили 802 відсотків квоти, а за 

програмою «Стенд-бай», затвердженою 28 липня 2010 року, – 728,9 
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відсотка квоти України у Фонді. Станом на вересень 2011 року 

загальний обсяг залучених кредитних ресурсів за зазначеними 

програмами становить 14 млрд. дол. США. Жодна з інших 

міжнародних фінансових організацій, зважаючи на свої 

можливості, не може стати джерелом такого обсягу фінансування 

протягом стислого періоду. Наприклад, за роки співробітництва 

України зі Світовим банком, з яким, до речі, ніколи не припинялися 

кредитні відносини, у межах системних та інвестиційних позик 

станом на вересень 2011 року Україні було виділено близько 5,3 

млрд. дол. США, з яких використано близько 4,8 млрд. дол. США. 

Фактично, затвердивши фінансування в межах вказаних 

програм, Фонд взяв на себе частину відповідальності за економічну 

політику України. Це означає – жорсткий моніторинг з боку МВФ 

упровадження узгоджених сторонами заходів, а їхній перегляд за 

ініціативою української сторони з принципових питань не є 

можливим. Умовами виділення кожного чергового траншу є 

позитивні висновки оціночної місії Фонду щодо стану економічної 

ситуації та державної економічної політики в Україні. Співпраця з 

МВФ за чинною програмою «Стенд-бай» відбувається за чіткою 

процедурою відповідно до формату та вимог, що висуваються до 

країни-члена в межах використання інструменту «Stand-by». Якщо 

країна виконує узгоджені критерії – отримує черговий транш, якщо 

ні – або програму коригують за згодою всіх сторін, або взагалі 

переривають її провадження. Звісно, якщо таких «ні» набирається 

забагато, імовірність другого варіанта рішення значно 

підвищується. 

Так, у межах програми «Стенд-бай», започаткованої 2008 

року, унаслідок недотримання критеріїв ефективності не було 

завершено третій перегляд і не було отримано четвертий транш у 

розмірі 2,5 млрд. СПЗ (приблизно 3,96 млрд. дол. США), а згодом 

за домовленістю сторін скасовано і саму програму із залишками 

фінансування, замість якої в липні 2010 року було започатковано з 

Фондом нову програму [3]. За висновками аудиторів Рахункової 

палати України, незважаючи на отримання фінансування за 

програмою у розмірі 10,6 млрд. дол. США, 65 відсотків зобов’язань 

у межах цієї програми не виконано. Сама програма не завершена і 

http://www.epravda.com.ua/news/4952348ae29b6/
http://www.epravda.com.ua/news/4952348ae29b6/
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достроково анульована, стабілізації економіки не досягнуто, а 

навпаки, мали рекордне у світі падіння ВВП на 15 відсотків [4].  

Оцінка ж самого Фонду економічної ситуації та результатів 

реалізації програми, започаткованої в листопаді 2008 року, не є 

однозначною, зокрема відзначається як негативний чинник складна 

політична ситуація напередодні президентських виборів 2010 року, 

що разом із важкими економічними умовами негативно вплинуло 

на динаміку економічних реформ. Так, за оцінкою Фонду, попри 

втрати економіки України в результаті кризи, програма 2008 року 

допомогла відновити макроекономічну та фінансову стабільність. З 

огляду на вже існуючі дисбаланси, рішуче корегування було, 

значною мірою, неминучим. Заходи, які вживалися для відновлення 

довіри до банківської системи, допомогли стабілізувати ситуацію з 

депозитами; тиски, пов’язані з валютним курсом, з часом 

послабилися. Від середини 2009 року почався помірний 

економічний підйом [5]. 

Разом з тим, розглядаючи успішність програми, слід звернути 

увагу на низку питань, пов’язаних з її реалізацією. Відповідно до 

вимог/критеріїв МВФ щодо отримання кредитів у межах механізму 

«Стенд-бай» під час укладання угоди в листопаді 2008 року 

українська влада пообіцяла Фонду бездефіцитний бюджет–2009, 

гнучку курсову політику, пенсійну та податкову реформи [6, с. 43]. 

Стабілізаційний кредит надавався під запевнення влади не 

підвищувати соціальні стандарти більш ніж на 10% і навести лад в 

енергетичній сфері. Саме на цих умовах Україні був виданий 

перший транш у розмірі близько 4,5 млрд. дол. США. При 

виділенні другого траншу розміром 2,8 млрд. дол. США у травні 

2009 року МВФ був змушений піти на поступки, погодившись на 

4% дефіциту держбюджету. Після отримання третього траншу 

влада не змогла виконати вимогу Фонду підняти ціну на газ для 

населення у вересні 2009 року. А в жовтні парламент усупереч 

позиції МВФ прийняв закон про підвищення соціальних стандартів, 

що, виходячи з позиції МВФ, поглиблювало бюджетну кризу. 

Відтак, черговий транш був відкладений з огляду на підвищений 

рівень популізму та неузгодженість у діях усіх гілок влади. Утім, 

більша частина суми угоди «Стенд-бай» уже була перерахована та 
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використана на погашення зовнішніх зобов’язань уряду, підтримку 

фінансової стійкості НАК «Нафтогаз України», покриття касових 

розривів для виплат зарплат і пенсій, рекапіталізацію та 

рефінансування банківської системи і на підтримку обсягів 

золотовалютних резервів Нацбанку. Унаслідок більшість 

адекватних рекомендацій МВФ так і не були виконані, хоча кошти 

освоєні, а бюджетні дірки і надалі потребували додаткових 

вливань. Отже, за допомогою зовнішніх коштів уряд зумів 

майстерно долати численні фінансові розриви в бюджеті та 

платіжному балансі, долаючи лише наслідки існуючих системних 

дисбалансів.  

Неотримання Україною четвертого траншу через брак 

політичної волі та координації в проведенні нагальних реформ є 

негативним чинником і не лише з точки зору руйнації іміджу 

країни серед іноземних інвесторів. Це було свідченням без 

результативності урядової антикризової політики. Залучивши 10,6 

млрд. дол. США в дійсності на цілі фінансування дефіцитів, які 

проявилися під час кризи внаслідок існуючих в економіці 

системних дисбалансів, що були накопичені за сприятливої 

внутрішньої і зовнішньої економічної ситуації, українська сторона 

не зуміла виправити помилки системного характеру та відновити 

макроекономічну стабільність і забезпечити стійкість національної 

економіки та фінансової системи до зовнішніх і внутрішніх 

потрясінь.  

Розглядаючи діяльність Світового банку в Україні необхідно 

виділити такі основні напрями, як підтримка системних реформ у 

межах системних позик і підтримка інвестиційних проектів у 

державному та приватному секторах. Фінансову підтримку 

розвитку приватного сектору з боку Світового банку на відміну від 

ЄБРР здійснює окрема організація – Міжнародна фінансова 

корпорація. 

Як провідний глобальний інститут розвитку Група Світового 

банку (СБ) трансформується завдяки перегляду пріоритетів своєї 

діяльності і модернізації структури управління й операційної 

політики для того, щоб і надалі відігравати ключову роль у 

http://www.epravda.com.ua/publications/4afa9404c789a/
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вирішенні нових глобальних викликів і завдань з подолання 

бідності.  

Реформа Світового банку зрештою повинна забезпечити 

налаштований пакет високоякісних глобальних знань і фінансових 

послуг у режимі реального часу на зростаючий спектр клієнтських 

сегментів – бідні країни, вразливі і маленькі держави, із середнім 

рівнем доходів, і приватний сектор. Протягом останнього часу Банк 

став ініціатором низки взаємодоповнюваних ініціатив, які мають на 

меті реформувати установи для реалізації відповідної політики 

розвитку в посткризовий період. В основу реформи покладається 

визнання того, що в контексті викликів, пов’язаних з глобальною 

економічною кризою, Група Світового банку повинна стати 

дієвішою, ефективнішою і підзвітнішою для підвищення якості 

фінансових послуг і значнішого поширення знань і досвіду. 

Внутрішня реформа Світового банку  складається з трьох 

взаємопов'язаних елементів: 

1. Модернізація та підвищення ефективності фінансових і не 

фінансових інструментів Банку для їх адаптації до потреб клієнтів, 

пришвидшення «доставки» послуг і досягнення результатів на 

місцях. 

2. Сприяння гнучкості й ефективності послуг завдяки 

внесенню змін організаційних змін, серед них – розширення 

присутності на місцях, у поєднанні з більшим делегуванням  

повноважень, відповідальності і підзвітності. 

3.  Підтримка ефективніших послуг і вдосконалення роботи 

завдяки внесенню змін у політику, організаційну інфраструктуру та 

систему мотивації. 

Нині Банк приступив до реалізації низки ініціатив, 

спрямованих на модернізацію інструментів, оптимізацію 

внутрішніх процедур, розширення використання національних 

систем, а також розробку нових інструментів з метою підвищення 

результативності та зниження вартості для позичальника. Першим 

кроком у модернізації інструментів банку стало оновлення 

інструменту, спрямованого на підтримку політики розвитку з більш 

чіткою орієнтацією на вимоги та потреби країни-позичальника. По-

друге, переглянуто підхід банку до надзвичайного кредитування на 
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основі запровадження та реалізації інструменту швидкого 

реагування на кризи та надзвичайні ситуації – OP / BP 8.0, який 

замінив інструмент допомоги відновлення в надзвичайних умовах 

OP / BP 8.50, датований серпнем 1995 року [7]. По-третє, уведений 

для МБРР операційний регламент з метою забезпечення 

ефективнішого та гнучкішого використання капіталу через 

позичальників. По-четверте, Банк вжив заходів, щоб розширити 

спектр фінансових продуктів і послуг, які він пропонує, серед них 

послуги з управління активами та ринкові інструменти 

фінансування катастрофічних ризиків.  

Відповідно до сучасної політики реформування Світовий банк 

у межах своїх фінансових операцій має ширше співпрацювати з 

іншими регіональними банками і донорами на полі подолання 

наслідків кризи та забезпечення подальшого розвитку. У контексті 

перегляду меню фінансових інструментів, які Банк має у своєму 

оперативному розпорядженні, було здійснено аналіз існуючих 

фінансових інструментів банку. Між іншим, у межах аналізу було 

досліджено відповідність поточного меню інструментів, 

насамперед у вигляді кредитів і гарантій достатнім, на 

відповідність Банку критеріям ефективності в межах свого мандата, 

а також наявність порівняльних переваг у контексті питань 

розвитку та фінансових потреб своїх клієнтів. В цьому контексті 

заслуговують на увагу зміни, що відбуваються в процесі 

реформування СБ в сфері Інвестиційного кредитування, на долю 

якого припадає дві третини щорічних зобов'язань МБРР і 

Міжнародної асоціації розвитку (МАР), що складає більше 90 

відсотків від їх активного кредитного портфеля. Інвестиційне 

кредитування між іншим служить інструментом для трансферу 

знань, інших  ресурсів і технічної допомоги, а також підтримує 

інституційну розбудову. Тим не менш, традиційна модель 

інвестиційного кредитування, як визнає сам Банк, була розроблена 

багато років тому, така модель часто потребує забезпечення 

високоякісної експертизи, своєчасної уваги до ряду специфічних 

питань, а також більш активного управління проектним портфелем 

для реагування на проблеми реалізації інвестиційних проектів 

соціального та економічного розвитку, що часто впроваджуються у 
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невизначених умовах. Деякі позичальники, особливо країни з 

низькими доходами, які мають доступ до альтернативних джерел 

фінансування, показали, що не фінансові витрати і жорсткість 

пов'язана з інвестиційним кредитуванням можуть переважити 

вигоди, пов'язані з участю банку. 

В контексті співробітництва з Україною, на сьогодні, 

Світовий банк затвердив для України більше 5.3 млрд. доларів 

США для 38 операцій. 

Поточний портфель проектів Світлового банку в Україні 

складається з дванадцяти активних проектів [8]. 

Станом на вересень 2011 року загальний обсяг портфеля 

ЄБРР становив 272 проекти загальною вартістю 12,8 млрд. євро, з 

договірними зобов'язаннями Банку 6,3 млрд. євро та загальним 

обсягом вибірки 4.3 млрд. євро. При цьому слід зазначити, що 

поточний портфель ЄБРР становить 3,7 млрд. євро, 65% якого 

становлять проекти в приватному секторі. 

Разом з тим, нині, незважаючи на досить тривалий досвід 

України у відносинах з МФО, процес співробітництва 

супроводжується низкою проблем системного характеру, 

головними серед яких є неналежне обґрунтування на етапах 

ініціювання та підготовки проектів; формування ризикової та 

диспропорційної структури проектного портфеля МФО в Україні; 

відсутність реальної відповідальності українських виконавців і 

бенефіціарів за несвоєчасне і неякісне впровадження проектів; 

недосконалість механізмів управління такими проектами. 

Крім того, за результатами оцінки Рахункової палати України, 

унаслідок відсутності єдиної державної стратегії залучення 

зовнішніх позичкових коштів, мало місце розпорошування коштів 

за великою кількістю непов’язаних між собою проектів, які 

підтримуються МФО. Програми державних запозичень 

формувалися відповідно до власних оцінок, стратегічних і 

тактичних цілей МФО, окремих ініціатив певних міністерств і 

відомств і не мали цілісного системного характеру. Частина 

інвестиційних позик залучалася без достатніх техніко-економічних 

обґрунтувань, що, між іншим, свідчить про недосконалість підходів 
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та інструментів, які застосовуються МФО на рівні країн для 

підтримки соціально-економічного розвитку [9]. 

 З огляду на глобальні виклики, з якими зустрічається світова 

економіка на сучасному етапі, провідні міжнародні фінансові 

інституції активно проводять політику вдосконалення свого 

інструментарію з метою подальшого збереження їх провідної ролі в 

підтримці збалансованого розвитку на глобальному рівні. В основу 

реформування покладається визнання того, що в контексті 

викликів, пов’язаних з глобальною економічною кризою, МФО 

повинні стати дієвішими, ефективнішими і підзвітними для 

підвищення якості фінансових послуг і ширшого поширення знань 

і досвіду. 

У цьому контексті використання повного спектру послуг та 

оновлених сучасних вимог до інструментів, які застосовуються у 

світовій практиці міжнародними фінансовими інституціями, 

можуть забезпечити виконання актуальних завдань соціально-

економічного розвитку та підвищити ефективність економічної 

політики в Україні. 
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The article reviews the main trends of formation and development 

of instruments of international financial institutions, which is used to 

support social and economic development in the global environment at 

the present stage and reviews the experience of such instruments in 

Ukraine.  
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В статье рассмотрены основные тенденции формирования и 

развития инструментария международных финансовых 

институтов, который используется для поддержки социально 

экономического развития в глобальном пространстве на 

современном этапе и рассмотрен опыт применения такого 

инструментария в Украине.  
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Данный этап мирового развития характеризируется 

постоянным нарастанием международной напряженности в мире. 

В статье проведено теоретико-концептуальный анализ 

международных вооруженных конфликтов. Особое внимание 

уделено вопросу развития форм терроризма. 

Ключевые слова: международный  терроризм, безопасность, 

вооруженный конфликт, цивилизация. 

 

Размышляя о глобальных мировых тенденциях, включая 

существующие сегодня геополитические, финансово-

экономические и экологические проблемы, человечество не в 

полной мере осознало, что наибольшую опасность сегодня 

представляет надвигающийся на нас энергетический и 

информационный кризис. Человек создал новую среду 

жизнедеятельности, но мало кто понимает, в какой ситуации мы 

можем оказаться и как найти правильные пути выхода. 

Гомеостатическое равновесие затронуто и нарушено – это 
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очевидно. Мир ждет агония и коллапс как следствие изменения 

существующего мирового уклада жизни всей мировой экономики, 

нарастающей экологической катастрофы, бурного развития 

информационных технологий, или поиск новых адекватных путей 

дальнейшего более гармоничного развития.  

Данный этап мирового развития характеризируется 

постоянным нарастанием международной напряженности в мире, 

что является актуальным. 

Целью данного исследования есть теоретико-концептуальный 

анализ международных вооруженных конфликтов. 

Порой основными субъектами современных геополитических 

процессов, происходящих на обширных территориях, включая 

Евроазиатский регион, Африку, Южную и Северную Америку, 

являются государственные и негосударственные, гражданские или 

военизированные структуры и системы.  Причем, именно 

невоенные политические механизмы разрешения вооруженных 

конфликтов, воздействуя на военные средства,  сегодня в большей 

степени определяют масштаб, средства, характер и способы 

использования военной силы. При этом прямое или 

опосредованное влияние невоенных политических способов 

воздействия распространяется практически на все элементы 

подсистемы военных методов разрешения подобных конфликтов. 

Сегодня США и развитые государства все еще возглавляют 

прорыв в технотронной субкультуре, далеко обогнав другие 

страны, поставив их в политическую (военно-политическую), 

финансовую и экономическую зависимость. Для достижения 

мирового господства мировые лидеры все чаще стали использовать 

агрессорские методы путем проведения военных операций (войны 

на Балканах, Ирак, Афганистан, Чечня, Грузия, Африканские 

войны с участием международных военных организаций и др.). 

Характерно, что ХХ век начался и закончился напряженным 

противостоянием на Балканах в результате возникших 

противоречий между ведущими государствами.  

ХХІ век принес с собой не только новое качество и формат 

международных отношений, но и способствовал развитию новых 

форм и типов военно-политических конфликтов (локальных 
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конфликтов, асимметричных войн, международных 

антитеррористических операций и др.), существенно 

отличающихся от классических войн. На первый план сегодня 

выдвинуты новые глобальные приоритеты, вытекающие из 

системы существующих глобальных угроз,  политических, 

социально-экономических, энергетических, конфессиональных, 

межэтнических и других.  Такое лидерство уже в недалеком 

будущем окажется не перспективным, или даже деструктивным, 

поскольку наблюдается неуклонный рост уровня 

информированности человечества и достижение определенного 

уровня понимания происходящего. Мир пополнится современными 

знаниями и представлениями о действительно скрытых и открытых 

мировых процессах. Мировые гегемоны давно уже делают попытки 

договариваться о снижении темпов роста современных 

вооружений, повышении международного контроля за гонкой 

вооружений из-за неспособности финансировать и управлять 

подобными программами. Но все же, высокотехнологичным 

развитым странам на нынешнем этапе еще очень сложно изменить 

и перестроить свою архаичную психологию, традиции и 

исторически сформированные правила игры, то есть сделать это 

сегодня практически невозможно. Мировой кризис ХХІ века 

показал, что в наилучшем положении в этом плане могут оказаться 

не лидирующие страны, которые тотально не вовлечены в мировую 

гонку вооружений, но имеющие достаточный потенциал ресурсов и 

соответствующий уровень технологического развития.  

В конце прошлого века классическое понятие «война» 

постепенно трансформировалось в понятие вооруженный 

«конфликт», хотя и за этим понятием все же скрываются те же 

сущностные, а порой и более изощренные глубокие признаки 

войны.  Война, в классическом ее понимании, – это разрешение 

противоречий между субъектами политики средствами 

вооруженного насилия, используемыми в широких масштабах [4]. 

Вооруженный конфликт (conflo, сonflatio, conflicto – от латинского 

«возбуждать, разжигать, раздувать, плавить, сталкивать, бороться») 

– это системное явление с использованием средств вооруженного 

насилия, возникновение, развитие и разрешение которого 
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подчиняется общим законам развития социальной системы [1, с. 

13]. Поскольку главным средством разрешения глобальных 

противоречий в случае войны или вооруженного конфликта 

остается вооруженное насилие с применением ограниченных 

(локальных) или широкомасштабных военных операций, то в итоге 

все субъекты политики и само общество и в том, и в другом случае 

приходит к особому кризисному состоянию и напряжению. Войны 

или вооруженные конфликты – это всегда кровь, жертвы, 

разрушения и страдания сотен тысяч людей. 

Современные вооруженные противостояния приобрели  

качественные различия по средствам и методам борьбы у 

противоборствующих сторон. Все современные международные 

военные конфликты, остаются ничем иным, как проявлением 

нарастающей глобализации международной политической и 

финансово-экономической системы, методом решения возникших 

противоречий, которых избран международный государственный 

терроризм. Все чаще для решения конфликта в последние 

десятилетия используются «асимметричные» войны, которые, с 

одной стороны, имеют много сходного с типом войны, но в 

главном они разительно отличаются друг от друга. Так, например, 

отставной офицер британских сил специальных операций SAS, 

ветеран событиий на Фолклендах, директор частной военной 

организации Sandline International, полковник Тимм Спайсер 

заявил: «Концепция асимметричной войны – коктейль терроризма, 

организованной преступности, обычного регионального конфликта, 

проблем с природными ресурсами, контрабандой людей и массовой 

их миграцией, заболеваниями…» [1, с. 65].  

Лингвистические корни понятия «террор» идут от латинского 

слова «страх» (ужас). В книге «Заметки о терроризме» (М. : Изд-во 

«Эдиториал УРСС», 2001) В.Е. Петрищев определяет терроризм 

как «систематическое, социально или политически 

мотивированное, идеологически обоснованное использование 

насилия или угроз, посредством которого через устрашение 

физических лиц осуществляется управление их поведением в 

выгодном для террористов направлении и достигаются 

преследуемые террористами цели» [4, с. 14]. Ряд дерзких 
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террористических актов чеченских экстремистов на территории 

России, кровавая деятельность разнообразных террористических 

организаций по всему миру, наконец, беспрецедентные по 

масштабам акты террористической войны в Нью-Йорке, 

Вашингтоне, Лондоне, Москве и Токио заставляют государства и 

их лидеров внимательнее взглянуть на проблемы международного 

терроризма, в частности и Украину. События 11 сентября 2001 года 

в США повергли в шок и панику все мировое сообщество. Мир 

узнал, что для международного террора нет границ и  нет 

безопасных мест на планете. Обширный арсенал террористических 

актов сегодня варьирует от угроз, массовых убийств, похищений, 

взрывов, кибератак, вплоть до использования оружия массового 

уничтожения (химического, бактериологического и ядерного) [6; 9; 

10]. Особое место в этом списке сегодня следует отвести 

«информационному» терроризму. Рост проявлений современного 

международного экстремизма и терроризма создает в мире 

реальные предпосылки для эскалации напряженности в отдельных 

регионах.  

Практически все сферы жизнедеятельности человека сегодня 

связаны с информационными технологиями, что сделало его 

зависимым от их составляющих. Для того, чтобы лучше осознать 

масштабы распространения информационных технологий в 

современном мире и степень их технологической уязвимости, 

достаточно привести опыт ведения международных военных 

операций силами НАТО. Все мы сегодня реально можем стать 

заложниками одного из сценариев информационной войны, когда 

агрессору не понадобятся ни бомбы, ни ракеты, ни танки, ни 

самолеты и т.д. Буквально в считанные минуты любая страна или 

регион могут оказаться парализованными, а через несколько часов 

стать ареной массовых беспорядков и паники среди населения [3, с. 

130]. 

В ближайшем будущем угроза использования радиоактивных, 

химических и биологических веществ в террористических целях 

будет неуклонно возрастать [7; 8; 11], а углубление противоречий в 

условиях общей глобализации мирового сообщества при 

отсутствии эффективных международных механизмов контроля за 
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производством и распространением оружия, опасных агентов, 

широкая доступность информации, касаемо традиционных 

(нетрадиционных) методов их применения, рост международной 

преступности, криминализация и коррупция мирового сообщества, 

относительно высокий уровень финансирования, 

профессиональной, информационной и технической оснащенности 

террористических международных организаций, усиливающееся 

сплочение и интернационализация террористических групп и 

преступных организаций могут привести к существенному росту 

международного терроризма [6; 7; 10].   

В мире среди ученых, экспертов, социологов, политологов все 

чаще обсуждается вопрос о возможности применения 

террористическими организациями ядерных устройств с целью 

проведения ими своих акций. Под ядерным терроризмом 

понимается действия, направленные против ядерных установок 

(военных или гражданских), а также средств  транспортировки 

ядерного оружия, компонентов, материалов, при которых ядерное 

оружие, взрывные устройства или материалы используются в 

качестве угрозы или для реального уничтожения людей и 

имущества. 

Отношение к проблеме ядерного терроризма неоднозначное. 

Одни ученые и политики полностью отвергают ядерный терроризм, 

полагая, что изготовление ядерных устройств не под силу 

отдельным лицам или группе лиц, и человек по своей природе не 

может пойти на совершение таких чудовищных по своим размерам 

массовых убийств. Другая группа вполне допускает его, но при 

стечении целого ряда обстоятельств и не в настоящее время, а в 

будущем. Невзирая на существующую полемику, что изготовление 

ядерного взрывного устройства или овладение им является более 

трудным делом по сравнению с применением других средств, с 

такой реальностью необходимо считаться и уже сейчас думать об 

эффективных мерах международного противодействия им и 

недопущения подобного рода преступных действий. Террористы не 

случайно делают большую ставку на оружие и технологии 

массового уничтожения, поскольку рассчитывают на повышенный 

интерес к ним общественности мира. Чем больше используется 
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ядерная энергия в мире, тем более вероятной становится такая 

форма атомного терроризма, как блеф. Для использования этой 

стратегии не требуется иметь достаточное количество ядерного 

вещества, механического устройства, нет необходимости 

действительно решаться на массовые убийства. Нужно только 

создавать видимость этого. Так, согласно статистическим данным 

«Nuclear Emergency Search Team» (NEST), в период с 1974 по 2010 

год власти CШA получили большое количество угроз о 

применении атомных бомб или подрыве ядерных устройств, 

причем около сотни угроз все же были классифицированы 

специалистами как достоверные и реальные. Опыт показал, что 

действенность блефа как террористической стратегии была такой 

же, как и при достоверной атомной  угрозе. Массовая паника в 

марте-апреле 1979 года во время кризиса на АЭС «Three Мilе 

IsIand» дает некоторое понимание о возможных последствиях 

такой угрозы [10, с. 14].  

Известно, что 25 марта 1973 года хорошо вооруженная группа 

из «Революционной народной армии» атаковала аргентинскую 

АЭС «Атуча» и разрушила систему управления станции. Группа 

баскских сепаратистов в начале 80-х годов прошлого века в ходе 

преступных антиядерных действий совершила убийство двух 

сотрудников охраны ядерного реактора LEMONIS и, по крайней 

мере, временно остановила работу этого реактора. Как ядерные 

государства готовы при определенных обстоятельствах применить 

ядерное оружие, так и террористические группы могут прибегнуть, 

особенно в безвыходном положении, к ядерным средствам. Этот 

мотив нашел отражение, например, в замыслах «Красных бригад» 

или воинствующих шиитских террористов в 70-х и 80-х годах 

прошлого века, когда они намеревались захватить АЭС в Италии 

или разрушить  АЭС в Индии. На протяжении последних двух 

десятков лет в странах СНГ также имели место анонимные 

обращения и открытые заявления к руководству государств об 

угрозах взрыва на Армянской, Белоярской, Волгодонской, 

Калининской, Курской, Ровенской, Смоленской и Хмельницкой 

АЭС, если не будут выполнены определенного рода политические 

или экономические требования. У современных международных 
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террористических организаций достаточно аргументов, чтобы 

убедить правительства в достоверности своих угроз (имеющиеся в 

их распоряжении пробы плутония, чертежи ядерных взрывных 

устройств, распылительных устройств и др.). Отличить блеф от 

шантажа чрезвычайно трудно. И эти трудности будут возрастать по 

мере увеличения числа охраняемых ядерных объектов, количества 

занятых в обслуживании и охране людей, массы используемого 

ядерного топлива, числа его перевозок. Активизация в 90-е годы 

прошлого столетия традиционных направлений терроризма 

(ближневосточный, сикхский, североирландский, чеченский и др.) 

и трансформирование его в устойчивое политико-правовое явление 

международной социальной жизни побудило многие страны к 

переоценке террористических угроз, их реальности и 

потенциальной опасности для общества, государства и личности. 

На основе таких анализов и оценок принимались решения о 

создании органов, предназначенных для борьбы с терроризмом, 

усилении и совершенствовании имеющихся.  

С целью изучения проблемы ядерного терроризма в США 

многие годы существует организация «RAND CORPORATION», 

которая по заказу различных правительственных учреждений 

исследует проблемы, связанные с возможной угрозой ядерным 

центрам, сооружениям, транспортам со стороны террористов. 

Исходя из принципа повышенной общественной опасности 

ядерного терроризма, в 1985 году Институт по контролю атома 

создал в Вашингтоне постоянно действующую комиссию по 

ядерному терроризму под названием «Intегnаtiоnаl Task Forse on the 

Prevention of Nuclear Terrorism», в которой работают десятки 

ученых из разных стран мира. В конце 1989 года достоянием 

мировой общественности стало сообщение о том, что в войсках 

ряда стран НАТО имеются специально подготовленные 

подразделения по борьбе с атомным терроризмом и устранению 

последствий атомных происшествий. Вопросу атомного 

терроризма уделяется значительное внимание и в странах 

Западной, и Восточной Европы. Правда, делается это не столь 

основательно. Угроза ядерного терроризма ставит сегодня перед 

спецслужбами задачу по разработке методики более глубокого 
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изучения ядерного терроризма. Объектами этих исследований 

являются, как правило, два аспекта — морально-психологический и 

технический. По заключению специалистов, осуществление 

вышеупомянутых мероприятий поможет спецслужбам предвидеть 

и нейтрализовать угрозу ядерного терроризма [6; 9; 10].  

Химический и биологический терроризм означает применение 

химического или биологического оружия террористами для целей 

угрозы, поражения или убийства людей. По оценкам ООН и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), химический 

терроризм (химиотерроризм) и биологический терроризм 

(биотерроризм) входят в число наиболее опасных для общества и 

природы видов терроризма. Химикаты широко используются в 

производстве и быту, однако некоторые из них могут также 

использоваться для производства химического оружия. Такие 

химикаты определяются как химикаты «двойного назначения» [12, 

с. 143].  

Условно к таким химическим агентам относят: 

инкапаситанты (вещества, временно выводящие из строя, 

сильнодействующие фармпрепараты, полицейские средства, 

психотропные вещества, химические средства индивидуальной 

защиты и др.); яды и боевые отравляющие вещества смертельного 

действия, которые составляют основу химического оружия, 

избирательно поражающие только человека. Сюда же можно 

включить экотоксиканты (токсичные химические вещества, 

производящиеся в промышленном масштабе, нефть, 

нефтепродукты и др.), поражающие человека и различные 

экосистемы.  Поджог 789 нефтяных скважин, совершенный в 1991 

году иракскими войсками во время войны в Персидском заливе, 

привел не только к нарушению экологического равновесия в 

регионе, но и к подрыву до этого процветавшей экономики 

Кувейта.  По самым скромным подсчётам, ущерб экономике этой 

страны составил более 50 млрд. долл. [13; 14]. 

Особенно часто в последние десятилетия население и 

окружающая среда подвергаются воздействию самых 

разнообразных высокотоксичных химических средств, что 

способно привести к крупномасштабной экологической 
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катастрофе. Применение химических агентов в террористических 

целях может происходить самыми разнообразными 

способами.  Так, во время Второй индокитайской войны (1962–

1975 гг.) в результате тотального применения американскими 

войсками боевых фитотоксических рецептур, обогащённых 

высокотоксичным диоксином, был нанесен непоправимый ущерб 

населению и природе Индокитая, особенно на юге Вьетнама. Всего 

в результате отравления диоксинсодержащими веществами 

пострадало не менее 2,5 млн. жителей полуострова: повысился 

уровень смертности населения, отмечен активный рост 

онкологических и других заболеваний, резко увеличилось 

количество новорожденных детей с генетическими пороками 

развития и тяжелыми наследственными аномалиями. Трагические 

последствия этой войны будут проявляться даже через многие 

десятилетия после её окончания [14, с. 117]. 

Следует отметить, что важнейшим компонентом 

поражающего фактора высокотоксичных химических средств 

является мощный психологический эффект, парализующий волю 

человека или сеющий панику и хаос. Поэтому непредумышленные 

техногенные аварии, и даже случайное, незначительное по 

масштабу применение легальных химических средств или 

компонентов и поражающих факторов атомных устройств, реально 

представляют огромную опасность. В 1984 году взрыв реактора (в 

котором проходил синтез метилизоцианата) на заводе 

американской химической компании «Union Carbide» в Бхопале 

(Индия) произвел обескураживающий эффект на обслуживающий 

персонал и местное население, действия которых в первые часы 

после взрыва были фактически парализованы. Это привело к 

гибели около 3000 человек и тяжелым отравлениям более 50 тыс. 

населения. Поражают своими масштабами последствия аварий на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году и недавние события на АЭС 

Фукусима. 

По мнению международных экспертов, в ближайшем 

будущем угроза использования радиоактивных, химических и 

биологических веществ в террористических целях будет неуклонно 

возрастать [6; 9; 10; 13]. Так, в 1994–1995 гг. члены религиозной 
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секты Аум Сенрикё провели три террористические химические 

атаки в метро японских городов – Мицумото, Иокогама и Токио. 

Интересно, что в качестве террористического средства был избран 

не тривиальный химический агент, а зарин – боевое отравляющее 

вещество, много лет состоявшее на табельном вооружении армий 

некоторых стран. В итоге 19 человек погибли и свыше 4 тыс. 

получили отравления различной степени тяжести. Не менее 

поразительный случай произошел в феврале 2003 года: в 

результате паники и давки, возникших после распыления 

баллончика со слезоточивым газом в чикагском ночном клубе 

«Epitome», погиб 21 человек.   

 Широкая доступность и дешевизна химических реагентов, 

материалов и оборудования, постоянный поиск  новых методов 

синтеза, возможность сегодня использовать как гражданские 

технологии, так и технологии «двойного назначения», делают 

сегодня весьма привлекательным получение высокотоксичных 

химических и биологических боевых веществ с целью применения 

их в террористических актах или в вооруженных конфликтах 

любого масштаба. В отличие от химического оружия разработка 

биологических средств еще труднее поддаётся контролю.  Всего, по 

данным ООН, 26 стран имеют или располагают возможностью 

производить химическое оружие, из них не менее трети могут 

воспользоваться этим оружием в военных или террористических 

целях, причём число таких государств будет постоянно возрастать. 

Признавая этот факт, Всемирная организация здравоохранения в 

сентябре 2001 года призвала все страны активно наращивать свой 

потенциал по предупреждению, защите и ликвидации последствий 

применения химических и биологических агентов в качестве 

оружия или средств террора.   

Главными источниками появления химических 

(биологических) средств на вооружении террористических групп 

остается распространение ОМП, а также целевое создание 

специальных террористических средств при помощи гражданских и 

«двойных» технологий. Несмотря на принятую в 1997 году 

«Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении», из-за 
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несовершенства международного права, отсутствия действенных 

политических, юридических, технических и других инструментов 

международного контроля, все еще нет возможности надежно 

перекрыть все каналы создания и распространения особо опасных 

химических (биологических) средств террора. Во-первых, 

сохраняется возможность создания новых высокотоксичных 

химикатов на основе нетоксичных полупродуктов с 

использованием гражданских технологий. Во-вторых, Конвенция 

разрешает проведение исследований по защитной тематике и 

наработку определенных количеств известных отравляющих 

веществ в целях поиска и совершенствования средств защиты от 

них.  В-третьих, целый ряд стран Ближнего и Среднего Востока, 

мотивируя тем, что у Израиля имеется ядерное оружие, не 

подписали указанную Конвенцию. В-четвертых, бедные страны 

никогда не откажутся от химического или биологического оружия, 

поскольку оно является их «асимметричным ответом» на 

политическую и военную мощь богатых стран и едва ли не 

единственным инструментом давления на них. В соответствии с 

этим, промышленно развитые страны вынуждены тратить 

огромные финансовые средства на разработку соответствующих 

способов противодействия и высокоэффективных защитных 

систем, затраты на которые за последние десять лет возросли 

более, чем в 3 раза. Только в США разработка и 

совершенствование средств индикации и защиты от химических и 

биологических агентов проводится в рамках четырёх федеральных 

программ, основными исполнителями которых являются 

Министерства обороны и энергетики, а также Агентство 

перспективных научно-исследовательских проектов (DARPA). 

Ежегодное финансирование этих программ составляет около 2 

млрд. долл., а их координацию на правительственном уровне 

осуществляет Группа координации работ по проблемам готовности 

страны к отражению ОМП при Совете национальной безопасности 

США [8; 12; 14].  

Несколько иначе обстоит ситуация в странах СНГ, для 

которых проблема химического и ядерного терроризма остаётся 

даже более актуальной, чем для любого из государств-членов 
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мирового сообщества. В настоящее время в России на 7 

специализированных объектах складировано более 40 тыс. тонн 

боевых отравляющих веществ (ОВ) различных типов. Из них 

примерно 32 тыс. тонн составляют фосфорорганические ОВ 

нервно-паралитического действия, а 8 тыс. тонн – ОВ кожно-

нарывного действия. Как показали события последнего времени, 

экологически безопасное уничтожение запасов химического 

оружия является чрезвычайно сложной в социально-

экономическом и техническом отношениях задачей. Хранение и 

утилизация такого количества ОВ потенциально представляет 

серьёзную угрозу для всего центрального региона России, а также 

стран Каспийского бассейна. Не следует также забывать: идут 

военные действия в Чечне, лидеры сепаратистов которой 

периодически угрожают применить ядерное или химическое 

оружие, в том числе на территории России. Трагедия «Норд-Оста» 

наглядно показала: органы государственного управления, 

спецслужбы и другие заинтересованные ведомства были не готовы 

к проведению спасательных работ, предотвращению и к 

ликвидации последствий проведенной террористами спецоперации. 

Чрезвычайно сложное положение сложилось в странах 

постсоветского пространства, касаемо вопросов ядерной и 

химической безопасности (в первую очередь России и Украины), 

которое осложняется тремя обстоятельствами. Во-первых, на их 

территориях остались научно-исследовательские центры и 

предприятия, на которых разрабатывалось и производилось 

ядерное, химическое (биологическое) оружие, а также 

соответствующее технологическое оборудование и 

высококвалифицированные специалисты – физики и химики-

технологи, владеющие секретами синтеза. Опыт и знания этих 

специалистов могут быть использованы террористическими 

группировками в своих целях. Во-вторых, для стран постсоветского 

пространства существует большая вероятность (пик которой 

прогнозируется на первую декаду ХХI в.) возникновения 

техногенных аварий и катастроф вследствие того, что основные 

фонды предприятий, прежде всего химического комплекса, 

морально устарели и физически изношены.  В-третьих, все это 
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требует создания соответствующей правовой базы, 

регламентирующей деятельность и ответственность 

государственных органов власти за предотвращение 

террористических актов и ликвидацию их последствий. В-

четвертых, уровень коррупции и несовершенство национальных 

систем безопасности могут стать благоприятной почвой для 

террористических организаций. До сих пор практически 

отсутствует комплекс государственных целевых программ по 

разработке эффективных мер защиты и самозащиты гражданского 

населения при техногенных авариях или террористических актах с 

применением химических (биологических) агентов. Население 

сегодня фактически беззащитно и может надеяться только на 

оперативную ликвидацию последствий силами МЧС.  В случае же 

совершения реальных террористических актов с использованием 

химических или бактериологических агентов можно предположить, 

что хаос и паника приведут к еще более многочисленным жертвам. 

Население сегодня не знает и не обучено самым элементарным  

действиям при возникновении химической или радиационной 

опасности. К этому можно добавить, что сегодня рынок средств 

радиационной, химической или биологической (РХБ) защиты 

находится в ужасающем состоянии. Современные индивидуальные 

средства индикации, дегазации и химической защиты (экспресс-

тесты, аптечки, антидоты, изолирующие средства, противогазы, 

изолирующие ленты, спрей-дегазаторы, защитные палатки, 

защитные капюшоны, дегазирующие растворы и др.) отсутствуют, 

а те, которые остались после развала СССР, давно морально 

устарели.  

На сегодняшний день международное сообщество уже 

приняло ряд совместных шагов по борьбе с терроризмом. Как 

известно, современная система многостороннего сотрудничества в 

сфере борьбы с терроризмом была создана, в основном, за 

последние четыре десятилетия. Ее основой являются 13 

универсальных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с 

разнообразными проявлениями терроризма в воздухе, на море и 

суше, которые были разработаны и приняты в рамках ООН. 

Украина является полноценным участником упомянутых 13 
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международных конвенций и протоколов, о чем свидетельствуют 

темпы подготовки к ратификации Конвенции о борьбе с актами 

ядерного терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 

сентября 2005 года по инициативе Российской Федерации. Украина 

первой из всех стран бывшего Советского Союза стала членом всех 

пяти существующих режимов экспортного контроля: Группы 

ядерных поставщиков, Комитета Цангера (вопросы ядерного 

экспорта), Режима контроля над ракетными технологиями, 

Вассенаарская договоренность (экспортный контроль над 

обычными вооружениями и товарами двойного предназначения) и 

Австралийской группы (контроль над экспортом материалов, 

оборудования и технологий двойного предназначения, которые 

могут быть использованы для создания химического и 

биологического оружия). В этом смысле Украина опережает даже 

ряд стран, присоединившихся к ЕС в результате последней волны 

его расширения. 

Особо стоит остановиться на имплементации в национальную 

антитеррористическую систему Конвенции по запрещению 

химического оружия (КХО). Украина четко выполняет свои 

обязательства по КХО, никогда не имела намерений разрабатывать, 

накапливать, применять или передавать кому-либо химическое 

оружие. Неукоснительное соблюдение положений Конвенции 

является одним из основных приоритетов внешней политики 

нашего государства в сфере нераспространения и контроля над 

вооружениями. В Украине действуют соответствующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность, 

связанную с имплементацией КХО, включая нормы уголовного 

законодательства и нормы, регулирующие передачу химикатов, 

список которых приводится в Конвенции. Наше государство 

полноценно участвует во всех 12 международных конвенциях и 

протоколах, относящихся к терроризму. 

Борьба с терроризмом – приоритетная задача для 

правительств большинства государств мирового сообщества. К 

числу значительных изменений в 2003 году в украинском 

законодательстве по борьбе с терроризмом относилось принятие 

парламентом всестороннего «Закона о борьбе с терроризмом», 
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нового Уголовного кодекса, содержащего статью 258, которая 

прямо определяет терроризм, и «Программы национальных 

антитеррористических мер». Парламент принял также 

дополнительные законы, включая поправки, которые приводят 

закон об отмывании денег в соответствие с требованиями ФАТФ. 

Ужесточен контроль над процедурами въезда, выезда и пребывания 

в Украине для представителей исламских организаций и центров, в 

том числе из Кавказского региона. Эти меры включают в себя 

сокращение периода пребывания в Украине, высылку отдельных 

лиц из страны и запрет на въезд. Министерство внутренних дел 

разрабатывает базу данных для учета и регистрации (включая 

автоматизированное снятие отпечатков пальцев) лиц, задержанных 

за нелегальное пересечение государственной границы Украины 

и/или незаконное пребывание в Украине. Несмотря на все 

предпринимаемые правительством и силовыми ведомствами 

мероприятия, все-таки сохраняются предрасполагающие факторы 

(фундамент) для возникновения очагов политического и 

международного терроризма в Украине. Эксперты сегодня 

называют следующие факторы: 

1. Нестабильность, зависимость и поливекторность 

государственной политики, которая далека от канонов развитой 

демократии. 

2. Несовершенство законодательной базы, системы 

национальной безопасности и обороны, правовой нигилизм. 

3. Постоянная борьба политических и олигархических кланов. 

4. Социальная незащищенность, отсутствие стабильности, 

низкий финансово-экономический уровень населения. 

5. Многонациональность, наличие очагов 

межконфессиональных рассприй, разнополюсность систем 

вероисповедания (православие, католицизм, иудаизм, ислам, 

буддизм и т.д). 

6. Отсутствие единой национальной основы (патриотизма, 

национальной гордости у населения и т.д.).  

7. Относительная прозрачность национальных границ. 

8. Высокий уровень коррупции и преступности. 
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9. Большое количество неуправляемых очагов техногенных 

катастроф и относительная легкость к ним доступа. 

10. Значительное количество взрывчатых веществ и оружия, 

находящихся в нелегальном обороте (только огнестрельного 

оружия разыскивается от 5000 до 10000 стволов). 

Сегодня международный терроризм не знает границ, поэтому 

совместные действия отдельных государств и дальнейшие пути 

решения  этой проблемы должны быть согласованы с усилиями 

всего мирового сообщества и направлены на создание новой 

глобальной системы международной безопасности. Очевидно, что 

такая система безопасности станет эффективной лишь в том случае, 

если она не только обеспечит надежную защиту отдельных людей 

или групп, регионов и стран от проявления и последствий террора, 

но и устранит коренные причины его (террора) возникновения как 

социально-политического явления [8–14].  
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 Даний етап світового розвитку характеризується постійним 

наростанням міжнародної напруженості у світі. У статті 

проведено теоретико-концептуальний аналіз міжнародних 

збройних конфліктів. Особливе значення надане питанню розвитку 

форм тероризму.  

 Ключові слова: міжнародний терроризм, безпека, збройний 

конфлікт, цивілізація. 
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Тема забезпечення міжнародної безпеки є досить актуальним 

питанням. Це пояснюється тим, що безпека більше не може 

сприйматися, як захист кордонів, нині  кордони вже не можуть 

зупинити несиметричні загрози. Саме  тому  дедалі частіше на 

перший план виступає колективна відповідальність, а здатність 

Організації Північноатлантичного Договору адаптуватися до змін, 

що відбуваються в міжнародному середовищі, і протистояти новим 

загрозам безпеці – головний доказ того, що НАТО є 

найефективнішим і  найдієздатнішим складником цієї системи. 

Зважаючи на надзвичайну актуальність теми, вона знайшла 

своє відображення в працях українських науковців І.А. Храбан, О.В. 

Коломійця, В.Л. Мартинюка, Т. Брежнєвoї, О. Їжака, А. Шевцова. 

Дослідженню трасформаційних процесів НАТО присвятили свої 

праці деякі російські дослідники, як М.Е. Кучинська,  B.C. Котляр. 
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Про необхідність і важливість адаптації НАТО до нових умов 

сьогодення наголошується в  роботах провідних західних 

науковців, серед них З. Бзежинський, С. Хантінгтон, Лоренс С. 

Каплан. 

Метою дослідження є аналіз зміни імперативних норм 

регулювання діяльності Організації Північноатлантичного 

Договору. Для реалізації мети дослідження визначені такі наукові 

завдання: проаналізувати трансформацію Стратегічно концепції 

НАТО та її зв’язку з еволюцією середовища системи міжнародної 

безпеки, висвітлити процес збалансування нових і класичних загроз 

безпеці Євроатлантичної спільноти й здатності Альянсу 

адаптуватися до нових геополітичних умов. 

Міжнародна безпека базується на міжнародних відносинах, 

які можна визначити як системну сукупність політичних, 

економічних, соціальних, дипломатичних, правових, воєнних і 

гуманітарних зв’язків та взаємин між основними суб’єктами 

світової спільноти: народами, державами, громадськими силами, 

рухами й організаціями. Міжнародний політичний процес 

характеризується своїми суб’єктами (елементами, насамперед, 

державами) та відносинами між ними [5, с. 23]. Базисом відносин 

між державами є національні інтереси кожної з них, які, у свою 

чергу, виступають як база формування політичних цілей, що 

досягаються в політичному процесі для того, щоб створити такі 

міжнародні політичні відносини, які б являли собою сукупність 

зв’язків і взаємодій між суб’єктами щодо інтересів і способів 

їхнього захисту. 

Створення нової універсальної системи міжнародної безпеки 

вирізняється надзвичайною важливістю. Це пояснюється не тільки 

загальним прагненням до збереженням людської цивілізації, але й 

прагматичними цілями забезпечення стабільного функціонування 

держав – основних суб’єктів міжнародних відносин. Проте сьогодні 

на міжнародній арені національні держави не єдині актори. ХХ 

століття внесло свої зміни до традиційного розуміння і тепер у 

міжнародних відносинах активну участь беруть нові суб’єкти – 

міжнародні організації. Вони створюють особливу форму 

керування міжнародною системою, яка необхідна у зв’язку із 
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зростанням взаємозалежності і переплетенням інтересів держав у 

політичній, економічній і соціальній сферах. Головним принципом 

функціонування організацій є система колективної оборони, тобто 

організація дій усіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої 

сторони. 

Понад півстоліття Організація Північноатлантичного 

Договору (НАТО) є основою безпеки й оборони, утіленням 

трансатлантичного зв’язку між країнами Європи та Північної 

Америки [6, c. 50]. Головною метою діяльності НАТО, як зазначено 

у Вашингтонському договорі, є захист свободи та безпеки всіх його 

членів як політичними, так і військовими засобами [10]. Від 

моменту створення Організації, природа викликів безпеки, на які 

НАТО має відповісти, змінилася корінним чином, тому й Альянс 

зазнав перебудов. Здатність адаптуватися до реалій часу – 

найкращий доказ доцільності існування та дієвості військово-

політичного союзу. Саме з метою ефективної адаптації НАТО до 

нових умов світобудови, країни-учасниці розробляють і 

затверджують Стратегічну концепцію. Стратегією визначаються 

головні завдання Альянсу в галузі безпеки як у плані колективної 

оборони, яка завжди була у фокусі його уваги, так і в плані нової 

діяльності з врегулювання криз та партнерства, якою Альянс 

займається заради посилення безпеки і стабільності. Робота над 

першою Стратегічною концепцією була започаткована в жовтні 

1949 року. Підготовка кожного наступного стратегічного 

документа зумовлювалася змінами, що відбувались у світі й не 

могли передбачатися засновниками НАТО і розробниками його 

попередніх стратегічних концепцій. Водночас, попри всі зміни в 

безпековому середовищі та характері діяльності НАТО, 

співробітництво в Альянсі незмінно залишається зорієнтованим на 

головні принципи Вашингтонського договору, а саме: колективна 

оборона, мирне розв’язання спорів та оборонний характер НАТО 

[10]. Головною рисою всіх Стратегічних Концепцій  була незмінна 

еволюція поняття «безпека» та засобів її забезпечення. Як реакція 

на зміни у світовому політичному процесі, зміст ключового 

поняття невпинно розширювався, а зона відповідальності вже 

досягла глобального забарвлення. 
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За часів холодної війни стратегічні концепції розроблялися 

переважно військовими, а ухвалювалися – політичними органами 

Альянсу. Нині військові виступають лише як консультанти. Така 

кардинальна зміна була зумовлена запровадженням широкого 

визначення безпеки. Крім того, концепції часів холодної війни були 

таємними документами, а з 1991 р. підлягають оприлюдненню. 

У період від 1949 до 1991 року. було затверджено п’ять 

Стратегічних концепцій Альянсу. Керівним принципом Стратегій 

того часу проголошували  оборону та стримування. Слід 

наголосити, що оборонний характер був зумовлений домінантою в 

міжнародних відносинах  двополюсної конфронтації між Сходом і 

Заходом. Тому характерною рисою тогочасного розуміння 

«безпеки» є саме військовий вимір. 

 Перша версія стратегії НАТО була відома як "Стратегічна 

концепція оборони північноатлантичної території", ухвалена 6 

січня 1950 року. Головною ідеєю даного документа є стримування 

агресії, проте сили НАТО мають бути задіяні лише в разі нападу. 

Головний акцент робився на забезпеченні "спроможності швидкого 

завдавання стратегічних бомбових ударів усіма можливими 

засобами та всіма видами зброї без винятку". Ідея "удару у 

відповідь із застосуванням зброї масового ураження" стала 

ключовим елементом нової Стратегії Альянсу 1957 року. У 

документі порушувалися й інші проблеми політичного та 

економічного характеру поза межами території НАТО, що набули 

особливої актуальності в контексті кризи в районі Суецького 

каналу та придушення Радянським Союзом повстання в Угорщині 

1956 року. Таким чином, уже тоді країни-члени Альянсу 

наголошували на важливості безпекового середовища поза межами 

території країн Вашингтонського договору. Наступним етапом 

еволюції безпекового розуміння став "Звіт про невійськове 

співробітництво в НАТО", який підготували три міністри оборони 

держав-членів НАТО – Л. Пітерсон (Канада), Г. Мартіно (Італія) та 

Г. Ланге (Норвегія). Звіт містив рекомендації щодо мирного 

врегулювання спорів між країнами-членами Альянсу, 

економічного, науково-технічного, культурного співробітництва, 

співпраці в інформаційній сфері, а відтак – надав нового поштовху 
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політичним консультаціям країн-членів НАТО з усіх аспектів 

відносин і сприяв розширенню стратегічних меж діяльності 

Альянсу як першого кроку на шляху більш злагодженого підходу 

до питань безпеки. Після активних дебатів 1968 року всередині 

Альянсу "масований контрудар" був замінений на стратегію 

"гнучкого реагування". Ця концепція була розроблена задля того, 

щоб агресія будь-якого типу розглядалась як така, що пов'язана з 

неприйнятним ризиком. Характерними рисами нової стратегії стали 

"гнучкість та ескалація".  

Але в міру продовження холодної війни Альянс намагався 

зменшити небезпеку і закласти підвалини для розвитку менш 

агресивних відносин з Радянським Союзом та іншими країнами-

членами Варшавського пакту. У звіті Армеля від 1967 року, 

оборона і діалог, що включає контроль за озброєннями, визначені 

як дві основи, на яких ґрунтується підхід Альянсу до безпеки [7]. 

Попри періоди розрядки та поступовий рух обох блоків із 

середини 1980-х років у напрямі формування довіри, характерною 

рисою відносин між Сходом і Заходом залишалася взаємна 

недовіра. Лише після падіння Берлінського муру можна було 

розпочинати відносини на новій основі.  

Після закінчення епохи холодної війни політична ситуація в 

Європі, так само, як і загальна військова, змінилась. Протягом двох 

років після падіння Берлінського муру була вироблена нова 

Стратегічна концепція. Вона пройшла обговорення в Альянсі і була 

остаточно ухвалена в листопаді 1991 року. Це був перший 

стратегічний документ НАТО, підготовлений та ухвалений після 

завершення епохи блокового протистояння. Маючи кардинальні 

відмінності від попередніх, він спирався на ширший підхід до 

визначення безпеки, він зосереджувався на співпраці з колишніми 

противниками на противагу конфронтації. Безпека країн-членів 

залишалася головним завданням НАТО, але в новій концепції вона 

об'єднувалась із специфічними зобов'язаннями працювати над 

вдосконаленням і розширенням загальноєвропейської безпеки. На 

момент завершення конфронтаційного періоду в Європі не 

з’явилося адекватної альтернативи військовій присутності НАТО, 

яка компенсувала недостатній розвиток національних збройних сил 
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у країнах Західної Європи та надавала країнам Центрально-Східної 

Європи гарантії безпеки [3, c. 14].   

Уперше, процедура підготовки та характер документа 

змінились. Стратегія була відкритим документом. Тим самим був 

покладений початок новій традиції підготовки й оприлюднення 

стратегічних документів Альянсу, що діє і дотепер. Також вона 

склала основу для подальшого розвитку оборонної політики блоку, 

концепцій його діяльності, способів використання його звичайних і 

ядерних сил, механізмів планування колективної оборони, у якій 

основоположні принципи НАТО "оборона" і "діалог" доповнилися 

принципом "співробітництво". 

Згодом було прийняте рішення про перегляд Стратегії, що 

повинен був забезпечити повну відповідність новим викликам, що 

чекають на людство в новому столітті, адже без НАТО Європа 

стала б не тільки вразливою, але й майже негайно політично 

розколотою [1, с. 96]. У квітні 1999 року держави –    члени НАТО 

ухвалили Стратегію реагування Альянсу на виклики і можливості 

ХХІ століття. У цій Концепції основоположні принципи НАТО, які 

були закладені попередніми стратегіями, "оборона", "діалог" і 

"співробітництво" набули ширшого значення. Стратегія  визначала 

підхід Альянсу до безпеки у ХХІ столітті, а саме, крім оборонного 

виміру, визнається важливим значення політичних, економічних, 

соціальних та екологічних аспектів. Вона дає оцінку тогочасного 

стратегічного середовища, безпекових викликів і ризиків. У ній 

зазначається, що загрози, характерні для часів холодної війни, 

значно зменшилися, але виникли нові складні ризики, що 

становлять загрозу для миру й безпеки: тероризм, етнічні 

конфлікти, порушення прав людини, політична й економічна 

нестабільність, розповсюдження зброї масового ураження та 

поширення засобів її доставки.  І розширює зону впливу Альянсу  

від колективної оборони до підтримання миру і проведення 

операцій із врегулювання криз. У Концепції наголошується, що 

НАТО відіграла надзвичайно важливу роль у зміцненні 

євроатлантичної безпеки після закінчення холодної війни. Крім 

того, у ній визнається, що Альянс успішно адаптувався до нових 

умов і зміцнив свою спроможність щодо забезпечення миру й 
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стабільності завдяки проведенню реформ усередині своїх структур 

і розвитку відносин у дусі співробітництва з іншими країнами й 

міжнародними організаціями [11, p. 19]. 

Основою діяльності НАТО нині є Стратегічна концепція, що 

була прийнята на Лісабонському саміті Альянсу на рівні глав 

держав та урядів 20 листопада 2010 року. Розробка проекту даної 

концепції мала кардинальний характер, а саме: загальне 

обговорення Групою «мудреців». Головною передумовою 

формування нової Стратегічної концепції є життєва необхідність 

чіткого визначення зобов’язань членів Альянсу в нових 

геополітичних умовах. Нова Стратегія стала відповіддю на 

терористичні атаки 11 вересня 2001 року, що висунули на передній 

план загрозу тероризму і зброї масового ураження. Таким чином, 

НАТО постало перед проблемою забезпечення власної  безпеки 

через участь в операціях за межами євроатлантичного регіону. 

Саме тому Альянс  мав адаптувати власні військові структури для 

виконання нових завдань, продиктованих вимогами часу. 

Маргіналізація ролі НАТО на тлі початої американцями глобальної 

війни з тероризмом поставили Північноатлантичний Союз перед 

необхідністю адаптуватися до нових викликів безпеки [3, c. 7].. 
Фундаментальною ж метою НАТО залишається забезпечення 

безпеки всіх її членів політичними та військовими засобами.  

Відповідно до офіційного документа, Альянс виконуватиме 

три завдання для забезпечення безпеки і стабільності на 

євроатлантичному просторі: колективна оборона, кооперативна 

безпека, кризовий менеджмент. Виконання цих завдань покликане 

протистояти як звичайним загрозам безпеки – зброя масового 

ураження та засоби її доставки, так і асиметричним, за способами й 

наслідками, або нетрадиційним загрозам, таким, як тероризм, 

кібератаки, організовані злочинні й екстремістські угруповання, і 

використання життєво важливих комунікацій, транспорту та 

транзитних маршрутів, енергетичним, екологічним і ресурсним 

кризам. Концепція дозволить країнам НАТО відображати такі 

різного роду загрози, як ракетні удари або атаки на їх комп'ютерні 

мережі та Інтернет. Крім того, передбачається реформування 
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збройних сил країн НАТО, підвищення їх мобільності та здатності 

діяти при потребі в будь-якій точці світу. 
НАТО вже має новий підхід до безпекових питань, яким буде 

керуватись наступні 10 років. Він ґрунтується на цілому комплексі 

забезпечення, а саме: обороні території та населення країн-членів 

від нападу та стримуванні, що досягається через рівновагу балансу 

звичайних та ядерних потужностей. Комплексний підхід означає 

розуміння того, що безпека має військовий, політичний, 

економічний і соціальний виміри.  Альянс, на думку його лідерів, 

повинен бути забезпечений усіма можливими необхідними 

засобами для захисту від будь-якого виклику безпеці. Саме тому й 

надалі буде  підтримувати баланс звичайних і ядерних сил. НАТО 

має постійно враховувати потенційну можливість виникнення 

загроз усього спектру.  Саме тому нова Стратегічна концепція 

оборони та безпеки членів Організації північноатлантичного 

договору «Активне залучення, сучасна оборона» спрямована на 

розв’язання дедалі ширшого кола нетрадиційних проблем і ризиків 

і повинна відповідати на виклики і загрози сучасності. Ключове 

зобов’язання НАТО – колективна оборона – залишиться 

константою, але вимоги до виконання цього зобов’язання 

змінюють свою форму. 

Стратегічна концепція міцно пов’язує безпеку країн – членів 

Альянсу із міжнародною безпекою, визначає важливість і значення 

співробітництва з міжнародними організаціями та розширення 

партнерських відносин, поширенню принцип колективної безпеки 

не тільки на власних членів, але й на інших міжнародних суб’єктів. 

Таким чином, сучасна Концепція Альянсу вивела на новий рівень 

відносини з Росією, колишнім ворогом, а тепер партнером. Саміт у 

Лісабоні підтвердив інтегративний підхід світової спільноти до 

забезпечення безпеки. Звісно, для продуктивної співпраці Росії з 

НАТО, слід позбутися стереотипів минулих часів, адже ще в 

лютому 2010 р. в новій воєнній доктрині РФ записано, що НАТО – 

не противник, але розширення НАТО на Схід являє для неї загрозу. 

Незважаючи на це, НАТО підтвердило свою готовність вважати 

Росію стратегічним партнером, адже Вашингтон уже будує нові 

відносини з Москвою в межах перезавантаження, ініційованого 

http://tsn.ua/svit/u-rosiyi-z-yavilasya-nova-viiskova-doktrina.html
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адміністрацією президента Барака Обами. Хоча 

«перезавантаження»  відносин у якійсь мірі відповідає 

прагматичним інтересам Євроатлантичної спільноти, у питанні 

підтримки збоку РФ війни в Афганістані та проблеми ядерної 

програми Ірану, воно позначає позитивну динаміку співпраці 

колишніх антагоністів. Сучасна Стратегія Альянсу зазначає, що 

НАТО не являє загрозу для Росії, а навіть більше, має намір 

розвивати політичні консультації та практичне співробітництво з 

Росією в питаннях, що становлять взаємний інтерес, а насамперед 

здійснювати формування масштабнішої системи міжнародної 

безпеки. 

Розглядаючи трансформацію співробітицтва НАТО з Росією, 

неможливо не порушити питання про спільну участь в реалізації 

проекту  загальної системи протиракетної оборони. Саміт у 

Лісабоні поклав початок співпраці з цього питання, але особливих 

кроків так і не було зроблено. І саме цей факт може знову 

погіршити відносини, адже Росія застерігає свої західних 

партнерів, що у випадку невдачі переговорного процесу, РФ може 

почати нарощувати воєнний потенціал. Отже, позитивний здвиг у 

відносинах РФ і НАТО, їх спільні дії в питаннях боротьби з 

тероризмом та іншими загрозами безпеці, можуть бути зведені 

нанівець.   

Нині, окрім завдань колективної оборони держав-учасниць 

Вашингтонського договору, НАТО дедалі більшою мірою виконує 

роль глобального форуму для обговорень і консультацій з питань 

захисту спільних цінностей, заснованих на принципах демократії, 

індивідуальних свобод та верховенства права, співробітництва у 

сфері оборони й безпеки, оскільки Альянс не лише об’єднує 

Європу та Північну Америку, але й започатковує багатонаціональні 

ініціативи за участі країн-партнерів. 

Сучасний світ перебуває в процесі динамічних 

трансформацій. Підтвердженням тому є кардинальні зміни в 

системі міжнародних відносин, які супроводжуються пошуком 

шляхів оптимальної адаптації світової політики до нових викликів і 

загроз. Саме тому НАТО прагне по-новому урівноважити власні 

традиційні завдання, щоб реагувати на нові глобальні загрози 
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безпеці. Успіх НАТО у великій мірі пояснюється загальними 

цінностями та філософськими передумовами, що  пов'язують усі 

західні країни [4, с. 195]. Проте це не означає, що в майбутньому 

Організація й надалі буде мати регіональний характер. В Альянсу є 

досвід, інституціональна основа та засоби для того, щоб з часом 

стати стрижнем всесвітньої системи регіональних міждержавних 

об'єднань у галузі безпеки. 

Загалом, НАТО пришвидшує процес трансформації, 

намагаючись виробити нові політичні відносини та вдосконалити 

оперативний потенціал, щоб ефективніше реагувати на все нові й 

нові загрози у світі, де триває глобалізація, в інтересах оборони, 

миру та безпеки своїх держав-членів [12]. 

Завдання, покладені на колективну оборону, кризовий 

менеджмент і кооперативна безпека, що були визначені новою 

Стратегічною концепцією, є стрижнем сучасної євроатлантичної 

архітектури безпеки. Саме на них ґрунтуватиметься подальша 

діяльність НАТО, а зі зміною безпекового середовища вони 

виступатимуть основою для розробки нових стратегічних завдань, 

які будуть покликані належно забезпечувати безпеку й стабільність 

держав-членів Організації Північноатлантичного Договору. 
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ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ВОД НІЛУ В МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

 

У статті досліджується проблема розподілу вод найбільшої 

африканської річки Нілу та висвітлюються позиції провідних 

принільських держав у сфері перегляду існуючих міжнародно-

правових актів, що регулюють розподіл стоку Нілу. 

Ключові слова: водні ресурси, квота, стік, переговори, 

держави басейну річки Ніл.  

 

Вода є безцінним ресурсом, від якого залежить існування 

всього живого на Землі. Боротьба за воду стала одним з ключових 

чинників конфліктогенності в Африці з її посушливим кліматом і 

дефіцитом цього ресурсу. У цьому контексті останнім часом все 

помітніше стала ускладнюватися проблема розподілу вод другої за 

довжиною у світі та найбільшої африканської річки Нілу (6,67 тис. 

км, Амазонка з її довжиною 7,1 тис. км. – перша). До причин 

загострення нільської проблеми слід зарахувати швидке зростання 

чисельності населення країн басейну річки, дезертизацію, 

нерозвиненість внутрішньої водної інфраструктури.  

Актуальність проблеми полягає в міжнародно-правовій базі й 

практиці щодо водозабору, що повністю захищає монополію 

Єгипту і частково Республіки Судан на використання вод Нілу. За 

єгипетсько-суданською угодою від 8 листопада 1959 року АРЄ має 

право використовувати 55,5 мільярда кубічних метрів води, а 

Судан – 18,5 мільярд. Також ця угода дозволила Єгипту розпочати 

будівництво Асуанської висотної дамби [1, с. 97].  



 

П.В. Бовсунівський 

326 

Метою роботи є дослідження розподілу вод найбільшої 

африканської річки Нілу та висвітлення позицій провідних 

принільських держав у сфері перегляду існуючих міжнародно-

правових актів, що регулюють розподіл стоку Нілу. 

Згадана угода доповнила інший документ, підписаний 1929 

року між Єгиптом і Великобританією, що представляла того часу 

інтереси Уганди, Кенії, Танганіки (нині Танзанії) і Судану, згідно з 

якою Каїр може ветувати плани будь-якої країни басейну Нілу 

щодо використання вод цієї великої ріки. Існують угоди 1889, 1891 

та 1902 років між британським та італійським урядами, а згодом і 

ефіопським, що визнають єгипетське природне й історичне право 

на води Нілу [2]. 

Сучасний Єгипет майже повністю залежить від вод Нілу, тоді 

як 95 відсотків нільської води стікає з інших країн басейну цієї 

великої річки: Республіки Судану, Південного Судану, Ефіопії, 

Кенії, Уганди, Руанди, Бурунді, Танзанії і Демократичної 

Республіки Конго, Еритреї. Сама ж АРЄ є замикаючою, останньою 

ланкою в цьому ланцюзі, що складається з одинадцяти держав із 

загальною кількістю населення понад 300 мільйонів осіб [3].  

Проблема забезпечення водою виявляється в Єгипті в 

найгостріщій формі. Ніл для Єгипту – головна життєва артерія, і те, 

що відбувається вище за течією річки, не може не викликати в Каїрі 

найпильнішого інтересу, а в низці випадків і серйозного 

занепокоєння. За заявою колишнього міністра водних ресурсів АРЄ 

Махмуда Абу Зейда, нинішнього ресурсу нільських вод скоро не 

вистачатиме Єгипту. Квота, що діє, за його оцінкою, 

забезпечуватиме населення кількістю в 90 мільйонів осіб, але вже в 

2025 році, за прогнозами, кількість жителів Єгипту досягне 100 

мільйонів осіб [1, с. 35]. Одночасно слід зазначити, що швидке 

зростання населення та інтереси економічного розвитку інших 

країн басейну, насамперед Ефіопії й Республіки Судан, вимагають 

все більшої кількості води, оскільки, держави нільського басейну 

вкрай зацікавлені у використанні вод річки і її приток у різних 

цілях: для іригації, виробництва електроенергії, рибальства, 

судноплавства, туризму тощо.  
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Нині основну частину нільської води споживають Єгипет і 

Республіка Судан. При цьому найуразливішим, що стосується 

забезпечення прісною водою, є Єгипет, де 98 відсотків населення 

проживає в долині Нілу. На річку сьогодні припадає 85 відсотків 

прісної води, що споживається в країні. Решту дають ґрунтові води, 

повторне використання дренажних вод після зрошування й 

очищення каналізаційних вод. У приморських районах все більш 

значнішого поширення набуває опріснення морської води. 

Водночас реальної альтернативи Нілу в Єгипту немає і в 

найбдижчій перспективі не буде. Водні потреби Єгипту постійно 

зростали і продовжують зростати. У 2001 році АРЄ спожила 62,33 

мільярда кубічних метрів води, з них 55,5 мільярда – з Нілу. За 

розрахунками, до 2015 року потреба країни у воді зростуть на 30 

відсотків. Критичним порогом вважається споживання на душу 

населення на рівні 1 мільйона кубічних метрів води на рік. 1998 

року в Єгипті цей рівень дотримувався на 98 відсотків [2].  

У зв'язку зі зростанням кількості населення в 2025 році 

споживання населення води становитиме 637 тисяч кубічних метрів 

[4, с. 26]. Якщо це відбудеться, то більшість населення АРЄ 

насправді опиниться за межею бідності, а це, у свою чергу, може 

спричинити соціальні потрясіння, наслідки яких тяжко 

передбачити. Життя єгиптян абсолютно неможливе без нільської 

води. Річка в дійсності являє собою стовідсоткове джерело 

зрошування сільськогосподарських угідь, використовується для 

побутових і комунальних потреб, річкового судноплавства, 

туризму і відпочинку. Води Нілу служать для створення запасів 

прісної води і вироблення електроенергії (Асуанський 

гідротехнічний комплекс), яка забезпечує, передусім, підприємства 

важкої індустрії. Найбільший споживач води – сільське 

господарство, на яке припадає понад 2/3 водозабору. Однак 

зростання потреб у воді в сучасних умовах відбувається переважно 

за рахунок промислового сектору, динамічного процесу урбанізації 

та освоєння нових земель на Синаї і в Західній пустелі.  

Реалізація «Проекту розвитку південної долини» (проект 

«Тошка») передбачає зрошування великих площ Західної пустелі, 

для чого буде потрібно приблизно 5,5 мільярда кубічних метрів 
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води з озера Насер (Асуанського водосховища) [5]. Поява цього 

проекту в значній мірі пов'язана з тим, що, за прогнозами в 

найближчі 25–30 років населення Єгипту майже подвоїться і 

становитиме близько 120 мільйонів осіб. Значущість Нілу для 

Єгипту визначається не тільки демографічним і економічним 

чинниками. Дуже важливе значення має також геополітичний 

чинник. Адже негативні процеси в соціальній сфері через брак 

води, які, швидше за все, можуть з’явитись у країні, торкнуться не 

тільки самого Єгипту, але й негативно відіб'ються на стабільності 

всього регіону Близького Сходу та Північної Африки.  

Проблема забезпечення країни водами Нілу належить до 

вищого ступеня національної безпеки АРЄ. Будь-яка загроза 

надходженню до Єгипту необхідної кількості нільської води може 

послужити приводом для негайного початку єгиптянами військової 

акції до країни, що порушила водний баланс. 

Каїр і Хартум цілком задоволені умовами угоди, тому 

створюють непереборні перешкоди для вироблення нової угоди про 

використання вод басейну Нілу всіма його країнами на рівних 

правах. Адже нині інші держави долини Нілу позбавлені офіційно 

закріпленого та юридично оформленого права використання 

водних ресурсів річки для реалізації власних проектів економічного 

розвитку, передусім пов'язаних із забезпеченням продовольством 

чисельно зростаючого населення і зі створенням гарантій від 

стихійних лих, включаючи засухи та голод. Офіційний Каїр з 

неприхованим роздратуванням реагує на ініціативи щодо перегляду 

наявних угод. Питання про воду для єгиптян стоїть надто гостро, і, 

як вважає провідний експерт Центру політичних і стратегічних 

досліджень «Аль-Ахрам» Айман Сайїд Ваххаб: «Порушення 

договору 1959 року рівносильне порушенню нашого кордону» [4, c. 

138]. Але, не зважаючи на небажання Каїру вести переговори про 

зниження своєї водної квоти на користь країн, розташованих у 

верхній течії Нілу, розв’язання цієї проблеми уникнути не вдасться. 

На думку іншого експерта цієї наукової установи Магді Собхі 

Юсефа, Єгипту рано чи пізно «доведеться поділити річку Ніл» [6].  

Найбільший спротив АРЄ виявляє Ефіопія, що контролює 85 

відсотків витоку Нілу і планує побудувати ГЕС на Блакитному 
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Нілі, що може призвести до зменшення стоку вод річки на дев’ять 

відсотків. Нині Ефіопія споживає в середньому 1 млрд. кубічних 

метрів води, хоча її внесок у загальний потік Нілу в десятки разів 

більший. До 2050 року кількість населення країни може становити 

183 мільйонів осіб, а це потребуватиме значного збільшення 

споживання нільської води. Ефіопський уряд, у зв'язку з цим, 

підготував генеральний план розвитку басейну Блакитного Нілу на 

найближче десятиліття [7]. 

Прагнення Ефіопії відігравати помітнішу роль у процесі 

управління водними ресурсами Нілу і реалізувати власні програми 

та ідеї йде врозріз із принципами єгипетсько-суданської співпраці 

щодо Нілу. Ефіопія, Танзанія, Уганда та Кенія все рішучіше 

виступають за перегляд угоди 1959 року. Крім того, Ефіопія взяла 

на себе роль лідера «ображених» країн верхньої течії Нілу, 

наполягає на встановленні фіксованої частки водних ресурсів для 

кожної держави на підставі норм міжнародного права. Аддіс-Абеба 

наголошує на потребі переглянути єгипетсько-суданську угоду. У 

країні з цього приводу ведеться відповідна пропагандистська 

кампанія. 

У Каїрі вважають, що ефіопська позиція щодо перегляду 

угоди 1959 року і бажання Аддіс-Абеби в односторонньому 

порядку використовувати води річки, намамперед у світлі 

здійснення єгипетських проектів на Синаї і в Західній пустелі, 

небезпечна для Єгипту. Керівництво АРЄ побоюється також, що у 

випадку, якщо Ефіопія оголосить заявку на власну квоту нільської 

води, то Єгипту доведеться зменшити свою. АРЄ пропонує 

врегулювати спірні проблеми завдяки конструктивному діалогу з 

тим, щоб Аддіс-Абеба могла здійснювати власні проекти тільки у 

випадку отримання згоди інших країн, передусім, Єгипту [8]. 

Енергійно заявляючи про свою готовність відстоювати 

«історичні права» на наявну водну квоту, Єгипет водночас 

використовує гнучку тактику переговорів, ставлячи питання про 

надання Ефіопії економічної і технічної допомоги, пропонуючи 

забезпечувати її електроенергією в обмін на збереження своєї 

частки вод Нілу. Каїр не зацікавлений у поглибленні конфлікту з 

Ефіопією, оскільки це може призвести до більшої поляризації сил і 
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дестабілізації ситуації в регіоні Північно-Східної Африки, а також 

обмежити єгипетський вплив на регіональні процеси в 

майбутньому.  

У 1993 році Єгипет і Ефіопія уклали рамкову угоду, у якій 

зобов'язалися не діяти проти інтересів партнера, а також 

здійснювати спільні проекти зі скорочення скидання відходів у 

річку і збільшення притоку води. Крім того, тепер низка угод, серед 

яких і ті, що стосуються судноплавства по Суецькому каналу і 

розподілу стоку Нілу між десятьма країнами, забезпечується 

міжнародними донорами, насамперед Всесвітнім банком. 

Багато в чому саме завдяки залученню міжнародних структур 

Єгипет погоджується на багатосторонні та двосторонні переговори 

з розподілу вод Нілу, демонструє стриманість щодо питання про 

перегляд існуючої угоди 1959 року. На думку АРЄ, справедливий 

поділ нільської води означає, насамперед, найбільш ефективніше 

використання вод Нілу державами басейну відповідно до потреб 

кожного з них. Зважаючи на це, єгиптяни виступають за створення 

механізму колективного управління Нілом, покликаного 

пом'якшити гостроту проблеми. І хоча Єгипет не хоче йти шляхом 

розростання конфлікту з Ефіопією, проте при непоступливості 

Аддіс-Абеби він готовий піти і на радикальніші заходи. У червні 

1980 року Садат ледь не розпочав війну з Ефіопією, коли остання 

пригрозила відводити води Блакитного Нілу, що ставило під 

загрозу виконання плану іригації Синайської пустелі, про що було 

домовлено з Ізраїлем у межах Кемп-Девідської угоди. 1999 року 

єгиптяни теж  пригрозили застосувати зброю, якщо Ефіопія 

зловживатиме своїм положенням у верхів'ях річки.  

Каїр використовує й інші засоби протидії ефіопським планам. 

Зокрема, єгиптяни створюють перешкоди у справі отримання 

Аддіс-Абебою іноземної фінансової допомоги і вимагають від 

Світового банку не оплачувати ці проекти. Світовий банк 

повідомив, що фінансування ефіопських проектів без схвалення 

Єгипту неможливе. У цілому налагодженню плідного діалогу між 

двома країнами в значній мірі заважає давня ворожнеча між ними, а 

також взаємна підозрілість і недовір'я. Зокрема, прем'єр-міністр 

Ефіопії Мелес Зелаві постійно звинувачує владу Єгипту в тому, що 
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вона намагається домогтися панування на Нілі, підтримуючи 

терористичні організації в Ефіопії і тим самим дестабілізуючи 

ситуацію всередині країни. Водночас чиновник заявив, що Єгипет 

«не зможе перемогти в майбутній війні за Ніл». Зокрема, міністр 

пообіцяв швидко розв’язати всі проблеми, через які починаються 

заколоти. «Ми не дозволимо єгиптянам ловити рибу в каламутній 

воді», – підкреслив Зелаві і попередив, що у випадку вторгнення 

суперника до Ефіопії, «жоден із солдатів агресора не виживе»[9]. 

На заяви Зелаві Єгипет відповів офіційним повідомленням, у якому 

спростував звинувачення в підтримці ефіопських опозиційних 

груп. Крім того, міністр закордонних справ Єгипту Абу Гейт 

висловив здивування припущенням про те, що його країна піде на 

військове розв’язання конфлікту навколо Нілу. «Ми не шукаємо 

війни і війни не буде», - сказав міністр. Прес-секретар МЗС Єгипту 

Хусам Закі також зауважив, що єгипетське керівництво виступає за 

конструктивний діалог і врегулювання конфліктів у межах 

міжнародного права [8]. 

Своє обурення щодо ситуації, що склалася, висловлюють 

також Танзанія, Уганда (на території яких розташоване озеро 

Вікторія, з якого бере початок Ніл) і Кенія. Зокрема, президент 

Уганди Йовері Мусевені неодноразово наголошував на потребі 

перегляду домовленостей колоніального періоду, що монополізує 

права Єгипту на води Нілу [9]. Танзанія розпочала проект побудови 

каналу щодо відведення води з озера Вікторія до районів Кахама та 

Шиньянгу в 2004 році без дозволу АРЄ, формально відмовившись 

визнавати угоди підписані ще до отримання незалежності [10]. 

Міністр закордонних справ Кенії Мозес Ветангула ще в 2003 році 

заявив, що Кенія не визнає більше угоду щодо Нілу 1959 року, 

стороною в якій вона не є [11]. Вищезгадані країни ставлять 

питання про створення власних системи іригаційних споруд, хоча і 

не мають необхідності в таких. 

Тим часом будівництво дамб і формування штучних 

водосховищ може спричинити катастрофічні наслідки для країни, 

що лежать нижче за течією. Утім, і для країни-власниці дамби 

неминучі негативні наслідки. Відомо, наприклад, що внаслідок 

будівництва Асуанської дамби був остаточно втрачений такий 
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складник врожайності в Єгипті, як надзвичайно плодоносний мул – 

незамінне природне органічне добриво.  

Ще однією важливою ланкою в нільській проблемі є 

дезінтеграція Судану (9 липня 2011 року проголошено 

незалежність Республіки Південний Судан). Ще здавна єгиптяни 

вважали, що той, хто контролює течію Нілу в Судані, неминуче 

домінуватиме над Єгиптом. Ключовим аспектом, який нині 

визначає політику АРЄ щодо Північного й новоутвореного 

Південного Судану, є води Нілу. У Каїрі до останнього виступали 

проти розділу Судану на арабо-мусульманський Північ і 

негроїдний Південь, що вірогідно в майбутньому створить 

додаткові труднощі у водному питанні, та й в інших сферах 

тристоронніх відносин. Водних ресурсів цілком достатньо на 

Півдні, тоді на засушливій Півночі її катастрофічно не вистачає. 

Поки Південний Судан у зв’язку з невеликою кількістю населення 

(8 млн. осіб) і слабко розвинутим сільським господарством не 

створює загрози північним сусідам, збільшуючи водозабір. Проте 

вже зараз існує низка проектів за підтримки Ізраїлю щодо побудови 

потужних іригаційних споруд, що викликає занепокоєння в АРЄ та 

Республіки Судан, котрі, звичайно ж, не зацікавлені у збільшені 

водозабору Південним Суданом і реалізації ним програми 

будівництва нових гідротехнічних споруд.  

У цьому контексті, Єгипет і Північний Судан інтенсифікують 

двосторонні відносини з метою недопущення перегляду існуючих 

угод і зменшення своїх квот на воду. Так, через декілька тижнів 

після падіння режиму Хосні Мубарака  до Каїру прибув президент 

Судану Омар Башир, наприкінці березня 2011 року Хартум відвідав 

Прем’єр-міністр АРЄ Ісам Шараф. Обидві держави планують 

побудувати канал Гонглі, який дасть ще два мільярди кубічних 

метрів води і одночасно дозволить уникнути втрат води внаслідок 

заболочування земель [1, c. 143]. 

Позитивне значення для врегулювання питань, пов’язаних з 

використанням ресурсів річки, мала «Ініціатива басейну Нілу», що 

реалізується з 1999 року за підтримки МБРР (Nile Basin Initiative, 

скорочено NBI). Цей грандіозний проект дістав схвалення дев'яти 

країн басейну Нілу (окрім Еритреї), передбачає співпрацю держав-
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учасників у межах окремих проектів з виробництва й експорту 

гідроелектроенергії, організації всебічного контролю за станом 

навколишнього середовища, запобігання спільними зусиллями 

наслідків засухи та повеней.  

Портфель перспективних планів NBI включає іригаційні 

проекти вартістю близько 800 мільйонів доларів США в Західній 

дельті (Єгипет) і в Ефіопії (регулювання стоку між Ефіопією і 

Суданом), а також регіональні проекти, що стосуються 

реконструкції Екваторіальних озер. Ще 600 мільйонів доларів 

США призначено для розвитку гідроенергетики в Русумо і втілення 

проектів в зоні Східного Нілу (готовність до повеней і двоетапна 

система раннього сповіщення про них). Інші проекти стосуються 

іригації в регіоні Бугесера, рибальства на озерах Едварда й 

Альберта. У цілому прибуток від кооперації в басейні Нілу 

оцінений в 1 трильйон доларів США [2]. У липні 2009 року в 

єгипетському місті Александрії відбулася конференція, присвячена 

проблемі розподілу вод Нілу. Проте, за свідченням експертів, 

переговорний процес зайшов у безвихідь настільки, що суданський 

міністр водних ресурсів та іригації Камаль Алі Мохамед Саїд 

песимістично позначив його перспективи навіть на найближчі роки 

[8]. Остання міністерська зустріч принільських держав відбулася 14 

квітня 2010 року в єгипетському Шарм-еш-Шейху і завершилася 

знову безрезультатно: сторони в черговий раз не змогли прийти до 

єдиної позиції щодо нового порядку розподілу вод річки. І 14 

травня 2010 року Руанда, Танзанія, Уганда й Ефіопія в обхід 

Єгипту і Судану підписали розроблену ними угоду, яка має 

замінити договори 1929 та 1959 років і надає ширші можливості 

всім країнам басейну Нілу. Свою позицію учасники наради в 

Ентеббе пояснили затягуванням Єгиптом і Суданом переговорів, 

що тривали понад 10 років. Нова угода передбачає перетворення 

«Ініціативи басейну Нілу» в «Комісію басейну Нілу», що буде 

ухвалювати, розглядати, затверджувати чи відкидати проекти, 

пов'язані з використанням нільських вод, консультуючись при 

цьому з Єгиптом і Суданом, але без надання цим двом країнам 

можливості використання права вето. Штаб-квартира Комісії 

повинна бути розміщена в Аддіс-Абебі. 
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За будь-якого розвитку подій проблема нільських вод і далі 

буде залишатися потенційним джерелом розбіжностей, передусім 

між Єгиптом, Ефіопією і Республікою Судан. Країни нільського 

басейну, прагнучи збільшити свою квоту, неминуче зачіпають 

інтереси інших держав, а це рано чи пізно може призвести до 

конфліктів. І те, що конфлікти до цих пір не відбувалися – це тільки 

тому, що Ефіопія та інші країни все ще споживають мінімальну 

кількість води. Пошук формули «справедливого розподілу» вод 

Нілу – загального надбання країн басейну – вимагає постійного 

діалогу, проведення двосторонніх і багатосторонніх переговорів, 

розробки правової концепції використання прибережними 

державами вод річки. Очевидно, що розумне і раціональне 

використання нільських вод немислиме в односторонньому 

порядку, а можливе лише в межах співпраці держав басейну річки 

на багатосторонній основі. Триcторонні зустрічі представників 

Єгипту, Республіки Судан та Ефіопії, що проходять періодично, 

щодо розподілу вод Нілу дають певні шанси на досягнення 

прогресу у розв’язанні  цієї надзвичайно складної проблеми. І хоча 

ситуація у сфері розділу водних ресурсів не загрожує найближчим 

часом виникненням прямого збройного зіткнення, на пам'ять 

приходять слова, сказані ще в 1988 році колишнім міністром 

закордонних справах Єгипту Бутросом Бутросом Галі, який з 

тривогою передрікав, що наступна війна в регіоні буде за воду, а не 

з політичних причин [12]. 
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The article covers the problem of sharing the waters of the largest 

African river Nile and deals with positions of the leading Nile states 
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regarding revision of the existing international legal instruments 

regulating the distribution of the Nile flow. 

Key words: water resources, quota, flow, negotiations, Nile river 

basin states.  

 

Статья посвящена проблеме распределения вод крупнейшей 

африканской реки Нил и освещению позиций ведущих принильских 

государств в сфере пересмотра существующих международно-

правовых документов, регулирующих распределение стока Нила. 

Ключевые слова: водные ресурсы, квота, сток, переговоры, 

государства бассейна реки Нил. 
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ІСТОРІЯ ШЛЕЗВІГУ ТА ГОЛЬШТЕЙНУ: ГЕОПОЛІТИЧНІ 

ІНТЕРЕСИ ОТТО ФОН БІСМАРКА  

 

 У даній статті автор зосереджує увагу на ставленні Отто 

фон Бісмарка щодо ролі герцогств Шлезвіг і Гольштейн у процесі 

досягнення однієї з головних цілей Бісмарка: об’єднанні Німеччини 

під проводом Пруссії. У статті автор досліджує специфіку 

зовнішньополітичної діяльності «realpolitik» і розкриває головні 

риси характеру Отто фон Бісмарка як громадянина та 

політичного діяча.   

Ключові слова: Шлезвіг і Гольштейн, об’єднання Німеччини, 

«realpolitik», Отто фон Бісмарк, геополітичний, стратегічний 

інтерес.  

 

Проблема Шлезвігу й Гольштейну має глибоке коріння та 

досі є актуальною. Це питання було завжди складним з точки зору 

конституційності та династичних зв’язків. Ці два герцогства були 

пов’язані між собою на різних історичних етапах. 

За останні півтори сотні років питання герцогств Шлезвіг і 

Гольштейн досліджували науковці різних країн світу: Німеччини, 

Данії, Великобританії, Росії. Деякі автори наголошують на 

необхідності вивчення саме воєнного аспекту конфлікту між 

Данією та Прусією щодо герцогств Шлезвфіг і Гольштейн (В. 

Чудинський, Олє Л. Францен Кнут, Й.В. Єсперсен); інші –   

приділяють більше уваги проблемам дослідження коріння 

проблеми, враховуючи культурно-історичний аспект розвитку 

самих герцогств та специфіку відносин між герцогствами та 

Данською короною, і між герцогствами й Германським союзом 

(Ларс Н. Хенінгстен, Йохан Оттосен); деякі підкреслюють 

важливість політичних змін у данському суспільстві у ХІХ ст., які 
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вплинули певною мірою на загострення конфлікту між данським 

урядом і герцогствами, передусім герцогством Гольштейн (Олаф 

Сьонберг).    

Метою  статті є визначити причини зацікавленості Отто 

фон Бісмарка щодо приєднання герцогств Шлезвіг і Гольштейн до 

Прусії. З урахуванням мети ми поставили перед собою такі 

завдання: розкрити зміст поняття “realpolitik” у зовнішній політиці 

Пруссії, виявити особливі риси характеру Отто фон Бісмарка, 

дослідити роль Отто фон Бісмарка у відчуженні герцогств Шлезвіг 

ті Гольштейн від Данського королівства, визначити геостратегічне 

положення герцогств; простежити початок зародження проблеми, 

відомої як «Шлезвіг-Гольштейнське питання».  

Шлезвіг-Гольштейнське питання найгостріше постало в 

середині ХІХ ст.  

Німецькі дослідники ХІХ ст., які вивчали дану проблему, 

зараховували початок Шлезвіг-Гольштейнського питання до надто 

давніх часів – до часів Карла Великого. 

Російський дослідник В. Чудовський у своїй книжці від 1866 

року «Війна за Шлезвіг-Гольштейн 1864 року» пропонує 

розглядати цю проблему, починаючи від 1815 року.  

Що собою являє сучасний Гольштейн? Під Гольштейном 

зараз розуміють усю територію між рікою Ейдер – на північ, рікою 

Ельба – на південь та лінією Гамбург-Любек – на схід. Так було 

впродовж кількох століть. Але тисячу років тому лише незначна 

частина згаданої території мала назву Гольштейн.  

Від ІХ до ХІІ століття ця територія була важливою межею, 

так званою «Limes Saxoniae» (Саксонський кордон, межа), яка 

простягалася від м. Кіль через Сайеберг (Sageberg) та Ольдеслое 

(Oldesloe) далі на південь.  Вагрію (Wagrien) населяли слов’янські 

племена, вагри, а територію на захід від Саксонського кордону 

(Limes Saxoniae) – сакси.         

Саксонія була однією з найбільших територій, на які 

поділялася  тогочасна Німеччина. Вона охоплювала територію всієї 

північної Німеччини. Саксонські землі на північ від ріки Ельби 

(Nordalbingien) поділялися на 3 райони: Дітмаршен – на заході, 
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Гольштейн – всередині та Штормарн – на півдні, на північ від 

Гамбурга.   

Коли в ІХ столітті була створена імперія Карла Великого, а в 

Х столітті виникла Священна Римська Імперія Германської нації, 

створена Отоном І,  Саксонія стала частиною імперії. На чолі 

Священної Римської Імперії був король або кайзер, йому 

підпорядковувалися герцоги, які очолювали кожне окреме 

князівство.  

Герцоги володіли значною владою, але вона була обмежена в 

різний спосіб кайзером. У цій системі ієрархії наступною ланкою 

після герцогів були графи.  

1111 або 1110 року тогочасний герцог Саксонії, лотар 

Сюплінгенбурга, наділив одного зі своїх вірних підлеглих Адольфа 

Шауенбурзького землями Гольштейн і Штормарн.  Шаумбург 

(Schaumburg) – це назва фортеці поряд з Весером (Weser), на захід 

від Міндену (Minden). Саме тут Афольф мав власний маєток. 

Фортеця та прилеглі до неї землі традиційно мали назву Шаумбург. 

Династія, яка бере звідси початок, отримала назву Шауенбург 

(Шауенбурзькі) (Schauenburg).     

Адольф отримав титул графа, а Гольштейн (Holsten) і 

Штормарн (Stormarn), відповідно, стали графствами. Син Адольфа 

та спадкоємець титулу й прізвища Шаумбург розпочав завоювання 

і заселення Вагрії (Wagrien), яка згодом стала частиною графства 

Гольштейн.    

Штормарн формально залишався все ще окремим графством, 

але насправді відбулося злиття кількох графств в одне. Отже, назва 

Гольштейн охопила всі три графства: Гольштейн, Вагрія та 

Штормарн.  

Нині Вагрія – це півострів між бухтою м. Любек і м. Кіль.  

Дітмаршен формально потрапив під юрисдикцію 

архієпископа м. Бремен, але реально перетворився на федеративну 

республіку.  

1200-1203 рр. Вальдемар Переможець привласнив Гольштейн 

собі й відіслав Адольфа ІІІ у заслання до Шаумбурга.   Після битви 

при Борнховеді 1227 року граф Адольф IV не лише зміг витіснити 

данців з Гольштейну, але й став незалежним від саксонських 



 

О.В. Чайковська 

340 

герцогств. Це був важливий етап у звичайному розвитку 

Німеччини, який означав, що Німеччина розпалася на величезну 

кількість незалежних, автономних держав.  

Сини Адольфа IV, Йохан і Герхард, поділили Гольштейн між 

собою й заснували таким чином династичні лінії Кіль та Ітцехое. 

Обидві лінії було продовжено надалі наступним поколінням. Лінія 

Кіль згасла 1322 року. Тривалішою виявилася лінія Ітцехое. Вона 

дала початок трьом гілкам: гілка Ренсборг, гілка Пльон, гілка 

Піннеберг. Після того, як згасла лінія Кіль, території, що їй 

належали, відійшли до трьох вищезазначених династичних гілок. 

Надалі гілка Пльон керувала більшою частиною східного та 

південного Гольштейну, будучи володаркою замків у Кілі, Пльоні, 

Ольденбурзі, Тріттау [6, c. 35]. 

Гілка Ренсборг посіла в західному та центральному 

Гольштейні з містами Ренсборг, Ітцехое, Сайеберг. Лінія Піннеберг 

отримала територію Піннеберг, на північ від Гамбурга, частину 

маєтків навколо Шаумбурга.  

Лінія Піннеберг проіснувала найдовше, вона процвітала до 

1640 року, однак, не відігравала значної ролі в історії Данії або 

Шлезвігу та Гольштейну. Протягом ХІV століття графи Пльона та 

Ренсбурга були кредиторами у Данії. Одночасно графи Ренсбурга 

мали величезний вплив у Південній Ютландії, де граф Герхард ІІІ 

був герцогом Герхардом І протягом 1326 – 1329 рр. Його онук 

Герхард керував герцогством протягом 1375 – 1386 рр.               

Коли гілка Пльон згасла 1390 року, її володіння успадкувала 

гілка Ренсбург, яка керувала більшою частиною Шлезвігу та 

Гольштейну [6, c. 35]. 

Титул герцога стосується феодальних часів, коли суспільство 

функціонувало залежно від персональних зв’язків між королем і 

його васалами, які мали певні права й обов’язки. Герцог Південної 

Ютландії (Sønderjylland), що також мала назву Шлезвіг, як васал 

данського короля отримав цю територію від нього в ленне 

володіння.    

За часів правління родини Абеля й Шауенбургів Шлезвіг 

перетворився на наслідну територію, поступово тут було 

сформовано адміністративний апарат. Отже, Шлезвіг став 
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особливою територією [4, c. 14]. І саме відтоді зародилася 

проблема, яку було неможливо розв’язати впродовж століть. 

Постало питання: Яким чином причетний Шлезвіг до данського 

королівства на півночі та до Гольштейну на півдні?   

Родина Абеля й Шауенбурги – це ті дві династії, які 

здійснювали владу на території між Королівською рікою та рікою 

Айдер. Про цих давніх герцогів відомо не дуже багато. Невідомо, 

як вони виглядали, не існує жодного портрета або скульптури. 

Також замало вербальної інформації про даних герцогів з боку їх 

сучасників. Жодний з герцогів не залишив по собі приватних 

листів, спогадів про той час, у який вони жили, чи про тих людей, 

які їх оточували. Винятком є лист герцога Адольфа від 1440 року, у 

якому він висловлює свою вдячність за перемогу над данським 

королем.  

Але  ми володіємо даними про їхню політичну владу, 

переговори, угоди, війни, які вони вели, та інші прояви виконання 

влади. У період 1232 – 1459 рр. уперше Південна Ютландія 

(Шлезвіг) виокремилася з данського королівства і поступово 

приєдналася до графства Гольштейн.  

Саме 1459 року припинилася династія гольштинських графів, 

що володіли герцогством Шлезвіг як лен данського короля. 

Данське герцогство онімечилося. 1460 року король Крістіан І 

домігся свого обрання на шлезвіг-гольштинський престол ціною 

поступок – унія Данії та Шлезвіг-Гольштейну не більше, ніж 

особиста, а унія Шлезвіг-Гольштейну – реальна. Шлезвіг – лен 

данських королів, а Гольштейн (з 1472 року – герцогство) – лен 

германських імператорів.   

1460 року знать Шлезвігу та Гольштейну формально надала 

королю 

Данії Крістіану І титули герцога Шлезвігу та графа 

Гольштинського, пізніше король Данії отримав титул герцога 

Шлезвігу та Гольштейну [5, c. 17].  

Герцогства Шлезвіг і Гольштейн повинні були бути назавжди 

в персональній унії з королем Данії та його законними 

спадкоємцями.  
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Але герцогство Шлезвіг було феодальним володінням, 

підконтрольним Данії (у персональній унії з Данією) лише в певний 

період: від 1460 до 1864 року.  

Процес виокремлення Шлезвігу з данського королівства був 

складним, учасники його були задіяні у великій, тривалій боротьбі 

за владу, яка базувалася на трьох проектах:  

- перший проект полягав у прагненні династії Абеля зробити 

Шлезвіг автономною територією з власними інститутами 

правління,  незалежною від данського королівства;  

- другий проект полягав у стремлінні гольштейнських 

(ренсбурзьких) графів з 1326 року стати герцогами Південної 

Ютландії й таким чином захопити герцогства, що належали роду 

Абеля, і приєднати їх до Гольштейну,  закріпивши їх за собою 

всупереч бажанню данської корони. Бажання родини Абеля та 

Шауенбургів збігались у тому, що всі вони хотіли зробити 

Південну Ютландію незалежною від Данії. Різниця була лише в 

одному: родина Абеля хотіла бачити Південну Ютландію 

незалежною територією, тоді, як Шауенбурзькі графи прагнули 

злиття Гольштейну та Шлезвігу або у вигляді персональної унії, 

або просто у вигляді спільної території, яка б складалась із 

Шлезвігу та Гольштейну;  

- третій проект також передбачав злиття Шлезвігу та 

Гольштейну, але план відрізнявся. Було багато гольштейнських 

вельмож, які володіли землями у Південній Ютландії, а саме у 

Південному Шлезвігу. Отже, було створено шлезвіг-гольштейнське 

лицарство, корпорація знаті, яка мала володіння вздовж обох 

берегів ріки Айдер. Звичайно, це викликало природну 

зацікавленість в об’єднанні Шлезвігу та Гольштейну.    

Лицарський проект був насправді підтримкою прагнень 

Шауенбургів [6, c. 42-43].  

Отже, первісно Південна Ютландія (Шлезвіг) була частиною 

Данського королівства.  

Але після другої війни за Шлезвіг і Гольштейн між Данією та 

Прусією й Австрією 1864 року Шлезвіг, як власне й Гольштейн, 

Данія втратила на користь Прусії та Австрії. Бісмарку вдалося 

здолати Австрію у війні 1864–1966 рр. І Шлезвіг-Гольштейн став 
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частиною Прусії до референдуму 1920 року, коли Північний 

Шлезвіг приєднався до Данії, а Південний Шлезвіг, за результатами 

голосування, залишився у складі Німеччини [7, c. 372].    

Бісмарк майстерно у межах політики «realpolitik» використав 

усі можливості щодо розширення Пруссії за рахунок герцогств 

Шлезвіг і Гольштейн, зігравши на національних почуттях 

німецькомовного населення герцогств і скориставшись спробою 

Данського королівства закріпити конституційно Шлезвіг за собою, 

навічно послаблюючи таким чином зв’язки між Шлезвігом і 

Гольштейном.  

Треба зазначити, що «Realpolitik» – це зовнішньополітична 

діяльність, яка базується на розрахунках співвідношення сил і 

концепції національних інтересів, яка загалом привела до 

об’єднання Німеччини.   

Після об’єднання Німеччина стає найсильнішою державою на 

континенті і набирає могутність з кожним десятиліттям, тим самим 

революціонуючи європейську дипломатію. Від моменту 

виникнення сучасної системи держав у часи Рішельє держави 

вздовж країв Європи: Великобританія, Франція та Росія – 

здійснювали тиск на центр. Тепер уперше центр Європи здобув 

змогу здійснювати тиск на периферію. Європа постала з 

проблемою появи нового гіганта посередині.   

Географія створила нерозв’язну дилему. Відповідно до всіх 

традицій «Realpolitik» радше повинні були виникнути європейські 

коаліції, готові стримувати зростаючі, потенційно домінуючі сили 

Німеччини, яка,   перебуваючи в центрі континент, відчувала себе в 

постійній небезпеці того, що Бісмарк називав «le cauchemar des 

coalitions» – кошмаром ворожих, коаліцій, які оточують з усіх 

боків.   

Але якщо б Німеччина спробувала себе захистити проти 

коаліцій сусідів із заходу та сходу одночасно, вона обов’язково 

погрожувала б їм кожному окремо, що лише б прискорило 

формування таких коаліцій. Це чудово розумів Бісмарк. Те, що все 

ще називалося «європейським концертом»,  перетворилося на 

суцільний дисонанс: зростала неприязнь між Францією та 
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Німеччиною, ворожість між Австро-Угорщиною та Російською 

імперією.  

Бісмарк не мав чіткого, визначеного плану об’єднання 

Німеччини. Він бачив головну мету і йшов до неї послідовно, 

використовуючи будь-яку можливість. При цьому Бісмарк віддавав 

перевагу політичним методам, але не уникав і військових рішень, 

якщо це його наближувало до досягнення головної мети.  Історично 

склалося так, що Дансько-Прусська війна 1864 року стала першим 

кроком на шляху до об’єднання Німеччини [3].   

Ситуація до кінця 1864 року стала критичною й досягла свого 

апогею. Війни було не уникнути. Будь-яка поступка означала б 

ганебну поразку для обох сторін конфлікту.  Жодна зі сторін не 

бажала програшу.   

Для Данії поступка мала б означати втрату без бою Шлезвігу, 

Гольштинії та Лауенбургу. Це було б для Данії політичним 

приниженням і  означало б її автоматичний перехід у розряд країн 

третього калібру.   

Для Пруссії й Австрії повернення до мирного шляху і 

визнання прав Данії на свої васальні германські герцогства та 

графство Лауенбург було б тотожним втраті національного 

престижу. Отже, війна наближалася.  

Можна сказати, що приводом до війни стала негнучка позиція 

Данії щодо з’ясування питання герцогств Шлезвіг і Гольштейн.  

Насправді, Отто фон Бісмарку була вигідна така позиція 

Данії, тому що це розв’язувало йому руки і він міг розпочати 

військові дії проти Данії. Пруссія мала постати перед усіма 

германськими державами в образі визволительки «німецьких 

братів».  

Для Бісмарка така ситуація була надзвичайною можливістю. 

Його плани були завжди гнучкими. Його союзником у цьому 

питанні також було німецькомовне населення герцогств. Бісмарк 

талановито зіграв на національних почуттях мешканців цих 

територій. Він узяв у свої руки справу національного відродження. 

І ця спроба виявилася вдалою. Він зробив справу, яку було 

перервано 1950 року, коли Австрія та Росія (Микола І) завадили 

національному підйому німців у герцогствах [3].   



Історія Шлезвігу та Гольштейну:  

геополітичні інтереси Отто Фон Бісмарка 

345 

Окрім почуття національної єдності, яке вимагало приєднання 

до Германського союзу земель з німецьким населенням, у Пруссії 

був геополітичний, стратегічний інтерес до території Гольштейн.  

Там розташовувалися зручні гавані на Балтиці, а через землі 

Гольштейну в основі Ютландського півострова можна було 

прорити канал, який би значно скоротив морський шлях із 

Північного моря у Балтійське.  

Об’єднання Німеччини неминуче мало призвести до війни з 

Австрією, Бісмарк передбачив це ще 1856 року: «Германия 

слишком тесна для Австрии и Пруссии. Поэтому в близком 

будущем нам придется отстаивать против Австрии наше право на 

существование, и не от нас зависит избежать конфликта; течение 

событий в Германии не допускает другого исхода» [2]. 
 

 
Це говорить про амбіційність Отто фон Бісмарка та про його 

далекоглядність, а також про його патріотизм, адже Бісмарк 

прагнув до об’єднання Німеччини саме під проводом Пруссії без 

участі в цьому процесі Австрії.
 

Унаслідок поразки Данії в Другій шлезвіг-гольштейнській 

війні (війна Пруссії й Австрії проти Данії 1864 р.) герцогства 

Шлезвіг, Гольштейн і графство Лауенбург залишалися за 

переможцями (Австрією та Пруссією) у спільній власності і це 

породжувало конфлікт між Австрією та Пруссією щодо зазначених 

герцогств. Це був перший серйозний крок на шляху Бісмарка в 

його прагненні об’єднати Німеччину під проводом Пруссії та 

розширити кордони нової держави. Але на цьому шляху був 

головний суперник Пруссії – Австрія [1, c. 541].  

Поділ Шлезвіга та Гольштейну був свідомо обраний 

Бісмарком як чудовий привід до війни з Австрією.  

По-перше, конфлікт через герцогства знижував вірогідність 

втручання інших держав на боці Австрії; по-друге, у випадку 

перемоги обидва герцогства мали відійти до Пруссії як додатковий 

трофей, окрім головного виграшу – гегемонії в германських 

справах.   

Володіння Гольштейном при невизначених умовах спільної 

власності згідно з Гаштейнською конвенцією радше створювало 

проблеми для Австрії, аніж надавало їй якісь переваги, тому що це 
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герцогство було відокремлене від імперії прусською територією 

(Гаштейнська конвенцієя від 14 серпня 1865 року «Про розподіл 

приельбських герцогств» – герцогства Шлезвіг і Лаунберг відійшли 

до Пруссії, а Гольштейн – до Австрії). Спроба Австрії врегулювати 

питання через обмін Гольштейну на скромну територію в районі 

пруссько-австрійського кордону наштовхнулася на категоричну 

відмову Бісмарка. До лютого 1866 року він зважився на війну, 

надто непопулярну в прусському суспільстві.  Пізніше начальник 

прусського генерального штабу Гельмут фон Мольтке писав: 

«Война 1866 года не была вызвана необходимостью отразить 

угрозу нашему национальному существованию; это был конфликт, 

признанный необходимым в кабинете, заранее обдуманный и 

постепенно подготовлявшийся» [2].  

 Ставка та ризик були настільки високими, що у випадку 

поразки Бісмарк був готовий розстатись із життям. Улітку 1866 

року він заявив англійському посланнику: «Может статься, 

Пруссия проиграет, но в любом случае, она будет сражаться 

отважно и с честью… Если нас разобьют, я не вернусь сюда. Я 

погибну в последней атаке. Умереть можно лишь однажды, и 

побежденному лучше всего умереть» [3].  

 Усі ці цитати говорять насамперед про Бісмарка як про 

стратега, про його силу й стійкість характеру, про його величезне 

бажання досягти домінування Пруссії над іншими германськими 

державами, і загалом у Європі, про його мрії щодо могутньої 

об’єднаної Німеччини, про неможливість для Бісмарка бути 

переможеним і здатність іти до кінця в досягненні поставлених 

цілей, а також про величезну мудрість цього політичного діяча. 
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The author of the article focuses on the attitude of Otto fon 

Bismarck towards the role played by the duchies Slesvig and Holstein 

within the process of the achieving by Bismarck his  main goal: the 

consolidation of Germany with the leading role of Prussia.  The author 

pays attention to the specifics of the foreign policy activity named 

«realpolitik»  and reveals the main features of Bismarck’s character as 

of the citizen and as of the political figure.  

Key words: Slesvig and Holstein, consolidation of Germany, 

«realpolitik», Otto fon Bismarck, geopolitical, strategic interest.   

 

Автор уделяет особое внимание вопросу отношения Отто 

фон Бисмарка относительно важности герцогств Шлезвиг и 

Гольштейн в процессе достижения Бисмарком своей главной цели: 

объединение Германии под предводительством Пруссии. Автор 

рассматривает также специфику внешнеполитической 

деятельности «realpolitik», а также выявляет основные черты 

характера Бисмарка как гражданина и политического деятеля.  

Ключевые слова: Шлезвиг и Гольштейн, объединение 

Германии, «realpolitik», Отто фон Бисмарк, геополитический, 

стратегический интерес.   
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

РОССИИ И УКРАИНЫ 

 

У статті розглядаються деякі аспекти діяльності 

державних органів й суспільних організацій з патріотичного 

виховання молоді в Україні  та Росії. Автори приходять до 

висновку, що система виховання у цій сфері повинна визначатися 

національними інтересами й духовними цінностями держав, що 

розглядаються. В сучасних умовах всі складові цієї системи мають 

носити системний і цілеспрямований характер. 

Ключові слова: історична пам'ять, освіта, релігія, 

консолідація суспільства, патріотична свідомість. 

 

На протяжении всей российской и украинской истории 

патриотические чувства наших народов развивались и 

трансформировались от поколения к поколению. С давних пор 

славяне сражались за свою Родину, за своё Отечество, пропитанные 

к нему чувством любви, считая своим долгом и обязанностью 

защищать свою страну, землю от внешних и внутренних врагов. 

Каждый из таких защитников в наших странах, конечно же, 

достоин всеобщего внимания и восхищения. На каждом 

историческом этапе развития наших народов историки, 

литераторы, деятели искусства пытались запечатлеть и передавать 

из поколения в поколение героические, боевые победы наших 
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предков. Наша славянская земля обильно пропитана кровью тех, 

кто не жалел своей жизни в боях за независимость Родины.  

Система организации воспитания в области патриотического 

воспитания молодёжи в Украине и России должна определяться 

национальными интересами и духовными ценностями 

рассматриваемых государств, что и делает работу актуальной. 

Целью статьи являются аспекты исследования деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

патриотическому воспитанию молодёжи в Украине и России.  

Шаги к новому могут быть достаточно уверенными и 

взвешенными, если они опираются на опыт прошлого. В самые 

критические периоды истории, государство спасает мощные запасы 

духовной силы народа. 

Именно это сплачивает общество, создаёт ту обстановку 

социального согласия, которая позволяет каждой стране выходить 

обновленной и оздоровленной из тягчайших испытаний. 

Ещё в мае 2010 года руководитель Института Горшенина, 

член Общественного гуманитарного совета при Президенте 

Украины Бондаренко К.Н. говорил об актуальности разработки в 

Украине новой программы патриотического воспитания. По 

убеждению эксперта, на современном этапе в Украине необходимо 

отходить от «ура-патриотизма, в котором пиар доминирует над 

реальными патриотическими делами. Украина является 

чрезвычайным государством, ведь, невзирая на все катаклизмы, 

которые происходят в нашей жизни, украинцы остаются 

патриотами», – заявил он [1]. В качестве доказательства он привел 

результаты проведенного Институтом Горшенина 

социологического исследования, по которым свыше 80% 

украинских граждан связывают свое будущее и будущее своих 

детей и внуков с Украиной и не собираются никуда эмигрировать. 

«76% украинцев гордятся своей Родиной. Отталкиваясь от 

формулы, что патриотизм – это уважение к прошлому, 

безопасность в современном и ощущение уверенности в будущем, 

возник вопрос о профессиональной дискуссии вокруг этого 

вопроса». В этой связи рассматривается предложение в формате 

деятельности Общественного гуманитарного совета разработать 



 

П.В. Летуновский, С.М. Панин 

350 

программу патриотического воспитания и патриотической работы в 

обществе [2]. Ранее на заседании Общественного гуманитарного 

совета Президент Украины В.Ф. Янукович в своем докладе 

большое внимание уделил проблемам молодежи. «От ценностей, 

которые исповедует молодежь, от патриотизма, от уровня 

образованности и культуры, настроенности на развитие и труд 

зависит место Украины в завтрашнем мире», – сказал Президент 

[3]. 

Проблемы патриотического воспитания молодёжи актуальны 

и вроссийском обществе. В октябре 2010 года постановлением 

Правительства России утверждена государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015годы».В этом документе определяются основные 

направления процесса по формированию патриотического сознания 

молодых российских граждан как одного из факторов единения 

нации [4]. 

Необходимо отметить, что зарождаясь из любви к своей 

«малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. По глубокому убеждению 

авторов, патриотическое воспитание молодёжи должно быть 

конкретным, направленным на реальные объекты воспитания. 

Деятельная сторона этого процесса является определяющей, 

именно она способна преобразовать чувственное начало в 

конкретные для Отечества и государства дела и поступки. В 

современных условиях это направление определяется как 

систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и общественных организаций по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Эта деятельность предполагает формирование у молодёжи 

общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания 

личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу 
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процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал 

созидания. 

В современных условиях перед нашими странами стоит 

задача восстановления целостного мировоззрения народов как 

устойчивой системы взглядов и представлений, позволяющих 

адекватно воспринимать мир, критически относиться к 

чужеродным системам социальных ценностей. Нашей славянской 

ментальности нужна защита и сохранение своих лучших духовных 

качеств, таких, как сам патриотизм, соборность, великодушие, 

мужество, честь, совесть, добросердечность и открытость, которые   

претерпели в последнее время внутреннее искажение. 

Славянское мировоззрение, основанное на родных истоках и 

корнях, способно стать основой иммунитета против деструктивных 

социальных влияний, проникших в самое лоно наших культур. 

Процесс растления, алкоголизация, наркотизация, деградация 

породили двойную мораль – в сравнении с целостным мышлением 

наших предков. Возрождение традиционных основ патриотизма 

России и Украины призванное включить в общее мировоззрение 

наиболее ценные древнеславянские и современные источники 

знания, должны дополнять друг друга в наших странах. Природный 

ареал обитания диктует нам необходимость сохранения родных 

устоев и являет собой стратегическую жизнеутверждающую 

концепцию выживания наших государств. 

Это наглядно проявляется и в такой важной деятельности в 

наших государствах, как подготовка молодёжи к службе в рядах 

Вооружённых Сил. Министр обороны Украины в 2010 году издал 

приказ, который утвердил концепцию военно-патриотического 

воспитания в Вооружённых силах. Основными задачами 

концепции являются воспитание у солдат чувства любви к Родине, 

уважения к украинскому языку и государственным символам, 

Конституции и законам Украины, боевым знамёнам частей и 

соединений, а также воинским ритуалам и военной символике. 

Объектами патриотического воспитания будут являться не только 

военнослужащие, но и допризывники, резервисты, воспитанники 

лицеев. Отдельные положения концепции посвящены изучению в 

армии истории Украины путём объективного и беспристрастного 
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освещения событий и противодействия историческим 

фальсификациям. «Стоит приводить в пример лётчика-героя Ивана 

Кожедуба, великого лётчика, героя Советского Союза Аметхана 

Султана. Что же касается Украинской повстанческой армии – если 

сказано в исторических документах, что они занимались 

антифашистской деятельностью на территории Украины, это 

необходимо учитывать», – пояснил старший офицер отдела военно-

патриотического воспитания Главного управления воспитательной 

и социально-психологической работы Вооружённых сил Украины 

П. Мазипчук [5]. 

А в концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, 

принятой Правительством России в феврале 2010 года, также 

определены цели, задачи и основные направления политики 

Российской Федерации в области подготовки молодых граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Она определяет базовые положения и систему мер, направленных 

на улучшение состояния морально-психологической подготовки 

молодых граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

осуществление военно-патриотического воспитания с призывной и 

допризывной молодёжью [6]. 

В последние годы в Украине наблюдаются тенденции по 

внедрению инновационных форм гражданского образования и 

патриотического воспитания в учебно-воспитательный процесс, как 

общеобразовательных школ, так и внешкольных учебно-

воспитательных учреждений. Среди эффективных педагогических 

форм патриотического и гражданского воспитания 

старшеклассников во внеклассной и внешкольной воспитательной 

практике называются следующие: встречи с представителями 

власти и правоохранительных органов; конкурсы на лучшее письмо 

народному депутату, председателю городского или сельского 

совета; конкурсы плакатов на патриотическую тематику; 

пешеходные экскурсии на тему «Среда, в которой я живу»; 

общественные проекты школьников «Гражданин»; общественно-

политические дискуссии старшеклассников, разнообразные акции и 

т.д [7]. 
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В российских школах с 2011 года планируется масштабная 

реформа старшей школы, в рамках которой будет уменьшено 

количество образовательных предметов в пользу нравственного и 

патриотического воспитания детей. В перспективе учебный день 

учащихся старшей школы будет делиться на две части: 

образовательную и воспитательную. От изучения некоторых 

предметов предполагается отказаться «в пользу воспитания 

патриотизма». Предметная программа будет делиться на пять 

групп, из выбранной школой группы предметов три-четыре можно 

будет изучать в качестве базовых, еще три-четыре – в качестве 

профильных, специальных. Духовно-нравственное воспитание и 

воспитание патриотизма будет выступать стержнем всего 

образовательного процесса [8]. 

Важным направлением остаётся и совместное сотрудничество 

наших стран в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. К примеру, серьезную и вдумчивую работу в этой сфере 

проводит коллектив Керченского лицея искусств, принявший 

участие в 10-м Международном форуме активов школьных музеев 

городов-героев наших стран, по специальной программе 

«Академия детской дипломатии». Научные работы детей были 

посвящены Великой Отечественной войне. В рамках форума 

действовало несколько секций: «История моей семьи в истории 

моего города», «Молодежные организации – прообраз 

гражданского общества» и другие. Проведение таких форумов 

становится традицией. Они, как правило, проходят в городах-

героях Украины и России и имеют различную патриотическую 

направленность [9]. 

По инициативе сотрудников музея героической обороны и 

освобождения Севастополя в этом городе-герое ежегодно стали 

проходить дни «Исторического бульвара», где проводятся 

фестивали военно-исторических клубов, участники которых, в том 

числе и из многих регионов России, проводят театрализованные 

представления, воспроизводящее эпизоды времен Восточной 

(Крымской) войны. Организовано для молодёжи бесплатное 

посещение Панорамы. 
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В 2010 году делегация из Одессы приняла участие в 18-ом 

слёте Международного союза городов-героев стран СНГ, который 

прошёл в Санкт-Петербурге, посвященный 65-летию Великой 

Победы. Помимо Одессы, в слёте приняли участие школьники и 

представители патриотических организаций из ещё 12 городов-

героев: Бреста, Керчи, Мурманска, Волгограда, Севастополя, Тулы, 

Смоленска, Ленинграда, Киева, Минска, Москвы, Новороссийска. 

Важное место в возрождении духовных и патриотических 

истоков в наших странах стала играть церковь. В июле 2010 года в 

Луганске состоялся круглый стол  с участием молодежных 

украинских и российских общественных организаций и экспертов 

религиоведения. Тема круглого стола – «Молодежь и Церковь. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи» - была приурочена 

православному празднику – Дню Крещения Руси. Участники этого 

мероприятия обсудили последствия утраты молодежью, и 

обществом в целом, духовно-нравственных ориентиров: 

алкоголизм и наркомания, разрушение семей, культ насилия и 

безнравственности, криминализация молодежной среды. Именно 

решение данных проблем, поиск идеалов для молодых – вот те 

задачи, которые стоят сегодня перед обществом и церковью в 

наших государствах. Православная Церковь должна и в 

действительности может помочь нашей молодежи. 

Как следует из совместного заявления Президентов России и 

Украины, сделанного ещё в марте 2010 года – Российская 

Федерация и Украина и впредь будут выстраивать свои отношения 

на равноправной и взаимовыгодной основе, в духе дружбы, 

добрососедства и стратегического партнерства. Развивать 

культурно-гуманитарное сотрудничество, являющееся важнейшим 

инструментом сохранения и углубления отношений дружбы и 

взаимного доверия наших народов, преумножения совместного 

исторического, культурного и духовного наследия. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты 

деятельности государственных органов и общественных 

организаций по патриотическому воспитанию молодёжи в 

Украине и России. Авторы приходят к выводу, что система 

воспитания в этой области должна определяться национальными 

интересами и духовными ценностями рассматриваемых 

государств. В современных условиях все составляющие этой 

системы должны носить системный и целенаправленный 

характер. 

Ключевые слова: историческая память, образование, религия, 

консолидация общества, патриотическое сознание. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету, аспірантки 

кафедри політичних наук Європейського університету  

В.В. Лубської  

«Культурная вестернизация традиционных обществ» 

 

       У наданій до розгляду статті автор продемонстрував 

переконливе розуміння того факту, що питання щодо методів 

методик і технік дослідження практичного виміру міжнародних 

відносин і зовнішньої політики залишається одним з актуальних у 

царині соціальних досліджень, а насамперед його культурний 

аспект.  

      У статті В.В. Лубської «Культурная вестернизация 

традиционных обществ» розглядаються основні типи модернізації, 

аналізуються основні підходи до вивчення вестернізації. 

Визначається зміст, сутність феномену вестернізації та його вплив 

на культуру й інформацію в традиційних суспільствах. 

        Разом  з тим, слід зазначити, що методологічні виміри 

політичної науки та політичної практики позначені певним 

компромісом між інтуїтивно – логічним та аналітико-прикладним 

підходами, зауважуючи при цьому на факті доволі стриманого 

розвитку науки про міжнародні відносини в прикладному вимірі. 

Тим кориснішим стає врахування розмаїття методологічних 

підходів, що застосовуються при побудові стратегій національної 

безпеки учасниками міжнародно-політичних взаємодій.  

        З даних позицій визначення актуальності й постановки 

автором дослідницьких завдань, що передбачають осягнення 

класичних і сучасних здобутків низки шкіл світової політичної 

науки та власне політології міжнародних відносин, як і намагання 

представити цікаві аналітичні розробки й оригінальні авторські 

висновкові положення є очевидними позитивами представленої до 

розгляду роботи. Крім того, значним позитивом дослідження 

бачиться й уміння автора оперувати аналітичним матеріалом і 

правильно оцінювати практичний бік особливостей формування та 

реалізації стратегії національної безпеки. 



 

358 

     Текст статті засвідчує надто високий рівень підготовки автора, 

його володіння технікою наукового-аналітичного пізнання  та 

відповідне уявлення щодо особливостей міжнародно-політичного 

аналізування. Очевидними позитивами бачиться грамотно 

поставлена дослідницька мета, чіткість у наданні аналітичного 

матеріалу, правильність та адекватність наведеної аргументації. 

     Отже, стаття В.В. Лубської "Культурная вестернизация 

традиционных обществ" заслуговує на публікацію. 

 

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики КиМУ                                         О.В. Галушко  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету Татарчука А.П. 

«Парадигмальні підходи при визначенні й  

аналізі субрегіонального співробітництва» 

 

Вивчення низки парадигмальних підходів при визначенні й 

аналізі феномену субрегіонального співробітництва є актуальним у 

світлі інтенсивного формування нових регіональних торговельних 

договорів та інтеграційних об’єднань та організації їхньої взаємодії. 

Особливу увагу приділено дослідженню вищезазначених явищ у 

контексті сучасних глобалізаційних процесів. Актуальним є 

визначення необхідністі надання більшого значення таким 

важливим чинникам, як транснаціональний етнічний капітал, 

глобальні соціальні мережі; про використання теоретичної моделі 

ефекту відволікання прямих іноземних інвестицій; теоретичних 

підходів неореалізму і постмодернізму при аналізі сучасних 

тенденцій субрегіонального співробітництва. Слід також зазначити, 

що автор критично поставився до феномену інтенсифікації 

субрегіонального співробітництва, звертаючи увагу на те, що поява 

нових торговельних договорів може створити додаткові проблеми 

при досягненні глобальної торговельної лібералізації.  
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Проаналізовані теоретичні підходи при визначенні й аналізі 

субрегіонального співробітництва можуть виявитися надкорисними 

в контексті формування зовнішньої політики України щодо до зон 

вільної торгівлі з Європейським Союзом і Російською Федерацією.  

Слід зазначити використання праць вітчизняних і 

закордонних дослідників, які писали за даною тематикою.  

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора, 

його володіння технікою науково-аналітичного пізнання  та 

відповідне уявлення про особливості міжнародно-політичного 

аналізування. Очевидними позитивами бачиться грамотно 

поставлена дослідницька мета, чіткість у поданні аналітичного 

матеріалу, правильність та адекватність наведеної аргументації. 

     Отже, стаття Татарчука А.П. "Парадигмальні підходи при 

визначенні й аналізі субрегіонального співробітництва " відповідає 

вимогам ВАК України і може бути рекомендована до друку. 

 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики  

Київського міжнародного університету                                І.І. Судак  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
на статтю магістра міжнародних відносин, перекладача та 

помічника голови канцелярії Посольства Індії в Україні Рачека Д.В. 

«Зовнішньополітичні  й  економічніінтереси України в Індії: 

становлення, сучасний стан і перспективи» 

 

З точки зору кардинальних змін на сучасному  

геополітичному й геоекономічному просторі   тема представленої 

статті видається надзвичайно актуальною і науково обумовленою. 

Так званий «азійський вектор» у системі міжнародних відносин 

стає все  вагомішим і значущим, а азійські велетні – Індія і Китай – 

відіграють у ньому особливе, провідне місце. 

Україна не може ігнорувати ці новітні реалії міжнародного 

розвитку, надзвичайно актуальним завданням стає вивчення й 

ретельний аналіз історичного, накопиченого раніше позитивного 
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досвіду розвитку  відносин між Україною й азійськими країнами (у 

даному випадку між Україною та Індією), аналіз їх сучасного стану 

й подальших перспектив. 

Представлена для рецензування стаття є однією з перших 

спроб в українській історіографії в напрямі проведення 

комплексного аналізу сучасного стану й перспектив українсько-

індійських політичних і економічних відносин.  

Структура статті чітка, продумана, грамотно викладена з наукової 

точки зору.   

Викладені в статті фактичний матеріал, статистичні дані, 

висновки та пропозиції відповідають дійсності та розкривають у 

цілому визначені мету і завдання  дослідження. З точки зору форми 

подання матеріалу й колу окреслених і проаналізованих питань ця 

стаття видається певним новим кроком в український індології. 

За умови доробки низки редакційних і джерелознавчих 

зауважень (що були ретельно викладені автору рецензентом) 

представлену статтю можна вважати завершеним науковим 

дослідженням й рекомендувати її до друку в науковому 

періодичному виданні як дослідницьку роботу, що відповідає 

вимогам до наукових праць.  

 

Президент 

Всеукраїнської асоціації індологів 

Ст.н.с. ІСЕМВ НАН України, к.і.н.                                  О.І. Лукаш  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету, 

аспіранта за спеціальністю 07. 00. 02 – всесвітня історія,  

Самойлова О.Ф. 

«Місце України у світових глобальних процесах» 

 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів і на основі вивчення тих наслідків 
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глобалізації, які вже проявилися, робиться спроба аналізу місця 

України в цих процесах.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 

глобалізаційні процеси є явищем складним, неоднозначним і 

тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті провідними 

світовими експертами в даній галузі. Ми виходили з того, що 

вивчення тих наслідків глобалізації, які вже проявилися, є 

запорукою усвідомленішої участі України в подальших 

глобалізаційних процесах. 

Метою статті є з’ясування міжнародно-політичних умов, 

зовнішньополітичних механізмів, внутрішньополітичних рушійних 

сил і теоретико-методологічних засад дослідження зовнішньої і 

внутрішньої політики України в умовах глобалізації 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Ознайомлення зі статтею Самойлова О.Ф. «Місце України у 

світових глобальних процесах» – завершене самостійне 

дослідження актуальної проблеми сучасних міжнародних відносин, 

відповідає вимогам ВАК України і може бути рекомендована до 

друку. 

  

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                                     О.А. Чумаченко 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранта відділу трансатлантичних досліджень  

ІСЕМВ НАН України Ратнікова М.І.  

"До питання про особливості прогнозування  

результатів виборів президента в США" 

 

          У наданій до розгляду роботі автор продемонстрував 

переконливе розуміння того факту, що питання щодо методів 

методик і технік дослідження практичного виміру міжнародних 
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відносин і зовнішньої політики залишається одним з константно 

актуальних у царині соціальних досліджень.  

         Разом з тим, слід зазначити, що методологічні виміри 

політичної науки й політичної практики позначені певним 

компромісом між інтуїтивно-логічним й аналітико-прикладним 

підходами, зауважуючи при цьому на факті доволі стриманого 

розвитку науки про міжнародні відносини у прикладному вимірі. 

Тим кориснішим стає врахування розмаїття методологічних 

підходів, що застосовуються при побудові стратегій національної 

безпеки учасниками міжнародно-політичних взаємодій. З даних 

позицій визначення актуальності та постановка автором 

дослідницьких завдань, що передбачають осягнення класичних і 

сучасних здобутків низки шкіл світової політичної науки та власне 

політології міжнародних відносин, як і намагання представити 

цікаві аналітичні розробки й оригінальні авторські висновкові 

положення, є очевидними позитивами наданої до розгляду розвідки. 

Крім того, значним позитивом дослідження бачиться й уміння 

автора оперувати аналітичним матеріалом і правильно оцінювати 

практичний бік особливостей формування та реалізації стратегії 

національної безпеки. 

       Особливим чинником актуальності бачиться акцент на 

проблемі ефективності виборчої системи Сполучених Штатів 

Америки у взаємозв’язку з розумінням автором системних 

особливостей побудови внутрішньополітичного менеджменту в 

США, що є корисним з позицій реалізації завдання розвитку 

стратегічного партнерства з американською стороною. Правильне 

розуміння дослідником особливостей державно-управлінської 

механіки Білого Дому у  виборчій сфері, підкріплене врахуванням 

ключових концептуальних і методологічних підходів, які найбільше 

задіяні в сучасному прогностичному аналізуванні президентської 

кампанії. При цьому автор цілком слушно зауважує на обмеженості 

низки перелічених методик щодо гарантування 100% ймовірність 

конкретних подій за конкретних умов або однозначного 

передбачення стану міжнародної системи в майбутньому, що 

доводить тезу про обмеженіше застосування суспільними науками 

методологічних здобутків природничих наук. 
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      Текст статті засвідчує надто високий рівень підготовки автора, 

його володіння технікою наукового-аналітичного пізнання  та 

відповідне уявлення щодо особливостей міжнародно-політичного 

аналізування. Очевидними позитивами бачиться грамотно 

поставлена дослідницька мета, чіткість у поданні аналітичного 

матеріалу, правильність і адекватність наведеної аргументації. 

     Отже, стаття Ратнікова М.І. "До питання про особливості 

прогнозування результатів виборів президента в США" заслуговує 

на публікацію. 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                            

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, доктор політичних наук                          І. І. Погорська  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю здобувача відділу трансатлантичних досліджень ІСЕМВ 

НАН України Василенко Д.В. «США та Великобританія в 

міжнародних миротворчих операціях у минулому десятилітті» 

 

       Не викликає сумнівів високий ступінь актуальності теми 

дослідження, яка справді визначається помітними змінами в 

якісних показниках впливу акторів світової політики на розвиток 

міжнародної спільноти. З означених позицій звернення автора 

наданої до розгляду роботи до розкриття сутності й особливостей 

підходів провідних держав до формування системи глобальної 

безпеки сучасною політичною наукою позначене розумінням 

практичної важливості обраної дослідницької проблематики. Крім 

того, дотримання комплексного підходу дозволило врахувати й 

сучасні підходи до розуміння особливостей геополітичного виміру 

міжнародної політики Сполучених Штатів та Великобританії в 

контексті сучасних тенденцій розвитку.  

       Особливим чинником актуальності бачиться акцент на 

проблемі ефективності зовнішньополітичного й безпекового 

менеджменту американського та британського керівництва, що є 

корисним, як з точки зору реалізації завдання розвитку 
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європейського стратегічного партнерства у відповідних сферах, так 

і з точки зору поліпшення розуміння особливостей проведення 

миротворчих місій міжнародними організаціями та трудності 

конвергенції позицій світової спільноти щодо гуманітарного 

складника міжнародного втручання. Автор чітко показує провідні 

чинники суперечливості двосторонніх відносин США і 

європейських держав у взаємозв’язку їх ідеологічного й 

організаційного складників. Представляє реалістичне бачення 

параметрів і меж прикладної ефективності моделей впливу 

політичного менеджменту на формування позицій держав щодо 

побудови та дій міжнародних коаліцій у конфліктних геополітичних 

ареалах. 

    Дослідник правильно визначає принципову важливість системно-

функціонального зрізу практики просування і закріплення 

національних принципів ведення гри на міжнародній арені під час 

проведення міжнародних операцій. Фіксація останнього моменту 

дозволяє скласти правильне враження й про мотиваційну 

детермінанту силового характеру захисту Сполученими Штатами та 

Великобританією власних національних інтересів у планетарному 

масштабі всупереч часто опозиційної позиції більшості 

європейських держав. Автор цілком правильно зазначає, що під час 

дискусій з цього питання так чи інакше порушується проблема 

світового лідерства Сполучених Штатів, і від відповіді на це 

питання багато в чому буде залежати майбутня американська 

політика в зонах конфліктів. 

     Наданий до розгляду текст статті свідчить на користь обраного 

автором аналітичного методологічного підходу, аргументація 

положень позначена відповідною дослідницькою логікою. Таким 

чином стаття здобувача відділу трансатлантичних досліджень 

ІСЕМВ НАН України Василенко Д.В. «США та Великобританія в 

міжнародних миротворчих операціях у минулому десятилітті» 

заслуговує на публікацію. 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                            

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, доктор політичних наук                          І. І. Погорська  



 

365 

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 вони 

вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку друкується 

список літератури (кегль 14). Нижче, через один рядок, резюме 
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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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Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) 
зареєстрована 10 червня 2010 року Міністерством юстиції України. 

Вона є національною асоціацій з вивчення міжнародних відносин. 

Мета Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень 

(ВАМД) – вивчення і розвиток кращих традицій у дослідженні 

проблем міжнародних відносин і викладанні відповідних 

навчальних дисциплін.  

Асоціація ставить перед собою завдання підтримки й розвитку 

високого професійного рівня досліджень та викладання 

міжнародних відносин і світової політики в Україні, а також 

розвиток професійних контактів з міжнародними асоціаціями, 

встановлення тісних зв'язків між дослідниками й викладачами, які 

працюють у галузі міжнародних відносин і світової політики.  

Асоціація ухвалила рішення про входження до Асоціації 

міжнародних досліджень (International Studies Association (ISA). 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) прагне 

до розвитку неформальних контактів між представниками 

політичної та науково-дослідної еліти й проведення консультацій у 

сфері світової політики і міжнародних відносин. У Всеукраїнській 

асоціації міжнародних досліджень (ВАМД) немає сплати членських 

внесків, але існує налагоджений досконалий відбір кандидатів. 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) 

запрошує дослідників і викладачів, котрі працюють у галузі 

міжнародних відносин і світової політики, до співпраці. Членами 

Асоціації є 72 вчені-міжнародники в 12 містах України та 5 країн.  

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) відкрита 

до співпраці і готова розглянути заявки на вступ до ВАМД. 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) 

проводила і брала участь в організації та роботі цілої низки 

міжнародних конференцій, форумів, наукових та освітніх семінарів 

і круглих столів. 
 

Президія  

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень  (ВАМД) 
 

Board 

Ukrainian International Science Association  (UISA) 
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Адреса редакції збірника наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин»:  

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com 

 

Додаткова інформація за телефоном  

8 (044) 424 90 20 +133  
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