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СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

УДК : 316.422.6:327](4-11) 

 

Б.В. Зажигаєв 

кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри  

міжнародних відносин і зовнішньої політики, проректор 

Київського міжнародного університету (Київ, Україна) 

 

ДЕГРАДАЦІЯ – АЛГОРИТМ
1
 ПОСТРАДЯНСЬКИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ І ЙОГО ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ 

СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
 

У статті аналізуються політичні перетворення на 

території пострадянських держав і їх вплив на глобальну 

систему міжнародних відносин. Автор визначає як головний 

алгоритм перетворень деградацію. Автор переконливо 

доводить, що деградація держави і суспільства – явище 

всеосяжне, виділяє його головні складники у внутрішній політиці 

та вплив на глобальну систему міжнародних відносин.  

Ключові слова: деградація, алгоритм, закон, насильство, 

клептократія, форма правління, держава, освіта, наука, 

міжнародні відносини, цивілізація. 

 

Глобальний світ розвивається дуже високими темпами. У 

людства немає можливості зупинитися, озирнутися чи в 

правильному напрямку проходить еволюція, а тим більше – 

можливості повернутися назад. Немає сумнівів, що подібне 

повернення назад у дикість буде фатальним. Але людина – дитя 

природи – унікальна істота, яка ностальгує за минулим, її тягне в 

колиску, а шляху назад немає, час безжальний. Актуальність 

теми не викликає сумніву. На початку XXI століття цивілізація 

зіштовхнулася з унікальним явищем – еволюцією назад. 

                                      
1
 АЛГОРИТМ (алгорифм) [algorithm] – точне розпорядження 

щодо послідовності дій (кроків), що перетворюють вихідні дані 

в шуканий результат. 
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Руйнуються всі уявлення про глобальну конвергенцію і 

близькість розквіту цивілізації, яка описана Френсісом 

Фукуямою. Знову, як ніколи, затребуваний Foreign Affairs. 

Водночас людство знову на роздоріжжі – шлях закону, або шлях 

насильства – природний шлях тварин або ліберальна демократія 

як вінець цивілізації. Новизна роботи полягає в розгляді суті 

сформування форми правління – клептократії, через призму 

пострадянських перетворень як примусову стратегію, тобто 

примусові вимоги, держави стосовно громадян засновані на 

використанні політичної, економічної чи соціальної влади для 

того, щоб викликати соціальні зміни. Політологічний аналіз 

побудований на використанні широкої бази фактів політичної 

практики з використання матеріалів соціологічних досліджень 

провідних міжнародних і вітчизняних наукових центрів. У 

дослідженні використовуються традиційні наукові методи 

політології та методи політичного аналізу. Автор спирається на 

праці класиків політичної науки, що набули всесвітнього 

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.  

Політичні перетворення на пострадянських територіях 

обумовлені історичними обставинами, в основі яких – 

природний процес розпаду радянської імперії. Георгій 

Дерлугьян, заступник директора Центру міжнародних і 

порівняльних досліджень Північно-Західного університету м. 

Чикаго (США) так обґрунтовує цей процес: «Вибір державних 

стратегій далеко не довільний і тим більше не ідейно заданий. 

Будівничі європейських держав Нового часу діяли в жорсткій 

конкуренції. Переможені або неуспішні під час останніх п'яти 

століть зникали з карти через поглинання успішнішими 

державами» [34, с. 328]. 

Жорстока конкуренція – основна прикмета сучасного світу, 

який нині все ближче до глобальної конфронтації. На моє 

переконання, світ вступив до глибшого протистояння 
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цивілізацій, а цих цивілізацій не вісім, дев'ять чи двадцять, їх дві 

й обидві мають гуманітарні корені, які засновані на сутності 

організації влади. Як писав Гегель, з генетичного боку розуміння 

влади – як почесті або як багатства. «Щодо багатства, на яке 

вона за власним поняттям завжди перетворюється» [7, с. 275]. 

Що принесено в жертву й чому – «тімос» особистості – в жертву 

соціуму або соціум – в жертву жадобі визнання у формі 

накопичення багатства й отримання тілесних насолод. Хто 

править – «люди тіла» або «люди духу» [36, с. 244] – насильство 

або закон? Куди піде цивілізація: шляхом ліберально-

демократичних цінностей або впаде на шлях розпусти назад у 

тваринну дикість? 

 

Деградація: зворотний шлях еволюції 

 

Чи є пострадянські перетворення природними, чи це 

сплановані послідовні перетворення, наслідки яких заздалегідь 

прораховані правлячою елітою СРСР? 

Аналізуючи сучасний розвиток пострадянських держав, 

напрошується висновок про те, що головною особливістю 

пострадянських перетворень є не що інше, як деградація в усіх 

сферах: від гуманітарної та соціальної до деградації науки й 

елементарної освіти для населення. До цього висновку, нехай 

опосередковано, підсвідомо, доходять навіть вітчизняні політики 

й учені. 

Російський учений, доктор політичних наук В.Б. Пастухов 

у жовтні 2010 року також дійшов висновку, що процес 

деградації та фрагментації держави триває як в Україну, так і в 

Росії: «Поза всякою залежністю від українських подій до 2003–

2004 рр. позначився глибокий надлом внутрішньої політики 

Росії» [27, с. 7–16]. 

Екс-Президент України Леонід Кучма, особистий внесок 

якого в розвал системи правління ще недостатньо оцінений 

політичною наукою, коментуючи ситуацію в Україні, заявив: 

«Мені здається, за останні роки відбулася деградація держави. 

Влади як такої в країні немає. Існує загроза розвалу країни, і не 
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треба це замовчувати. ...Повернувся назад ленінський або 

сталінський лозунг, по-моєму, ленінський, що кухарка може 

керувати державою. От у нас, на превеликий жаль, на багатьох 

щаблях влади «кухарки». Вони просто не здатні бачити 

стратегію розвитку країни. Вони не здатні виділити пріоритети в 

будь-якій ситуації, зокрема, у такій кризовій» [14]. З Л. Кучмою 

згоден і Голова парламенту Володимир Литвин: «Шкода, що 

Верховна Рада перетворилася навіть не в поле з'ясування 

відносин, а це свідчить про повну деградацію, значної деградації 

парламентаризму взагалі» [17]. 

Ступінь деградації найповніше схарактеризував в інтерв'ю 

«Независимой газете» директор Центру нової соціології та 

вивчення практичної політики «Фенікс», радянський і 

російський соціолог, політолог і культуролог лівого 

спрямування, публіцист, письменник, філософ Олександр 

Миколайович Тарасов: «Важко жити в атмосфері загальної 

ненависті і загального цинізму. А наш правлячий клас і вся ця 

обслуговуюча його інтереси шваль – журналісти, поп-зірки, 

телевізійна публіка, усі ці шоумени і творці серіалів, усі 

продажні інтелектуали – вони нав'язують молоді (насамперед у 

провінції, і навіть передусім у провінції, де найчастіше просто 

немає вибору, як жити) уявлення, що ця атмосфера загальної 

ненависті, загальної конкуренції, загальної продажності і 

загального цинізму – це нібито «норма». Якщо вже пан Гундяєв 

(авт. – Патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель (рос.) 

Російської православної церкви) добалакався до того, що багатії 

«ближче до бога» (а як же слова Христа про верблюда і вушко 

голки?), а чеснота бідняка – це терпіння, значить, все – цинізм 

дійшов до межі, й аморальність, й антигуманізм можновладців 

прагнуть уже до фашистських зразків. ...14-річні – це не Спінози, 

не Гегелі, не Маркси, не Ейнштейни. Навіть якщо в них є 

природні задатки, вони вже обділені знанням, справжньою 

освітою – їх цього позбавили наші організатори неоліберальної 

контрреформи освіти з ВШЕ (авт. – Вища школа економіки) та 

інших таких же інститутів на чолі з панами Фурсенком (авт. – 

міністр освіти і науки Росії) і Кузьміновим (авт. – ректор 
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ВШЕ) (які самі-то, як діти важливих номенклатурних осіб, 

академіка і впливового співробітника АОН при ЦК КПРС, 

здобулили – причому безкоштовно – цілком якісну радянську 

освіту). І в 14-річних бракує життєвого досвіду, але, як у всіх 

підлітків, підвищені довірливість і сугестивність. Підвищені 

емоційність, типове для підлітків прагнення до справедливості. І 

якщо влада відверто, по-хамськи, демонстративно 

несправедлива – вони, природно, проти такої влади. І вони 

розуміють, що виглядають стороною яка виграє. Не формально 

виграє, а морально. Якщо у нас зараз засудили нацбола Миколу 

Авдюшенкова за те, що він нібито розклеював листівки із 

закликом «Вбий у собі раба!», і це записано у вироку як «заклик 

до вбивства», то в будь-якої нормальної людини симпатії 

можуть бути тільки на його, Авдюшенкому, боці. Тому що 

жодна нормальна людина не стане на бік настільки відвертого чи 

цинізму, чи то ідіотизму, чи то й того, й іншого одночасно. 

Диференціація в молодіжному середовищі наростає. Надто 

збільшилося прагнення «злиняти» (авт. – виїхати на постійне 

проживання) на Захід. Поширилося переконання, що в Росії 

ніколи нічого доброго не буде. І точно так само збільшилася 

кількість наркоманів, прихильників екзотичних і релігійних 

культів. І це теж реакція на події, така збочена форма 

зацікавленості. А незацікавлені – це ті, хто просто живе, пливе за 

течією» [33]. 

Молоде покоління не хоче жити в країні, яка деградує. 

Україна XXI століття – класична розбещена (за Н. Макіавеллі: 

«…нездатність до вільного життя походить від громадянської 

нерівності... Марність колишніх установ після розбещення 

суспільства виявляється переважно з двох боків: у справі 

призначення посадових осіб і в законодавстві». [20, с. 155–157]), 

універсальна держава (за А. Тойнбі: «...держава перебуває в 

стані агонії») [35, с. 499]), де псевдоеліта (номенклатура) 

бореться за власне виживання. Сама держава перетворена на 

інструмент вилучення приватного прибутку олігархами, які 

керують країною кримінальними методами за допомогою 

спецслужб і силових структур. 
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Стан деградації підкреслює сучасний політичний процес в 

Україні, який повністю відповідає середньовіччю, описаному Н. 

Макіавеллі: «Великі переселення народів виходили з країни 

Скіфської, країни холодної та бідної, де, розмножившись, люди 

не мали змоги прогодуватись і повинні були піти, маючи безліч 

причин, щоб піти, і жодної, щоб залишитися» [20, с. 243].  

Згідно з даними досліджень, проведених у 2010 році 

Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з 

діаспорою Львівського Національного політехнічного 

університету, 49% опитаних молодих людей у віці до 30 років 

заявили, що хочуть виїхати з України на постійне місце 

проживання. Відзначається тенденція виїзду сім'ями [13]. А в 

січні 2012 року хотіли б виїхати з України 56% молодих людей у 

віці від 16 до 26 років. Такі дані були отримані внаслідок 

опитування студентів України Інститутом демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи (за підтримки Програми 

рівних можливостей ПРООН). Було опитано студентів з шести 

міст – Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Одеси, Умані та 

Хмельницького [3] (діаграма 1). 

Відомий російський елітолог, професор кафедри філософії 

МДІМВ (У) МЗС РФ (авт. – МГИМО (У) МИД РФ (рос.), доктор 

філософських наук, професор, заслужений діяч науки Російської 

Федерації Геннадій Костянтинович Ашин писав: «Росія (авт. – 

СРСР) зазнала багато лиха саме через знищення в XX столітті 

великої частини еліти інтелігенції – найціннішого генофонду 

нації. Що призвело до деградації або однобічного розвитку 

культури в країні. Вигнання з країни і знищення частини 

(причому кращої частини) інтелігенції радянського часу, 

зниження її статусу і життєвого рівня в пострадянський час 

призводить до здичавіння і деградації суспільства в цілому» [2, 

с. 85]. 
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                                                             Діаграма № 1

Кількість молоді у віці від 16 до 26 років, які 

хотіли б виїхати з України (січень 2012 року)

Ще не 

збираютьс

я 

виїжджати 

з України -

  44%

Кількість 

молоді, які 

хотіли б 

виїхати з 

України, -

  56%

 
Основні напрямки деградації пострадянських держав 

 

Деградація держави і суспільства – явище всеосяжне. Для 

розуміння його наслідків слід виділити його головні складники: 

• Деградація псевдоеліти. Розпад системи правління і 

приватизація держави як інструменту отримання особистого 

прибутку окремими політичними кримінальними кліками. 

• Відмова держави від соціальних функцій і криміналізація 

всієї сфери економіки. Перехід економіки в самозадушувальну 

патрімоніальну форму «годування» для псевдоеліти, а для 

населення – на рівень біополітики. 

• Деградація правоохоронної та судової систем до рівня 

інструменту насадження клептократії. Формування нового 

середнього класу в умовах клептократії: класу злодіїв і шахраїв 

мимоволі. 
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• Наука й освіта – інструмент вкорінення клептократії. 

Інкубатор корупції і насадження форм насильства в державі і 

суспільстві. 

• Екстраполяція клептократії – реальна загроза для світової 

спільноти. Протистояння цивілізацій. 

Основою всіх соціально-політичних процесів на території 

колишнього СРСР є засвоєна комуністичної псевдоелітою 

формула Маркса – буття визначає свідомість. Цей висновок він 

робить у передмові «До критики політичної економії»: «Не 

свідомість людей визначає їхнє буття, а, навпаки, їх суспільне 

буття визначає їхню свідомість» [21, с. 5–9]. Саме ця теза 

визначила зміст і сутність усіх пострадянських номенклатурних 

перетворень. Боротьба за багатство стала алгоритмом всієї 

політики на пострадянському просторі. Історичний період 

існування СРСР – це період адаптації до методів насильства і 

переходу від «шляху закону» на «шлях насильства». Це період 

формування нової системи кримінальних взаємин у суспільстві й 

у державі. ГУЛАГ – це не Головне управління виправно-

трудових таборів – це форма поширення кримінальних відносин 

на суспільство і державу, форма переходу на «шлях тварин» 

(насильства). 

Це спосіб формування нової політичної псевдоеліти 

кримінально-міліцейської держави, яка еволюціонує до 

середньовічної терористичної держави. 

Особливістю такої держави є паразитуюча за формою і 

сутністю політична псевдоеліта, яка формується з девіантних 

категорій громадян – насамперед з номенклатури, співробітників 

спецслужб (вихованих на «червоному», фізичному і 

психологічному терорі громадян) і злочинців, яка культивується 

державою. Цей процес формування псевдоеліти докладно 

описаний мною в статті «Вплив пострадянських клептократій на 

розвиток сучасних міжнародних відносин» [10, с. 7–38]. 

Унаслідок у радянський період сформувалася політична 

псевдоеліта кримінального типу з патологічним прагненням до 

влади, яка сприймає владу винятково «як багатство» (за 

Гегелем). З розвалом СРСР ці псевдоеліти кримінальними 
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методами узурпували владу в нових державних утвореннях. 

Найстабільнішим бізнесом на пострадянському просторі є бізнес 

повноваженнями. Цей бізнес стосується продажу прав. Причому, 

не тільки прав на торгівлю, виробництво, наукову і освітню 

діяльність або медичне обслуговування. Це, насамперед, бізнес 

високопосадовців-держслужбовців, спецслужб, міліції на право 

порушувати права громадян, серед іншого – конституційні 

права. Чиновник, політик торгує правом на здійснення 

протиправних дій роботодавцем стосовно працівника або 

співробітника (недотримання трудового законодавства, заходів з 

охорони праці, недотримання санітарно-епідеміологічних норм, 

відхід від сплати податків, прямий або непрямий тиск і схиляння 

до протиправних дій і т. д.). Для розуміння ступеня жадібності 

пострадянських псевдоеліт наведу приклади збагачення 

російської й української олігархії. Найпереконливішим 

прикладом боротьби за багатство на найвищому державному 

рівні є відсторонення від посади мера Москви. 

Відсторонення, Неодноразове обирання жителями м. 

Москви мером Ю. Лужкова – кращий і безперечний доказ 

кланового, патримоніального характеру державної влади в Росії. 

Юрій Лужков через особистісні, корисливі стосунки перестав 

влаштовувати «клан Медведєва-Путіна», що спричинило для 

Лужкова як політика фатальні наслідки. Безумовно, у діях 

Лужкова є порушення закону. Але такі правила «політичної гри» 

в Росії, Україні, Білорусії та інших країнах СНД. 

Державний чиновник вищого рангу «губернатор Санкт-

Петербурга – це, по суті, один з найбільших» олігархів «країни». 

Про це в ефірі «Эхо Петербурга» заявив науковий керівник 

Центру досліджень модернізації Європейського університету 

Дмитро Травін. Як вважає експерт: «Питання не в тому, яка 

персона стане новим губернатором, питання в тому, які 

фінансові групи прийдуть разом з ним» [39]. Валентина 

Матвієнко просто з пошаною переуступила власний «шматок», 

пішовши на посаду Голови Ради Федерації Росії. 

Відомості про особисті статки все частіше потрапляють у 

світові засоби масової інформації. Так, «Клан Путіна» – номер 
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один у списку найбагатших сімей світу. Британська газета «The 

Sunday Times» і чеська «Lidov? noviny» порахували гроші 

російського прем'єра і його рідних і стверджують, що ця сума 

перевищує 130 мільярдів доларів. Це на 56 мільярдів більше, ніж 

статки офіційно найбагатшої людини у світі – мексиканського 

магната Карлоса Сліма. 

У компаніях, що належать «клану», голос Путіна є 

вирішальним як в адміністративних, так й у фінансових 

питаннях. 

Британські журналісти стверджують, що саме бажання 

російського прем'єра (а нині – президента) зберегти контроль за 

власною фінансовою імперією і стало однією з причин його 

рішення знову балотуватися на президентський пост [13]. 

Це означає, що «клан Путіна» за останні 12 років 

перебування його при владі в Росії отримує щосекунди (вдень і 

вночі, без сну і вихідних, і відпусток 343,5 долара США). 

Подібні тенденції простежуються і в Україну. «Власний 

персональний" європейський вибір "вітчизняні чиновники вже 

зробили. 

Дипломатичні паспорти дозволяють їм відвідувати Європу 

без шенгенських віз. Родичі чиновників не просто відпочивають 

за кордоном або лікуються там. Вони вже там просто... живуть. 

Останніми роками Австрія користується популярністю 

серед українських чиновників. Її облюбували для реєстрації 

свого бізнесу перший віце-прем'єр Андрій Клюєв і олігарх 

Дмитро Фірташ. Крім того, в Австрії ховає сліди своєї 

причетності до «Міжгір'я» сім'я Президента Януковича. 

Але справжньою несподіванкою стало виявлення у Відні 

слідів сім'ї Азарова (авт. – Прем'єр-міністр Уряду України), 

який так любить закликати українців до економії та переходу 

«на підніжний корм» [28]. 

Для порівняння наведу приклад, що приводом для 

відставки президента Німеччини Крістіана Вульфа став гучний 

скандал з кредитом на будівництво будинку. У 2008 році Вульф 

під малі відсотки взяв кредит на 500 000 євро у дружини 

відомого бізнесмена Егона Геркенса. Скандал вибухнув після 
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того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що розмір річної 

відсоткової ставки становив 4% замість пропонованих 

німецькими банками 5%. [22]. У пострадянських країнах подібне 

звинувачення виглядало б смішно. 

Брехня для представників пострадянських еліт - це 

перепустка до влади. Тому влада в пострадянських державах 

безальтернативна – клептократія. В Україні, разом з російськими 

прикладами, можна навести велику кількість прикладів, коли 

чиновник замість виконання функцій щодо посади, займається 

відкритою крадіжкою і шахрайством. Це, наприклад, діяльність 

глави Державної служби зайнятості, голови Виконавчої дирекції 

Фонду загальнообов'язкового державного страхування України 

на випадок безробіття Володимира Галицького, відомства, 

покликаного розв'язувати найгостріші соціальні проблеми 

сучасної України. У заарештованого В. Галицького та двох 

високопоставлених держслужбовців Фонду «під час обшуків у 

кількох банківських осередках, які належали затриманим, були 

виявлені валютні цінності на загальну суму в $ 7,5 млн., велика 

кількість золотих годинників і дорогоцінних каменів. 

Володимир Галицький очолював Держслужбу зайнятості від 

травня 2003 до квітня 2005 року і від серпня 2006 до кінця 2011 

року. Бюджет фонду 2010 року становив 7,3 млрд. грн. Під час 

обшуку вдома в пана Галицького в сейфі знайшли стопки 

доларів, гривень, золоті прикраси, діаманти; те ж саме – у 

банківських осередках, деякі з яких були забиті пачками 

американської валюти. Щоб розкласти діаманти та інші ювелірні 

прикраси, оперативникам ледь вистачало місця на підлозі. У суді 

Володимир Галицький заявив, що гроші, знайдені під час 

обшуку, – його особисті кошти, так як він "людина небідна". 

Раніше чиновник повідомляв, що оклад його становить 3 тис. 

грн.» Дивно, що «Служба безпеки України відстежувала схему 

освоєння бюджетних грошей і готувала операцію протягом 

півроку. "Встановлено, що керівні посадові особи Держцентру 

зайнятості надавали державні кошти підприємствам для 

створення нових робочих місць тільки за умови "відкату" в 

розмірі 15–20% від суми, яка виділялася. При несплаті 
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зазначених відсотків фінансування припинялось і починалися 

всілякі "контрольні перевірки" цих підприємств" [15]. 

Сутність взаємин у владній еліті полягає в конкуренції 

членів кліки за право займатися корупцією, тобто до корупційної 

годівниці допущені не всі, а тільки ті, кому належить. 

Тобто діяльність спецслужб і правоохоронних органів і 

судів є вибірковою. Директор Інституту політичного аналізу і 

міжнародних досліджень Сергій Толстов вважає: «…побутове 

уявлення полягає в тому, що посадових осіб, причетних до 

корупційних дій, значно більше, ніж тих, хто потрапляє в «поле 

зору і проти кого застосовуються певні санкції. З другого боку, 

за низкою справ є припущення, що санкції на арешт і відкриття 

кримінальної справи є результатом певних комбінацій. Вони 

легше відкриваються в тому випадку, якщо посадова особа 

перешкоджала чиїйсь корупційній діяльності». 

Як висловився Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров: 

«Бардак там, звичайно, унікальний». Але саме Азаров і 

відповідає за організацію цього «бардаку», який затребуваний 

владою, якщо влада вчасно не вживає заходів. «Володимир 

Галицький очолював Держслужбу зайнятості від травня 2003 до 

квітня 2005 року і від серпня 2006 і дотепер» [15]. Тобто, при 

трьох президентах України. 

Цікава оцінка відзнак Володимира Галицького державою. 

Вона характеризує весь цинізм пострадянської влади на прикладі 

України. «Нагороджений орденами Святого Володимира III 

ступеня (2001 р.) і II ступеня (2003 р.), орденом Нестора 

Літописця (2003 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України (2004 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України 

(2004), Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної 

політики України (2004 р.), золотим знаком Українського союзу 

промисловців і підприємців (2004 р.), Почесною грамотою 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття (2007 р.), відзнакою 

Міністерства праці та соціальної політики України "Знак 

Пошани" (2007 р.), орденом Данила Галицького (2007 р.). 
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Лауреат муніципальної акції "Одесит року" з врученням 

почесного знака «Кришталева перлина» (2003 р.) [6]. 

Це свідчить про те, що правила гри визначені державою, 

але одні їх можуть порушувати, а інші – ні. Галицький перейшов 

з категорії «кому можна» в категорію «кому заборонено». 

Це форма існування клептократії. Герберт Спенсер писав: 

«Пропозиції директорів правління затверджуються звичайно 

беззаперечно або після самого поверхневого обговорення, а 

якщо виявиться скільки-небудь значна опозиція, її опір 

неодмінно буде зламано переважною більшістю тих, хто завжди 

стоїть за існуючу владу» [32, с. 1378]. 

Сама належність до кліки переводить людину в надреальне 

становище, міфологічного стану – «шабашу». Людина відчуває 

себе над суспільством і над законом. У неї немає мотивації до 

праці, вона переходить у стан дозвільного класу, який і створює 

фундамент для клептократії. «Клас злочинців вербується 

здебільшого з пустопорожніх елементів, неробство – джерело 

злочинності, звідси випливає, що успішним буде лише той 

тюремний режим, який викорінює ледарство» [32, с. 1101]. 

Саме в такому стані перебувають чиновники вищого рангу 

і їхні родичі. «25 липня дочка Володимира Галицького – 

Маргарита Смілянська-Галицька, перебуваючи в Монте-Карло, 

не впоралася з керуванням і на своєму «Бентлі» врізалась у 

чотири автомобілі: Aston Martin, Mercedes, Ferrari і Porsche» [9]. 

Зрозуміло, що фінансових проблем не виникло. Корупція і 

шахрайство для сучасних пострадянських еліт – абсолютно 

природне явище. Прикладів можна навести безліч. Найбільшу 

небезпеку становить криміналізація судової системи та 

правоохоронних органів. Їх стан та методи роботи діаметрально 

протилежні формальним вимогам, закладеним у законодавствах 

держав. Таблиця № 1 характеризує стан правосуддя в Україні. 
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Таблиця № 1 [12]. 

Стан правосуддя в Україні 
№ 

п/п 

Фактори, що негативно впливають на стан 

незалежності суддів в Україну  

Думка суддів 

України у 

відсотках з 

579 опитаних 

суддів 

1. Незадовільний матеріально-технічне 

забезпечення суддів 
90,60% 

2. Рівень соціальних гарантій суддів 88,70% 

3. Приниження політиками авторитету судової 

влади 
87,00% 

4. Недостатнє фінансування суддів і здійснення 

цього фінансування в «ручному» режимі. 

Низький рівень заробітної плати суддів 

86,60% 

5. Публічне оцінювання судових рішень 

посадовими особами 
78,60% 

6. Спроби впливати на розгляд справ через ЗМІ 72,90% 

7. Відсутність встановлених на законодавчому рівні 

способів залучення до відповідальності осіб, які 

намагаються неправомірно впливати на суддів 

70,50% 

8. Неправомірне залучення суддів до 

дисциплінарної відповідальності 
67,20% 

9. Втягування суддів у політичну боротьбу 58,30% 

10. Втручання (листи, звернення, телефонні дзвінки) 

окремих народних депутатів у діяльність судді 
54,30% 

11.  Спроби Кабінету Міністрів України і 

представників урядових структур неправомірно 

впливати на судову владу і суддів 

43,00% 

12. Спроби Верховної Ради і представників 

парламентських комітетів неправомірно впливати 

на судову владу і суддів 

42,70% 

13. Спроби Президента і співробітників його 

адміністрації неправомірно впливати на судову 

владу і суддів 

38,90% 

14. Корупція в судовій владі 35,50% 

Перший заступник комітету Верховної Ради з питань 

правосуддя Юрій Кармазін вважає, що такі дані свідчать про 

деградацію як судової системи, так і суспільства в цілому [23]. 
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Особливість пострадянських політичних систем полягає в 

тому, що приватизована держава виступає організатором 

криміналу. Іде несвідомий, але інтенсивний процес 

самопожирання суспільства (за А. Тойнбі). Пострадянські країни 

втратили контроль не тільки за правоохоронними органами і 

судами, а 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» [16]. 

В Україні 2010 року від рук співробітників правоохоронних 

органів постраждало на 23,5% громадян більше, ніж 2009 року. 

Викликають тривогу результати соціологічного опитування, 

проведеного Харківською правозахисною групою разом з 

Харківським інститутом соцдосліджень МВС. Опитування 

показало страшну картину: жертвами тортур і жорстокого 

поводження міліції в 2010 році стали 790 000 українців – на 186 

тисяч більше, ніж було роком раніше. Іншими словами, на 

кожного співробітника МВС припадає 2,5 постраждалих від 

міліцейських рук громадянина України (діаграма № 2). 
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                                                                  Діаграма 2    

 Жертви тортур і жорстокого поводження міліції 

до громадян в Україні                                                                  

604 тис. 

громадян. 

Жертви 

тортур і 

жорстокого 

поводження 

міліції в 

2009 році

186 тис. 

громадян. 

Приріст 

кількості 

жертв 

катувань і 

жорстокого 

поводження 

міліції за рік.

790 тис. 

громадян. 

Жертви 

тортур і 

жорстокого 

поводження 

міліції в 

2010 році

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Мільйони людей

 
Міліція перетворилась у кримінальну структуру. Згідно з 

проведеним опитуванням ув'язнених, які перебували в системі 

виконання покарань (пенітенціарної служби), 81,1% з цих людей 

стверджують, що стосовно них застосовувалися тортури в цій 

установі (діаграма № 3).  

«Вони стверджували, що стосовно них застосовувалися 

тортури на стадії дізнання слідства. Ситуація не змінилась і нині. 

Вони хіба що навчилися бити так, щоб не залишати слідів» [29]. 
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                                                      Діаграма № 3 

Кількість ув'язнених в Україні, які заявили, 

що під час слідства до них застосовувалися 

тортури

Кількість 

ув'язнених 

в Україні, 

які не 

заявили, 

що до них 

застосовув

алися 

тортури, -

  18,9%

Кількість 

ув'язнених 

в Україні, 

які 

заявили, 

що під час 

слідства 

до них 

застосовув

алися 

тортури, -

 
За даними соцопитування Київського міжнародного 

інституту соціології (КМІС), наприкінці 2010 року 45,7% 

респондентів серед порушників прав громадян поставили 

міліцію на перше місце [4]. 

Порушення прав громадян – це головна тенденція 

пострадянських перетворень. «За роки незалежності в дійсності 

відбулося звуження прав громадян, що суперечить Конституції 

України», – вважає Шемшученко Ю.С., академік НАН України, 

директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України [38]. 

Цікава думка колишнього глави Російської бюро Інтерполу 

Володимира Овчинського: «Можна з упевненістю говорити про 

те, що у нас в країні немає жодної «незаплямованою» 

держструктури – будь то уряд, міністерства, апарат губернаторів 

або мерія. Особливе місце в цьому "хіт-параді" посідають силові 
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структури. Навіть у лихі 1990-ті не було такого масштабного 

залучення в ОПГ співробітників правоохоронних органів». 

Ілюструючи власні висновки, експерт наводить приклади 

прокурорських працівників, яки кришували нелегальний 

гральний бізнес, розгул у регіонах банд всіляких «Цапків» (авт. 

– кримінальна назва кримінальної організації), які 

прикриваються місцевими правоохоронцями, нескінченні 

рейдерські захоплення комерційних підприємств за підтримки 

силових структур й одіозних злочинних авторитетів, які 

всідаються у високі крісла. "Я, як колишній начальник 

Інтерполу, стверджую, що у світовій практиці аналогів не існує, 

– поскаржився відставний генерал-майор міліції Овчинський. – 

Масового характеру це не носило, ось у чому головна різниця. 

Зараз же відбувається якесь «одержавлення мафії» – кримінальні 

структури насправді стали заміщати реальне керівництво» [25]. 

Ці групи тіньових бізнесменів, корумпованих чиновників і 

бандитів вибудовують власну концепцію державної деградації, в 

основу якої покладено аморальні «поняття» кримінального світу, 

«універсальний» (за Тойнбі) характер поведінки деградованих 

спецслужб і міліції, які перетворились у найбільше джерело 

небезпеки для громадян пострадянських держав. 

Історія знає чимало прикладів суспільного стану, подібного 

в слов'янських країна в XXI столітті. Ще мудрий Аристотель 

писав: «У Фівах був закон: хто протягом останніх десяти років 

не утримувався від ринкової торгівлі, той не мав права обіймати 

державну посаду» [1]. 

Деградація перетворилася на інструмент упровадження 

клептократії як державної форми правління. Головною точкою 

прикладання деградації стали освіта й наука, а методом – 

корупція в освіті та науці. У цьому контексті являє інтерес 

загальнонаціональне опитування студентів українських ВНЗ, 

який проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька 

Кучеріви та фірмою "Ukrainian Sociology Service" від 23 березня 

до 3 квітня 2010 року. 

Корупція у вищих навчальних закладах стала не тільки 

віддзеркаленням стану якості політичної еліти, а й чинником, що 
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формує життєві орієнтири української еліти (діаграма № 4). 

Можна допустити, що як мінімум третя частина управлінських 

кадрів країни буде орієнтована на корумповану поведінку, 

зважаючи на власний життєвий досвід. 

 

                                                                   Діаграма № 4 

Рівень корупції в ВНЗ України

Чули про 

корупцію у 

ВНЗ від інших - 

29% студентів

 Безпосередньо 

зіштовхнулися 

з корупцією у 

ВНЗ 33% 

студентів

Не 

зіштовхувалися 

з корупцією у 

своєму ВНЗ 

38% студентів

 

Дослідження показує, що на поширеність корупційних 

практик не впливає форма власності навчального закладу: у 

державних (комунальних) ВНЗ з цим явищем зіштовхнулося 

33% студентів, у приватних – 35,5%. Також майже однаковим 

виявилося поширення корупції на стаціонарі (33%) і на заочному 

відділенні (34%). Так само не впливає на поширеність 
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відповідних практик і те, навчається студент на бюджеті, або на 

контракті (зіштовхувалися з ними відповідно 31,1% і 34,6%) 

[24]. 

Рівень розбещеності держави (за Н. Макіавеллі) 

підтверджується ступенем корумпованості викладачів на 

юридичних спеціальностях. Частіше за інших з корупцією 

зіштовхуються студенти в юридичних вищих навчальних 

закладах (діаграма № 5). Під час навчання зіштовхується 

приблизно 40% студентів юридичних спеціальностей, тоді як на 

спеціальностях суспільно-гуманітарного профілю 

зіштовхувалися з корупцією особисто 25,4% опитаних.  

 

                                        Діаграма № 5 

Рівень корупції на юридичних спеціальностях у 

ВНЗ України

Чули про 

корупцію у 

ВНЗ від інших 

29,6% студентів

 Безпосередньо 

зіштовхувалис

я з корупцією у 

ВНЗ 39,1% 

студентів

Не мають 

досвіду 

корупції 29,3% 

студентів 

юридичних 

спеціальностей

 

 

Українська молодь від самого початку орієнтована на 

існування в умовах тотальної корупції. Унаслідок корупція є 

формою існування розбещеного, високофрагментованої держави 

з пролонгацією масштабів корупції аж до стану, коли корупція 

сприймається не інакше, як норма сучасного суспільного життя. 

Щодо оцінки корупції, серед студентів переважає точка зору, що 
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це – «один з можливих способів розв'язання існуючих проблем» 

– 35%, вважають корупцію злочином – лише 31% опитаних, а на 

думку 21%, корупція – це норма сучасного життя. 

Цікава оцінка корупції у ВНЗах України студентами, які 

безпосередньо брали участь у корупції (діаграма № 6). 

 

                                                         Діаграма № 6 

Оцінка корупції студентами, 

безпосередніми співучасниками 

корупційних відносин у ВНЗ України

Не 

висловили

ся про 

корупцію 

51% 

студентів 

українськи

х ВНЗ

  Корупція - 

злочин, 

28% 

студентів

Корупція - 

норма 

життя, 

28% 

студентів

 
 

Оцінка корупції студентами, які не мають особистого 

досвіду в корупційних діях, оптимістичніша. Серед тих, хто не 

має власного досвіду участі в корупційних практиках, вважають 

корупцію злочином 42% опитаних, а нормою сучасного 

суспільного життя – 13%. 

Рівень корупції такий, що хабар у ВНЗі стає буденним 

явищем прирівняним до оплати побутових послуг або оплати 
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міського транспорту. Зважаючи на це, тільки 44% опитаних 

вважають, що корупції слід протидіяти. Готові особисто 

протидіяти тільки 5%. 36% опитаних не вважає протидію за 

потрібне: 24% вважають, що це неможливо, а 13% – що цього в 

принципі не слід робити, тому що це природне явище. Дані 

тенденції превалюють в державі й нині. Болонський процес в 

Україні блокується урядом. Експертні ради при Міністерстві 

виконують роль інструменту «милості». ВАК України 

розпущений, але замінений ще більш жорсткою і керованою 

структурою при Міністерстві освіти – Державною атестаційною 

комісією (ДАК). Україна банально «дурить» світове наукове 

співтовариство. 

Освіта на пострадянському просторі перетворилась в 

інкубатор корупції, що поставляє кадри в усі сфери людської 

діяльності. На підтвердження цієї тези доктор педагогічних наук 

професор, дійсний член-кореспондент НАПН України, віце-

президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти 

НАПН України Луговий В.І. вважає: «Величезна кількість 

погано відібраних студентів і відносно велика чисельність 

подібним чином підібраних викладачів у вищій школі України 

становлять швидше її недолік, а не перевагу» [5, с. 304]. 

Трагедія української науки полягає в тому, що наукові 

ступені і вчені звання присвоюють віце-прем'єри, не кажучи вже 

про прем'єрів і президентів, які не завжди достатньо освічені 

самі. (Більшість представників політичних еліт пострадянських 

країн погано вчились у школі...) Думка вчених, як показує 

випадок з Андрієм Тихоновичем Слюсарчуком, майже не має 

значення. Призначення наукового ступеня доктора медичних 

наук Андрію Тихоновичу Слюсарчуку – найкращий доказ 

декоративності науки в Україні [31]. 

Сучасні штукатури-плиточники-лицювальники, марксисти-

комуністи входять до складу ваків, даків (Державних 

атестаційних комісій, замість ВАКів), в акредитаційні та 

експертні комісії, перетворюючи національну науку на фарс, а 

іноді, особливо суспільні науки, у саркастичну дурість. Тим 
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самим переводячи роль науки, винятково, на знаряддя 

індоктринації суспільства. 

Рівень деградації науки в Україні зумовлює необоротність 

процесу. Підрахувати скільки «докторів Пі» в Україні 

неможливо, вони заполонили весь псевдонауковий простір, 

паралізувавши дослідження в усіх галузях науки і техніки, вони 

становлять більшість в експертних радах, зводячи освіту до 

рівня сфери особистої комерції. Тим самим наукові установи 

вже перетворилися в інкубатор корупції в країні. На мою думку, 

усередині держави немає механізму, який би зупинив цей 

процес. 

Наука в посткомуністичних країнах – явище не 

інтелектуальне, а фізична величина: коштовність, висота, 

довжина, вага, кількість посилань, сторінок і т.д., а також місце в 

політичній псевдоеліті, доступ до пільг, доплата до зарплатні і 

пенсії, банальний «лейбл» суспільного визнання – «тімос» – 

самозадоволення і самомилування. «Добре відомо, що в нашій 

країні мати науковий ступінь не тільки престижно, але й вигідно. 

Він дає певні, хоча й не надто вражаючі, матеріальні дивіденди. 

Але якщо б їх навіть не було, отримати диплом, освячений 

іменем держави, усе ще вважається важливим, а частіше – 

необхідним додатком до суспільної ваги його носія, особливо 

серед чиновників держапарату, Адміністрації Президента 

України або народних депутатів. Утім, всі добре розуміють, що 

переважна більшість їх (авт. – Вчених в Україні.) має до цієї 

науці таку ж причепність, як, наприклад, кіно до кінології...» – 

вважає член Президії НАН України, академік НАН України В.М. 

Локтєв [18],  – І далі: «...передової України не буде ніколи і вона 

безповоротно зникне з наукових карт світу. ...наука остаточно 

деградує, і про неї в нашій країні можна буде забути» [19]. 

Олександр Миколайович Тарасов – директор Центру нової 

соціології та вивчення практичної політики «Фенікс» у 

«Независимой газете» пише: «Правити країною нинішні 

«верхи», я думаю, поставлять своїх дітей, які здобувають іншу 

освіту і живуть в інших умовах, ніж ті, у яких живе вся решта 

країни. Але на нижчих поверхах, де потрібні хоча б дрібні 
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управлінці, буде наростати катастрофічний дефіцит правильних 

рішень, що викликає необґрунтовані витрати, техногенні 

катастрофи та т.д. Складеться ситуація, типова для деяких країн 

третього світу, де керівні кадри розвинених галузей приїжджали 

з-за кордону. Правда, у «розумних» країнах, типу Арабських 

Еміратів, після цього масово почали посилати своїх студентів 

вчитися до найкращих зарубіжних ВНЗів. Я не бачу бажання в 

нас робити те ж саме» [33]. 

У пострадянських осколках комуністичної імперії йде 

процес розпаду держав, описаний Полем Анрі Гольбахом: 

«Нація перебуває в стані чвари, коли принципи, якими керується 

її уряд, порочні, а закони погані й безсилі; коли до влади 

ставляться з презирством; коли анархія охоплює всі щаблі 

держави; коли громадяни відокремлюють власні інтереси від 

інтересів батьківщини і відмежовуються від неї; ...нарешті, коли 

пружини державного механізму слабшають і розкіш робить усі 

уми байдужими до всього, що приносить користь, вселяючи 

байдужість до суспільного блага і презирство до чесноти. Тоді в 

держави немає більше громадян; вона заповнена порочними, 

відірваними від своєї батьківщини істотами, яких надихає лише 

неприборкана пристрасть до багатства, насолод і легковажного 

способу життя» [8, с. 473–474]. 

Небезпечною особливістю  політичного процесу є 

перетворення держави на основне джерело небезпеки для 

громадян, а суспільства – в агресивне середовище з величезним 

інсуррекційним (авт. – повстанським) потенціалом. 

Чітко проглядається взаємозв'язок деградації суспільства з 

деградацією судової системи в результатах соціологічного 

опитування з питання: «Чи вважаєте ви припустимим самосуд?» 

Опитування показує не тільки рівень вимушеної (нав'язаної 

суспільству псевдоелітою) деградації, але і ступінь фрагментації 

державності приблизно на 4/5 або 76% (Таблиця № 6). Хочу 

зазначити, що дані опитування в Інтернеті наведені в таблиці, 

можна вважати репрезентативними. (В опитуванні взяли участь 

20 349 чоловік. На 12.15, 21.03.2012 року). 
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                                                                      Діаграма 7 

Чи вважаєте ви припустимим самосуд в Україні?

Число 

респондентів 

вважають 

самосуд 

неприпустим

им явищем в 

Україні, -

 21%

При певних 

обставинах, 

вважають 

допустимим, 

-

 76%

Не стали 

відповідати, - 

3%
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Чи вважаєте ви припустимим самосуд? [11]. 

№ 

п/п. 

Питання, які поставлені перед 

респондентами. 

Число 

респондентів 

у % 

1. Вважаю допустимим, оскільки українські 

суди не забезпечують в країні правосуддя. 

30% 

2. Вважаю допустимим в деяких випадках, 

коли вина людини очевидна, але йому 

вдалося уникнути відповідальності 

22% 

3. У виняткових випадках люди мають право 

на жорстокість по відношенню до 

злочинців – на зразок тих, які згвалтували і 

підпалили дівчину в Миколаєві 

22% 

4. Я за самосуд, але сам не став би в ньому 

брати участь 

1% 

5. Я проти самосудів, так як вони будуть не 

більш справедливі, ніж звичайні суди 

4% 

6. Я не хотів би брати на себе таку 

відповідальність – судити іншу людину і 

розправлятися з нею на вулиці 

6% 

7. Самосуд нітрохи не моральніше, ніж 

вбивства з інших мотивів 

11% 

8. Не стали відповідати 3% 

 

 

У зв'язку з цим цікава думка колишнього керівника Служби 

безпеки України Валерія Хорошковського, який ще в 2008 році 

прийшов до висновку: «В Україну суди створюють паралельне 

законодавство» [37]. 

 

Екстраполяція клептократії – реальна загроза для світової 

спільноти. Протистояння цивілізацій 
 

Сформовані політичні системи в пострадянських державах 

являють серйозну небезпеку для світової спільноти. В умовах 
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глобалізації, описаних А. Тойнбі, шляхи виходу з розпаду 

цивілізації неможливі, що ще більше посилює міжнародну 

небезпеку з боку пострадянських держав. Ця небезпека полягає в 

екстраполяції розбещеної держави за її державні кордони. 

Історія знає досить багато випадків, коли, «вступивши в 

безпосередні зносини з жителями їх (авт. – розбещених 

держав), можуть заразитися від них розбещенням; така доля 

спіткала спочатку Рим, а потім Ганнібала при завоюванні Капуї. 

Тит Лівій свідчить про це, кажучи: «Lam tunc minime salubris 

militari disciplinae Capua, instrumentum omnium voluptatum, 

clelinitos militum animos avertit a mcmoria patriae». Дійсно, 

подібні міста і провінції мстять своїм переможцям без бою і 

кровопролиття, але, заражаючи їх своїм розпустою, зраджують 

їх у жертву першого ворога, який нападе на них [20, с. 268–269].  

У сучасному світі в умовах глобалізації така небезпека 

цілком реальна. Світ вступив в епоху глобального 

цивілізаційного протистояння. Зіткнення цивілізацій неминуче, 

воно вже йде. Це зіткнення, в основі якого організація життя, 

виходячи з форм правління, «відкритого суспільства» з 

«хорошими» формами правління й універсальних клептократій, 

керованих «дурними з усіх боків» [20, с. 119] формами 

правління. Це зіткнення глобальних політичних і економічних 

(енергетичних) інтересів двох антагоністичних цивілізацій. 

Пострадянські політичні системи – це останній бастіон 

тоталітаризму (Арнольд Тойнбі кваліфікує це явище, як 

елітарний феномен: «Невгамовне бажання творців і господарів 

універсальної держави утриматися за будь-яку ціну» [35, с. 513]) 

для стримування просування Заходу і ліберально-демократичних 

цінностей. Для США, ЄС і НАТО – це плацдарм для просування 

демократії на Схід, єдиного інструменту збереження цінностей 

«відкритого суспільства». Це спосіб взяти під контроль життєво 

необхідні світові запаси вуглеводнів Каспію, Середньої, 

Центральної та російської частини Азії. 

Немає сумніву, що в умовах тотальної деградації 

політичних систем, уже в найближчому майбутньому, кінцевою 
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пунктом еволюції пострадянських держав стане розвал системи 

правління, втрата незалежності і втрата територій. 

«Звичайно буває, що серед цих переворотів республіка, 

позбавлена сили і керівництва, робиться здобуттям сусідньої 

держави, що керується краще, ніж вона» [20, с. 120]. 
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The article analyzes the political transformation in the post-

Soviet states and its influence on the global system of international 

relations. The author defines degradation as the main algorithm of 

the transformation. The author convincingly argues that the 

degradation of the state and society is a comprehensive phenomenon 

and highlights its main components in domestic policy and the impact 

on the global system of international relations.  

Keywords: degradation, algorithm, law, violence, kleptocracy, 

form of government, state, education, science, international relations, 

civilization. 

 

В статье анализируются политические преобразования на 

территории постсоветских государств и их влияние на 

глобальную систему международных отношений. Автор 

определяет в качестве главного алгоритма преобразований 

деградацию. Автор убедительно доказывает, что деградация  

государства и общества – явление всеобъемлющее, выделяет 

его главные составляющие во внутренней политике и влияние на 

глобальную систему международных отношений. 

Ключевые слова: деградация, алгоритм, закон, насилие, 

клептократия, форма правления, государство, образование, 

наука, международные отношения, цивилизация.  
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ЦІННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 

 В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

У статі досліджується поняття «суверенітет», при 

цьому особлива увага звернена на такі питання як 

приналежність суверенітету (чи належить він населенню або 

ж територіальному утворенню), критерії суверенної держави, 

а також виклики традиційної ідеї суверенітету, які, можливо, 

вимагають перегляду самої концепції суверенітету. 

Ключові слова: національний суверенітет, держава, 

глобалізація. 

 

Ідея національного суверенітету є традиційною 

фундаментальною ціннісною підвалиною формування зовнішньої 

політики держави. Розумінням нацією, як політичною 

спільнотою, власного призначення, ролі та цінностей сприяє 

веденню ефективної гри на просторах міжнародних взаємодій, 

посилює ступінь реалістичності останньої. З теоретичних 

позицій термін «суверенітет» тлумачиться як наявність 

абсолютної (від якої залежать усі) та неподільної влади (яка не 

залежить ні від кого, крім себе). Суверенітет водночас є вищою 

владою й водночас першоджерельною владою. З часів Гоббса 

проблематика суверенітету дебатується в межах двох провідних 

концепцій. Першою є концепція національного суверенітету з 

опорою на поняття “нація”, де пропонується її розуміння як 
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неподільної та відмінної колективної сутності індивідів, які 

складають останню. Другою визначено концепцію народного 

суверенітету, де носієм суверенітету є народ, що розглядається 

як конкретна спільнота громадян, які поєднані відносинами 

щодо спільного соціального контракту. Обидва варіанти 

трактуються з позицій визначення репрезентаційної сутності. 

Перша позиція передбачає тлумачення, за яким суверенітет 

належить нації. Тобто абстрактної сутності, що становлять 

люди, які живуть на даній території в даний момент часу та 

підтримують зв'язок поколінь. Друга позиція акцентувала на 

доцільності використання поняття «народ». Народний 

суверенітет тлумачиться як такий, що належить народу – 

реальної сутності, визначеної як групу людей, які  живуть на 

даній території. У першому варіанті приведення до дії прямої 

демократії неможливе. У другому – теоретично можливо, але 

ускладнено з позицій практики. Тому з функціональних позицій 

перевага віддається репрезентативній формі демократії.  

Разом з тим варто, зазначити, що відмінність між двома 

варіантами часто трактується в сучасних демократіях (зокрема, у 

Франції) як несправедлива. Відповідним чином компроміс 

полягає у такому визначенні: національний суверенітет 

належить народу. Пов’язаність національного суверенітету із 

національною ідентичністю традиційно спричиняє рефлексію на 

чинники територіальної цілісності та незалежності нації як 

підвалину національної державності. Гуго Гротіус поміж перших 

фахівців визначив, що суверенним є територіальний порядок 

вільний від зовнішнього контролю. Надто тривалий історичний 

період домінування Вестфальської моделі світоустрою це 

твердження не викликало суттєвих заперечень, однак сучасний 

світовий простір представлений не лише класичними 

національними державами, але й інтегративними утвореннями, 

які не відповідають класичному політико-територіальному 

зразку. Дієве наповнення міжнародних взаємодій відбувається як 

за рахунок традиційних акторів, так і нових нетрадиційних 

гравців. На практиці даний процес веде до зменшення в діях цих 

акторів рефлексії на вертикальний авторитет держави над 
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власною територією на користь транснаціональних сил. Тобто 

акцент зміщується в бік горизонтальної влади. Таким чином, 

нині є сенс говорити про нову екстратериторіальність влади й 

мобільність як вирішальний стратегічний чинник у боротьбі за 

владу. В ієрархії глобальних потужностей місця на вершині 

посідають ті актори, рівень організації діяльності яких зменшує 

залежність від простору. Актори, не так прив’язані до місця, 

вільніші в розміщенні свого владного потенціалу. З другого 

боку, певна «віртуальність» не звільняє національних акторів від 

традиційних функцій, насамперед захисту території. Тому 

поняття простору конкретизується і через територіальні, і через 

політичні виміри. Разом із мережевими характеристиками 

системи глобальних взаємодій виявляються й тенденції до 

системної ієрархізації. Використання просторово-

організаційного підходу дає змогу зафіксувати відрив соціальної 

практики від території принциповою рисою доби глобалізації. 

Результат її прояву на практичному рівні міжнародних контактів 

постає у вигляді проблеми організації глобальної влади та її 

дефіциту, а стискування простору й часу відкриває кордони, 

змінюючи контактні механізми. Радикальніший, аніж 

територіальний, посттериторіальний простір уявляється 

простором політичних можливостей, де практика прямої участі 

громадян у соціальній взаємодії стає альтернативою глобальної 

політики. Отже, у формуванні зовнішньополітичних стратегій 

істеблішмент повинен враховувати, що реалізація “суверенної” 

влади неможлива поза володіння ресурсами на її здійснення. 

Чим меншими є останні, тим більшим стає номінальний 

суверенітет [1]. 

У внутрішньому вимірі суверенітет подається як ідея 

остаточної й абсолютної влади в політичному співтоваристві. 

Тут суверенітет і держава пов'язані нерозривно. Зовнішній вимір 

суверенітету визначається, насамперед, як конституційна 

незалежність, як влада, джерелом якої є конституція держави. 

Отже, суверенітет виражається в правовій, а не у фізичній 

реальності. У дійсності дослідники двох вимірів доходять 

висновку, що центральна роль суверенітету як організуючого 
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принципу в системі міжнародних відносин, по суті, залишається 

без змін. Можливо, однак це положення вимагає доказів. З 

другого боку, суверенітет уже не сприймається як щось дане, 

фіксоване, недоторканне. Тема зміни (розмивання, зникнення) 

національного суверенітету розглядається в основному в межах 

вивчення глобалізації та процесу становлення нового світового 

порядку, а також у зв'язку з військовими діями щодо окремих 

країн. Однак причини трансформації суверенних прерогатив 

держави досліджені недостатньо глибоко і повно. Трансформації 

національного суверенітету представлені як процес, що 

відбувається під впливом потужних наднаціональних сил. Але 

важливим є й такий аспект: суверенітет великою мірою 

скорочується добровільно самими національними державами. 

Таким чином, є сенс зафіксувати двосторонній характер 

трансформації суверенітету в умовах глобалізації. З одного боку, 

посилюються фактори, що викликають скорочення 

номенклатури й обсягу суверенних повноважень держав, з 

другого – більшість держав добровільно йдуть на обмеження 

свого суверенітету [2]. 

З позицій міжнародно-політичної практики під 

суверенітетом у політичній науці розуміється найважливіша 

ознака держави, що виражається в його повній самостійності, 

верховенстві у внутрішній і незалежності у зовнішній політиці. 

Перші трактування цього поняття, зокрема, як постійної і 

абсолютної влади держави, з'явилися ще на початку Нового 

часу. Практичний зміст поняття “суверенітет” постійно 

змінювався залежно від того, хто виступав вищим сувереном – 

феодальний монарх, освічений абсолютний монарх, який 

виступав від імені народу, або ж сама нація. З утвердженням 

Вестфальської системи міжнародних відносин принципи 

суверенності держав отримали загальноєвропейське визнання. 

Включення до Статуту ООН та інших положень міжнародних 

документів про суверенну рівність держав і про право націй на 

самовизначення сприяло зміцненню ідеї національного 

суверенітету в міжнародних відносинах. Зокрема, це 

втілювалось у неприйнятті світовим співтовариством будь-якої 
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агресії і порушення державного суверенітету заради досягнення 

ідеологічних цілей. Необхідність комплексного переосмислення 

і переоцінки практичного змісту поняття “суверенітет” на 

сучасному історичному етапі обумовлюється виникненням 

світового політичного співтовариства, уточненням принципів 

приватних суверенітетів, принципів їх поєднання один з одним і 

побудови їх ієрархії, а також діями на міжнародній арені нових 

акторів – конкурентів держави (ТНК, недержавних організацій і 

наднаціональних структур). Технології, торгівля, транспорт, 

міжнародний капітал обплутують світ новими мережевими 

зв'язками і роблять кордони держав прозорими. Унаслідок 

скорочується обсяг національного суверенітету і підривається 

статус держави як головного суб'єкта міжнародних відносин. 

Таким чином, зміни в продуктивних силах спричинюють зміни 

всіх інших сфер життя, включаючи політичну сферу. 

Трансформації відбуваються в моделях поведінки як держав, 

корпорацій і груп, так і людини як носія політичної культури й 

учасника глобальних комунікативних процесів [2]. 

Скорочення обсягу суверенних прерогатив держави має як 

позитивні, так і негативні наслідки. При цьому баланс позитивів 

і негативів є відмінним для різних країн, регіонів, територій і 

навіть верств суспільства. Звідси – неоднозначне ставлення до 

глобалізації, акцент на її хаотичності. Створюючи контури 

нового порядку, глобалізація ламає колишні, причому швидкість 

руйнування старих відносин часто дуже випереджає зведення 

нових. Зокрема, у низці країн це наочно виявляється в зламі 

традиційної ідеології, заснованої на сакралізації батьківщини і 

нації завдяки поширенню альтернативних національних переваг 

та ідентифікацій. Проте ефективної заміни ідеологій ще не 

відбулось. Одна з головних причин глобально-системної 

нестійкості полягає в тому, що політичні інститути відстають від 

економіки, яка переросла межі національних кордонів, потребує 

наднаціонального планування і спільного контролю за 

джерелами коливань ринків. Напрямок, форми і наслідки 

світових процесів будуть залежати від мінливого балансу сил, 

від стратегії, яку виберуть ті чи інші країни та об'єднання, від 
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різних геополітичних чинників і комбінацій. Відповідно, ті, хто 

прагне зайняти значущі позиції у взаємозалежному і мінливому 

світі, повинні прогнозувати і передбачати тенденції, 

використовуючи їх у власних інтересах. 

Одним з актуалізованих напрямків сучасних досліджень є 

взаємозв’язок глобалізації, суверенітету і націоналізму. На 

практиці суверенні права і повноваження держав і націй завжди 

обмежувалися різними чинниками. Нині твердження про повну 

свободу дій держав неправильне навіть теоретично. Обсяг 

внутрішнього суверенітету суттєво звузився де-юре – завдяки 

міжнародним домовленостям, де-факто – завдяки сформованим 

традиціям. Право вводити мито, забороняти або заохочувати 

ввезення чи вивезення товарів (капіталів), друкувати гроші, 

брати кредити та позичати, проголошувати або обмежувати 

політичні свободи, встановлювати правила проведення виборів, 

застосовувати смертну кару та вести військові дії – перестало 

визначатися тільки бажаннями самих держав. Можна 

констатувати, що сфера внутрішніх компетенцій держави, що 

регулюється тільки національним правом і звичаями, 

звужується, а міжнародне право розширюється. Так, за 

спостереженнями С. Стрендж, майже не залишилося сфери, у 

яку не втручалася б державна бюрократія. Суспільно-політичні 

процеси ніколи не йдуть однолінійно і лише в одному напрямку. 

Загальний вектор – це завжди складний баланс 

різноспрямованих змін, причому послаблення системи зазвичай 

супроводжується посиленням її окремих сторін. У сучасному 

світі більше немає єдиного державного, народного чи 

національного суверенітету. Суверенітет усе частіше ділиться 

між наднаціональними, національними, регіональними, а іноді й 

регіональними та муніципальними одиницями [3]. 

На процес трансформації національного суверенітету 

впливає низка чинників: технологічні й економічні зміни, 

глобальні проблеми людства, регіональна інтеграція, прагнення 

уникнути військових протистоянь, зростання кількості 

демократичних режимів. При цьому чинник добровільності в 

скороченні обсягу суверенних повноважень держави – серед них 
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один з найважливіших. Він не виключає впливу, іноді досить 

жорсткого, на країни-порушники міжнародних правил і 

домовленостей, а також прямого втручання у справи тих держав, 

які не в змозі розв’язати внутрішні конфлікти. Подібні дії 

світової спільноти або окремих країн і блоків також впливають 

на трансформацію суверенітету, створюючи прецеденти на 

майбутнє. Не останню роль у цьому процесі відіграє і світова 

громадська думка: адже чим ширше коло країн, які свідомо 

обмежують свій суверенітет для підвищення престижу й 

отримання цілком реальних переваг, тим не ефективнішою, 

здається політика держав, які не йдуть на такі обмеження. 

Процеси інтернаціоналізації вийшли на якісно новий рівень. 

Найбільший суверенітет, тобто найменші обмеження у 

використанні суверенних прав, нині мають держави ідеологічно 

й економічно закриті (Китай, Іран, Саудівська Аравія, деякі інші 

мусульманські країни, Північна Корея, Куба). Нерідко саме 

через наявність їх “суверенних прав” (серед них права 

створювати ядерну зброю) у світі виникають гострі конфлікти. У 

цілому ж навіть їх суверенітет починає звужуватися. Щодо 

розвинених держав, то тенденція делегування ними своїх 

повноважень регіональним і глобальним організаціям очевидна. 

Виняток становлять Сполучені Штати, які дозволяють собі 

часом ставити власні національні інтереси вище світових і 

союзницьких [4]. 

Отже, під впливом потужних чинників держава поступово 

поступається своїм місцем основного суверена більшим, 

зокрема, наднаціональним, утворенням і структурам. Надалі ця 

тенденція, на наш погляд, буде тільки посилюватися. Однак 

також очевидно, що в деяких сферах суверенітет буде 

звужуватися (наприклад, у питаннях економічної стратегії), а в 

деяких закріплюватись. Зокрема, зростатимуть етномовні, 

культурні та соціальні функції держави. Суверенітет залишиться 

одним з найважливіших принципів міжнародних відносин. 

Усередині самих держав різні політичні сили по-різному 

розуміють національні цілі, та й трактування загальних цілей 

можуть відрізнятися. На тлі скорочення обсягу національного 
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суверенітету простежується й тенденція зростання націоналізму, 

що втілюється в прагненні навіть найменших народів світу 

отримати власний національний суверенітет [4]. 

Зауважимо, що яким би м'яким не був зовнішній вплив на 

країни, у яких немає ресурсів для самостійних перетворень, він 

позначиться на їх суверенітеті. Обмеження суверенітету 

відбувається на двох рівнях: регіональному (країни, що 

розвиваються об'єднуються в регіональні спільноти, щоб разом 

відстоювати власні інтереси) і глобальному – у межах 

протистояння розвинених країн і тих, що розвиваються 

(проблема Північ-Південь). Тільки певне інституціональне 

рішення, урешті-решт, призведе до встановлення нового, більш-

менш стабільного світового порядку. Для того, щоб такий 

світовий порядок став реальністю, повинен відбутися глибокий 

переворот у світогляді еліт і народів, унаслідок якого 

національні проблеми почнуть розглядатися крізь призму і в 

контексті загальних (регіональних і світових) завдань і проблем. 

З позицій ведення практичної політики важливіше, що 

суверенітет є носієм такої риси, як функціональність, бо 

забезпечує відповідний рівень політичної свободи всередині 

держави та її незалежність від зовнішнього тиску. Архітектура 

Вестфальского договору, покладена в основу сучасної системи 

міжнародних взаємодій, визначила базовою одиницею 

міжнародних відносин і втіленням верховної влади суверенну 

державу. У зовнішньому вимірі такий суверенітет, насамперед, 

спрямований на регламентацію використання військової сили. 

Звідки й набуло популярності трактування війни як інструменту 

політики, що застосовується лише у випадку конфлікту між 

суверенними державами. Тобто з причин наявності зовнішнього, 

але не внутрішнього інтересу.  

Державо-центричний підхід, який набув найбільшої 

популярності в середині ХХ ст. на теоретичній підвалині 

реалізму, демонструє намагання поєднати всі основні елементи 

суверенітету в єдиному акторі – суверенній державі. Так, К. 

Уолтц стверджує, що суверенна держава означає самостійність 

останньої в розв’язанні внутрішніх і зовнішніх проблем, по суті 
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– відсутність вищої міжнародної влади. Класична точка зору, 

втілена в реалістських і неореалістських розробках, передбачає 

розуміння суверенітету як фіксованого й екзогенного атрибуту, 

як абсолютного принципу. З практичної точки зору тут особлива 

увага звернена на системному порушенні досягнень 

Вестфальського суверенітету. Зовнішній суверенітет передбачає, 

що кожна держава лишається незалежною, формально рівною 

поміж низки інших. Де-факто практичний вимір світових 

взаємодій демонструє певну ієрархічність. Неореалісти 

звертають увагу на проблематику завдяки аналізу відносин 

світових потуг, які є суверенними та перебувають у відносинах 

анархії між собою, тоді як міжнародні структури визначаються з 

позицій основної політичної одиниці епохи. Ті актори, що не 

вписуються в класичну схему, розглядаються через залежність 

від провідних гравців. Критики даного підходу справедливо 

зауважують на тому факті, що держава вже не є єдиним актором 

міжнародних взаємодій, а входить до системи взаємозалежності 

з транснаціональними акторами й організаціями. Такі зсуви 

потребують системної реконцептуалізації [5, p. 79-128].  

Академічні дослідження суверенітету за доби глобалізації 

актуалізують проблематику “нового суверенітету”. Принципова 

увага наукових експертів сфокусована на таких напрямах 

аналізування: фундаментальній природі суверенітету, перегляді 

класичної перспективи, підйомі конструктивістської 

альтернативи, уваги до ієрархії у міжнародних взаємодіях, 

реалізації форм змішаного чи обмеженого суверенітету. 

Комплексний аналіз відповідних досліджень дозволяє 

стверджувати, що суверенітет є набагато проблематичнішим 

поняттям, ніж в епоху домінування класичних моделей. Як один 

з видів владних відносин, суверенітет зберігає особливості 

взаємозв’язку внутрішнього і зовнішнього вимірів. За оцінкою 

провідного фахівця з даної проблематики С. Краснера, 

внутрішній вимір віддзеркалює необхідність ефективного 

контролю за територією держави, тоді як зовнішній вимір є 

передумовою для міжнародного визнання і передбачає 

відносини формальної рівності на міжнародній арені. З позицій 
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практики останній момент трактується в сенсі права управління 

(К. Уолс), як юридичний суверенітет (Р. Джексон), як 

міжнародно-правовий суверенітет (С. Краснер) [6, p. 179–210]. 

Інший напрямок виявлення дієвої сутності суверенітету – у 

якості характеристики відносин між державами. Так, наприклад 

Д. Лейк фіксує внутрішню ієрархію та зовнішню анархію двома 

обличчями «нового суверенітету» сучасності. Принципову 

критичність зберігають конструктивістські дослідження, що 

ефективним шляхом тлумачення реальності пропонують підхід 

до останньої як відлуння соціальних фактів, соціальних 

структур, які приводяться до дії завдяки практиці держав. Так, 

Дж. Раггі дуже справедливо вказує на принциповий недолік 

класичних підходів до суверенітету – відсутність генеруючого 

принципу. Ч. Тіллі, А. Вендт підкреслюють, що суверенітет у 

зовнішньому і внутрішньому вимірах є соціальнообумовленою 

рисою. Відтак суверенітет не є екзогенним щодо системи, але 

відтворюється на основі практики [7; 8]. 

Саме розуміння суверенітету як соціально конструйованого 

відкрило нові обрії для аналізування параметрів зовнішньої 

політики за доби глобалізації, бо суверенітет сам виникає 

значною мірою залежно від інших соціальних норм і практики. 

Наприклад, К. Реус-Сміт концептуально представив трактування 

суверенітету як одного з трьох елементів міжнародних спільнот: 

конституційного устрою, моральних цілей держави, що 

віддзеркалюють норми законності дій, суверенітет. Отже, з 

позицій практичної задіяності в міжнародно-політичному 

аналізуванні даний підхід представляє якісно нове розуміння 

національного суверенітету як динамічного й соціально 

побудованого. Суверенітет дійсно може бути поданий як 

соціальна конструкція, що змінюється з плином часу, але його 

сприйняття як загальносистемного атрибута держави є 

константою [9]. Наприклад Е. Моравчик, визначаючи домінанту 

міждержавного підходу, встановлює, що поведінка держави на 

міжнародній арені обумовлена співвідношенням інтересів різних 

соціальних груп і ділових кіл [10]. 
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У дискурсі альтернативних підходів деякий час передували 

два концепти – економічної взаємозалежності і міжнаціональних 

відносин. За першим підходом національна держава мислиться 

як конкретна економічна одиниця і пояснюється як результат 

політичного вибору. Тут взаємозалежність не є обмеженням 

суверенітету, але стає його вираженням. Друга альтернатива 

акцентує на теорії залежності, де існує структурна нерівність 

між державами. Тут залежність постає умовою, але не є 

вибором. Основні практичні появи нерівності відбуваються в 

ринкових процесах, але не у владних відносинах. Разом із тим, за 

умов глобалізації сила й влада розуміються як синоніми. Однак 

практичний економічний успіх східноазійських держав не 

дозволив повністю верифікувати положення теорії. Перша 

альтернатива на практиці спрацювала ефективніше. Завдяки 

залученню переваг і структурного оновлення країни зараховані 

до напівпереферії подолали прірву розриву в темпах розвитку. 

Таким чином, висока ефективність у теорії не завжди пояснює 

нетипові для концептуальної розробки конструкти, що на 

практиці частішають [11]. 

Впливовими залишаються підходи з акцентом на факторі 

суверенітету нації. Політичне трактування нації передбачає її 

розуміння як більшості політичного населення країни, народу, 

що проживає на території держави, носія народного 

суверенітету. Тут єдиним джерелом державного суверенітету є 

нація, подана як спільнота основних політичних одиниць на 

державній території, що беруть участь у процедурах політичного 

управління. Альтернативне розуміння нації з даних позицій 

може бути трактовано як етнічно однорідної групи в імперських 

утвореннях, що має право на самовизначення та створення 

власної держави.  

На міжнародному рівні суверенітет означає, що ніщо не 

може бути зроблено щодо держави без її згоди. Міжнародні 

правові стандарти засновані на принципі суверенної рівності 

держав. Проте на практиці цей статус суверенітету залишається 

вкрай реляційним, якщо не діалектичним, тому що державний 

суверенітет не тільки залежить від готовності держави бути 
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суверенною, але й від ступеня суверенітету, який може 

захистити проти суверенної дії інших. З цієї точки зору, 

обмеження державного суверенітету логічно випливає вже з 

факту існування інших суверенних держав. 

У сфері міжнародних відносин явно суперечливі позиції 

теорії демонструють, як складно розраховувати на рівність 

суверенітету і національної політики. З усвідомлення 

теоретиками цієї суперечності народилася теорія “права на 

втручання”. Адепти останньої також стверджують, що 

обмеження політичного суверенітету мають в основі правові 

норми та зрештою повертаються до значень “моралі”. Новітні 

дослідження засвідчують, що “суверенітет етики” стає новим 

способом мислення про суверенітет, що має на увазі право 

передбачення цілей, які суперечать основним свободам і правам 

людини. Такі положення регулярно використовуються для 

виправдання «гуманітарних воєн». Паралельно виникає питання 

про те, хто повинен чи в змозі реально виконати обмеження 

політичного суверенітету держав чи народів. За визначенням, 

можуть здійснювати “право на втручання” ті, хто має ресурси й 

засоби, щоб втрутитися. Але тоді право підлягає владі, що є 

протилежне вищезазначеним цілям. Де-факто, тут політичний 

суверенітет стає привілеєм тих, хто претендує на дотримання 

закону. Критики ліберальних концепцій суверенітету, у якій 

держава перебуває під владою закону, тоді як суспільне життя 

чітко відокремлене від “приватного життя”, надто 

деполітизовані. Зокрема, К. Шмітт зазначає, що, за визначенням, 

стандарти і процедури безсилі у визначенні, хто повинен 

вирішувати долю людей, коли самі вони вже не можуть це 

зробити.  

Реальна влада суверенного актора не завжди є 

“суверенною” за формальним правом чи статусом. Гегемонії, що 

здійснюється у зв'язку з ефектами влади, часто діють поза 

межами закону, хоча й вони також є за формою суверенними. 

Таким чином суверенітет залишається провідним механізмом 

захисту національних інтересів у реальному світі, але 

змінюються параметри його практичного виявлення. 
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Комплексний аналіз сучасних підходів у межах 

прикладного аналізування зовнішньої політики держави дає 

змогу стверджувати: у західної експертної спільноти немає 

єдиного погляду на роль суверенітету в сучасній політичний 

практиці. Принципові позиції представлені прихильниками 

традиційного підходу та прихильниками оновлення останнього. 

Перша позиція характеризується як позиція послідовних 

сувереністів. Наприклад, американський політолог М. Уолцер, 

стверджує, що суверенітет походить від права народу на 

самовизначення. Він втілює історію, культуру й соціальні 

особливості. Завдання держави полягає в підтриманні 

політичного простору, а зовнішні сили мають поважати 

політичний процес. Втручання у простори інших акторів 

бачиться можливим лише у вигляді обмеженої за часом, цілями 

та засобами «справедливої війни».  

Протилежна точка зору, насамперед, представлена 

розробками фахівців з міжнародно-правової проблематики. 

Зокрема, американський юрист Ф. Теона обґрунтовує 

необхідність обмеження суверенітету як  такого, що не 

відповідає моральним вимогам,  які висуваються до політичних 

інститутів. Як наслідок -  міжнародне право позбавлене 

відповідної опори. Відомі політологи М. Хард та А. Негрі 

стверджують, що суверенітет – невід’ємний від сучасного 

політичного контексту. А саме – глобального стану війни, 

ситуації, за якої насильство може відбутись у будь-який момент. 

Відтак класичний суверенітет уже не в змозі захистити від 

насильства і перестає бути достатньою підвалиною для 

форматування міжнародних відносин. Новий суверенітет 

повинен відповідати імперативу демократії, що в практичному 

вимірі передбачає реформування ООН у всенародно виборчий 

інститут в 400 округах по 10 млн. у кожному поза залежності від 

національних кордонів [12]. Так, на думку Дж. Анамбе, 

суверенітет повинен тлумачитися як похідна структура, у якій 

право співвідноситься з життям. Тут змістовно використовується 

відома теза М. Фуко, за якою життя, як таке, стає основним 

об’єктом проецирування розрахунків державної влади. Як 
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наслідок держава проникає у приватне життя людини через 

національну ідентичність, а через громадянство суверенітет стає 

формою існування. Разом із тим, тут фіксується неготовність 

національних еліт відмовитись від традиційних форм 

представництва.  

Прихильники деактуалізації традиційних національних 

підвалин міжнародно-системних побудов аргументують власну 

позицію з огляду на історичність процесу формування системи 

національних держав. Сприйняття національного суверенітету 

як недоторканного та незмінного виникло за певних історичних 

умов, які, на сучасному етапі світового розвитку, відсутні у 

значної частини сучасного світу. Разом із тим, гуманітарні 

виміри реагування міжнародної спільноти потребують 

зовнішнього втручання та легітимації наднаціональних сил, тоді 

як розширення кордонів сфери дій міжнародних сил мають бути 

чітко визначеними й отримати нормативно-правову 

регламентацію, що відбиває розрив між практикою міжнародних 

взаємодій і традиційним сприйняттям національного 

суверенітету. 
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Article is devoted to the concept of «sovereignty», with 

special attention paid to issues such as sovereignty belonging (or is it 

public or territorial formation), the criteria of a sovereign state, but 

also challenges traditional ideas of sovereignty, which may require 

revision of very concept of sovereignty. 

Key words: national sovereignty, state, globalization. 

 

Статья посвящена понятию «суверенитет», при этом 

особое внимание обращено на такие вопросы, как 

принадлежность суверенитета (принадлежит ли он населению 

или территориальному образованию), критерии суверенного 

государства, а также вызовы традиционной идее 

суверенитета, которые, возможно, требуют пересмотра 

самой концепции суверенитета. 

Ключевые слова: национальный суверенитет, 

годударство, глобализация. 
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У статті розглядається антитерористична діяльність 

ФРН на сучасному етапі на багатосторонньому рівні в межах 

визнаних міжнародних організацій – ООН, НБСЄ, НАТО, ЄС. 
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боротьбі проти міжнародного тероризму 
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антитерористична коаліція. 

 

 В отличие от многих стран мира Федеративная Республика 

Германия достаточно рано столкнулась с проблемой 

международного терроризма. Первый удар террористами был 

нанесен при канцлере Брандте в 1972 году. Весной и летом 

взрывные устройства боевиков из организации Фракция Красная 

Армия (РАФ) сработали в американской штаб-квартире во 

Франкфурте-на-Майне, в полицей-президиуме Аугсбурга, 

нападения последовали на высотный дом издателя Шпрингера и 

на торговые центры в Гамбурге, на штаб-квартиру американской 

армии в Гейдельберге. Они сопровождались многочисленными 

жертвами и тяжелоранеными. Взрыв негодования вызвало 

нападение арабской террористической организации «Черный 

сентябрь» на сборную команду Израиля во время XX 

Олимпийских игр в Мюнхене в сентябре, которое закончилось 

кровавой бойней, унесшей 17 жизней. 
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Все это потребовало от властей ФРГ принятия срочных мер 

не только по усилению мер безопасности, расширению штата 

спецслужб, увеличению финансирования, улучшению 

технического оснащения, но и в целом – координации действий 

всех ответственных государственных органов на земельном, 

федеральном и международном уровнях. Казалось, было сделано 

все возможное для борьбы с терроризмом, но его пик не 

заставил себя долго ждать. Главные события были впереди. Они 

пришлись уже на период канцлерства Г. Шмидта. 

10 ноября 1974 г. от рук террористов погиб президент 

Берлинского суда Гюнтер Дренкман. 27 января 1975 г. был взят 

в заложники председатель западноберлинского ХДС Петер 

Лоренц, которого обменяли впоследствии на пятерых 

террористов, находившихся в заключении. Три месяца спустя, 24 

апреля, террористы РАФ захватили посольство ФРГ в 

Стокгольме, требуя освобождения лидеров своей группы. В ходе 

осады и штурма погибли военный атташе Андреас фон Мирбах 

и атташе по вопросам экономики Хайнц Хиллегаарт. В апреле 

1977 года был убит генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак, 

в июле – председатель правления «Дойче банк» Юрген Понто, в 

октябре – президент Федерального объединения союзов 

немецких работодателей Ханс Мартин Шляйер. 

В ответ на эти террористические акты 14 сентября 1977 г. 

федеральное правительство приняло решение о выделении до 

1981 года дополнительных 870 млн. марок на борьбу с 

терроризмом и инициировало ужесточение 

антитеррористического законодательства. 13 октября 1977 г. 

арабские террористы захватили в заложники пассажиров Боинга-

737 авиакомпании «Люфтганза», совершавшего полет из 

Пальмы де Майорки во Франкфурт-на-Майне, и потребовали от 

властей ФРГ освобождения своих немецких подельников. Но 

преступники остались в тюрьме, а 18 сентября 

спецподразделение GSG-9, подчиненное федеральной 

пограничной службе, успешно осуществило в аэропорту 

Могадишо штурм захваченного самолета. Узнав об этом, 

западногерманские террористы А. Баадер, Г. Энслин и Я.-К. 
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Распе покончили жизнь самоубийством в своих тюремных 

камерах в Штутгарте. И хотя террористические акты еще имели 

место впоследствии, жаркая «немецкая осень» на этом подошла 

к концу. Освободительная акция в Могадишо стала личным 

успехом канцлера Шмидта. Если бы она не удалась, ему 

пришлось бы подать в отставку. 

Став неотъемлемой частью вызовов и угроз, связанных с 

глобализацией, международный терроризм, а точнее – борьба с 

ним, занимает одно из центральных мест и в системе координат 

внутренней и внешней политики ФРГ в целом. В условиях 

размывания границ между внутренней и внешней политикой в 

области безопасности он требует от ФРГ более активного 

международного сотрудничества и принятия коллективных 

решений в рамках ООН, Европейского союза, НАТО и других 

международных организаций.  

Несмотря на то, что лишь недавно терроризм мутировал в 

так называемый супертерроризм, меры правительства ФРГ в 70 –

80-е гг. ХХ ст. по противодействию левым экстремистам из 

Фракции Красной Армии составили прочную базу для борьбы с 

современными угрозами.  Тем не менее, последние потребовали 

от руководства ФРГ в начале XXI столетия существенных 

изменений и дополнений сообразно изменившимся условиям.  

Если раньше, в период активной деятельности РАФ, 

приоритетной задачей государственных органов были розыск и 

изоляция экстремистов, то после широкомасштабных 

террористических актов в США в 2001 году главную роль стали 

играть предупредительные меры. Да и сам терроризм претерпел 

качественные изменения: РАФ хотя и имела международные 

связи (в частности с палестинскими террористами), действовала, 

однако, внутри страны и, соответственно, представляла собой 

внутреннюю проблему Федеративной Республики Германии. 

Теперь же терроризм приобрел глобальные масштабы. А опыт 

борьбы ФРГ с терроризмом как внешней угрозой не столь велик. 

Появление новой  формы терроризма потребовало от 

правительства Федеративной Республики более тесного 

международного сотрудничества, и, соответственно, учета в 
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этой сфере интересов других, прежде всего западных стран, и 

принятия политических решений с оглядкой на США. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. стали 

катализатором выработки новой антитеррористической 

политики Германии. Существовали и другие, специфически 

немецкие факторы, которые этому способствовали: трое из 

четырех террористов-смертников, участвовавших в ударах по 

Нью-Йорку и Вашингтону, учились в Гамбурге и, не замеченные 

немецкими спецслужбами, разрабатывали там план терактов. 

Следует также учитывать, что ФРГ, в сравнении со многими 

другими европейскими странами, располагает весьма высокой 

долей некоренного населения. В настоящее время в Германии 

проживают около трех миллионов мусульман, и их количество 

постоянно возрастает. Эти факты объясняют быструю реакцию 

со стороны правительства ФРГ на события в США. 

Уже непосредственно после событий 11 сентября – еще до 

принятия новых антитеррористических законов – германское 

правительство приняло ряд срочных мер по противодействию 

терроризму. Во-первых, была усилена разведывательная, 

аналитическая и оперативно-розыскная деятельность. Во-

вторых, спустя несколько часов после террористических ударов, 

в Федеральном ведомстве уголовной полиции была 

сформирована Специальная организация по восстановлению 

США (BAO USA)
1
. В Меккенхайме и Гамбурге в рамках этой 

структуры было задействовано до 600 сотрудников. В ее работе 

приняли участие иностранные полицейские и сотрудники ФБР. 

BAO USA внесла существенный вклад в расследование терактов 

и предотвращение подобных преступлений в дальнейшем. Это 

неоднократно признавалось как на внутриполитическом, так и на 

международном уровне, в особенности со стороны США. Вскоре 

деятельность ВАО USA была поставлена на постоянную основу. 

В-третьих, федеральной полицией был усилен контроль и охрана 

сухопутных и морских границ и ужесточены меры по 

пограничному контролю пассажиров в аэропортах страны. 

                                      
1
 Besondere Aufbauorganisation USA (BAO USA). 
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Кроме того, была усилена защита и охрана подверженных 

особой опасности объектов на территории ФРГ, в первую 

очередь, американских, британских и израильских посольств и 

учреждений. 

Борьба с терроризмом осталась одной из первоочередных 

задач, поставленных в повестку дня политики безопасности 

правительства ФРГ во главе с А. Меркель. Это нашло отражение 

в коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СДПГ (VIII глава), 

который был подписан 18 ноября 2005 г.
2
: «Террористические 

удары в различных странах нашего мира представляют собой 

новый масштаб угрозы. В Германии дело пока не дошло до 

терактов исламистских террористов. Этим мы во многом 

обязаны хорошей работе служб безопасности. Тем не менее, 

возможность подобных террористических акций не может быть 

полностью исключена. Поэтому борьба с терроризмом остается 

основной задачей немецких служб безопасности». 

Благодаря новым правам, спецслужбам удалось сорвать 

планы проведения ряда терактов: четыре исламистские 

организации, действовавшие на территории ФРГ, оказались под 

запретом, были вскрыты финансовые потоки радикального 

палестинского движения ХАМАС в Европе, более эффективно 

развивалось сотрудничество в правоохранительной сфере с 

государствами как членами, так и не членами Европейского 

Союза. 

24 октября 2006 г. правительство опубликовало «Белую 

книгу-2006 по безопасности Германии и будущему 

бундесвера»
3
. Она стала своего рода программой кабинета в 

области политики безопасности и определяет основные вехи в 

этой области на предстоящие несколько лет. Ее основная цель – 

сделать бундесвер более транспарентным для граждан и 

                                      
2
 См.: Gemeinsam f?r Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. 

Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD. – Berlin, 11.11.2005. – 190 S. 
3
 С момента публикации последней Белой книги по вопросам безопасности 

Германии и положения бундесвера на тот момент прошло более 12 лет: 

правительство Г. Шрёдера не смогло достигнуть единогласия в этом вопросе  

и выпустить свою Белую книгу.  
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определить задачи и возможные сферы деятельности 

вооруженных сил. Документ указывает в первую очередь на то, 

что «за прошедшее время на международной арене произошли 

значительные изменения», и «международный терроризм 

представляет собой основной вызов и угрозу свободе и 

безопасности. Распространение оружия массового уничтожения 

и средств его доставки все явственнее перерастает в 

потенциальную угрозу и для Германии». Подчеркивается, что 

«предотвращение международных конфликтов и урегулирование 

кризисов, включая борьбу против международного терроризма, 

в обозримом будущем станут наиболее вероятными задачами»
4
. 

Главным нововведением этого документа стало то, что оно 

допускает возможность боевого использования вооруженных 

сил внутри страны. Объясняется это тем, что «внутренняя и 

внешняя безопасность переплетаются все теснее». Однако 

применение сил и средств бундесвера на территории ФРГ 

запрещено до настоящего времени Основным законом. «В этой 

связи, – как указано в Белой книге, – федеральное правительство 

видит необходимость расширения конституционно-правовых 

рамок»
5
 для деятельности вооруженных сил. 

Международная антитеррористическая деятельность 

Федеративной Республики в постбиполярном мире как 

важнейшая составляющая ее политики в области безопасности 

имеет многоуровневый характер. Очевидно, что приоритет в 

этой системе координат отдан НАТО – ключевой для ФРГ 

организации по поддержанию мира и обеспечению безопасности 

стран-членов альянса.  

После террористических актов 11 сентября 2001 г. 

Вашингтон объявил «войну с терроризмом», сделав ставку на 

НАТО как на главную ударную силу. Уже 19 сентября 

правительство ФРГ выразило свою неограниченную 

солидарность с Америкой. В Берлине было объявлено, что 

                                      
4
 Wei?buch 2006 zur Sicherheit Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr. – 

Berlin, 2006. – S. 20 
5
Ibid. S. 72 – 73 
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Соединенные Штаты не только заслужили «неограниченную 

солидарность» Германии, но и ее готовность принять участие в 

военных операциях. Вместе с тем, канцлер Шрёдер сделал 

существенную оговорку: «То, что наше общество стало намного 

сдержаннее относиться к необходимости проведения военных 

операций, чем когда бы то ни было в немецкой истории, я 

расцениваю как цивилизационный прогресс…»
6
. Из этого он 

вывел формулу: неограниченной солидарности – да, авантюрам 

– нет. Проявлением солидарности стало участие ФРГ в 

антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» 

(«Enduring Freedom») в Афганистане. Войну же в Ираке немцы 

заклеймили как откровенную авантюру. 

Выступая на парламентских дебатах 8 ноября 2001 г., 

канцлер подчеркнул, что объявление о начале действия 

союзнических обязательств (ст. 5-я Вашингтонского договора) 

явилось решением большой значимости, которое налагает на 

немцев не только формальные обязанности. «Я думаю, – сказал 

он, – наш долг лежит глубже, чем в простом выполнении 

союзнических обязательств. Мы не раз совместно указывали на 

то, что в особенности удары по Нью-Йорку и Вашингтону […] 

были не только ударами по тем ценностям, которые лежат в 

основе политической организации американцев, но и по тем, 

которые являются приоритетными и для нас, а именно – 

ценностям Основного закона. […] Мы десятилетиями ощущали 

солидарность со стороны Америки. Поэтому теперь это просто 

наша обязанность – проявить в ответ нашу солидарность с 

альянсом»
7
. 

16 ноября 2001 г., после свержения американцами режима 

талибов, бундестаг проголосовал за участие подразделений 

бундесвера численностью до 3 900 солдат в операции 

«Несокрушимая свобода». Парламентом было дано согласие 

                                      
6
 Цит. по : Hacke C. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 

von Konrad Adenauer bis Gerhard Schr?der. Op. cit. –S. 477. 
7
 Beitrag im Deutschen Bundestag von Gerhard Schr?der, Plenarprotokoll 

14/198 vom 8. November 2001 
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выделить в поддержку натовской операции пять воинских 

подразделений: силы радиационной, биологической и 

химической защиты (около 800 чел.), медико-санитарные 

подразделения (около 250 чел.), силы специального назначения 

(около 100 чел.), силы военно-транспортной авиации (около 500 

чел.) и военно-морские силы, включая авиацию ВМС (около 

1800 чел.), а также силы боевой поддержки в количестве 450 

военнослужащих. 

Свой вклад в борьбу с терроризмом в рамках 

«Несокрушимой свободы» бундесвер вносит и в Африке. В 

феврале 2002 года на мысе Горн в Африке бундесвером была 

оборудована военно-морская база, на которой разместились три 

сторожевых корабля, пять торпедных катеров, два тендера, один 

танкер и преданные им 1300 военнослужащих. Это соединение 

должно было обеспечивать безопасность судоходства в регионе 

и пресекать возможные передвижения террористов между 

Аравийским полуостровом и африканским побережьем. В 

Джибути также была оборудована немецкая военно-морская база 

поддержки. Дополнительно с марта 2002 года до конца сентября 

2003 года в Момбасе (Кения) были задействованы три самолета-

разведчика для патрулирования морских путей. Наконец, с 

января 2002 года более 100 военнослужащих спецназа 

бундесвера КСК (KSK – Kommando Spezialkr?fte) приняли 

участие в военной операции в Афганистане и 250 

военнослужащих – в обеспечении работы систем АВАКС НАТО 

над территорией США. В задачу немецких спецназовцев 

входило ведение разведки, выявление и уничтожение тайных баз 

радикально-исламистского движения Талибан и 

террористической группировки Аль-Каида. Однако более 

конкретная информация по операциям КСK и даже сам факт их 

пребывания в тех или иных районах Афганистана были строго 

засекречены.  

Начиная с 2003 г., количество немцев, участвовавших в 

операции «Несокрушимая свобода», постоянно сокращалось. 

Теперь немецкое участие в операции ограничено в основном 

морской разведкой на африканском мысе Горн, а численность 
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мандата сокращена с 1 800 до 1 400 военнослужащих. Спектр 

выполняемых бундесвером задач также существенно изменился: 

80% германского контингента в рамках «Несокрушимой 

свободы» осуществляет подготовку афганской полиции и армии. 

После окончания боевых действий в Афганистане и 

завершения переговоров о новом афганском временном 

правительстве Совет Безопасности ООН утвердил 20 декабря 

2001 г. мандат Международных сил содействия безопасности в 

Афганистане (МССБ)
8
, которые должны были страховать работу 

афганского переходного правительства. Местом их дислокации 

должны были стать Кабул и близлежащие окрестности. Уже 22 

декабря бундестаг подавляющим большинством голосов принял 

решение об участии бундесвера в миссии МССБ. 2 января 2002 

г. в Кабул прибыл передовой отряд будущих сил МССБ, а 19 

марта Германия приняла на себя командование международной 

тактической бригадой в Кабуле. 10 февраля 2003 г. ФРГ вместе с 

Нидерландами взяли на себя руководство всей миссией. 

Операция проходила под эгидой ООН, но, по предложению 

немецкой стороны и в соответствии с апрельским решением 

Североатлантического альянса 11 августа 2003 г., 

международный контингент по обеспечению безопасности был 

передан под оперативное командование НАТО.  Командование 

подразделениями НАТО было возложено на немецкого генерала 

Готца Глимерота. 

Свою миссию в Афганистане бундесвер начал постепенно 

расширять летом 2003 года
9
 в соответствии с утвержденными 21 

мая 2003 г. правительством «Основными направления 

оборонной политики ФРГ». В документе подчеркивается, что 

«предотвращение международных конфликтов и преодоление 

кризисов, включая борьбу с международным терроризмом, 

                                      
8
МССБ – ISAF – International Security Assistance Force. 

9
 Поэтапно численность немецких «голубых касок» была увеличена 

сначала до 1200, а затем до 2250 человек. 27 августа 2003 г. в 

Афганистан было направлено дополнительно около 250 немецких 

солдат, которые были дислоцированы в г. Кундузе на севере страны. 
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выдвинулись на первое место в спектре задач бундесвера»
10

. В 

отличие от «Основных направлений» от 26 ноября 1992 года 

здесь указывалось, что безопасность ФРГ должна быть 

гарантирована впредь независимо от ее прежней узкой 

территориальной закрепленности. Оборону больше невозможно 

«ограничивать географически, она обеспечивает сохранение 

нашей безопасности независимо от того, где страна подвергается 

угрозе».  

Отныне основной функцией бундесвера стало обеспечение 

работы региональной военно-гражданской группы по 

восстановлению (провинциально-восстановительные команды – 

ПВК
11

). По словам советника СвДП по вопросам политики 

безопасности Ф.Х. Эггельмайера, задача бундесвера в МССБ – 

это стабилизация региона, а не борьба с терроризмом напрямую. 

Восстановление страны, помощь местному населению – все это 

должно способствовать искоренению основных причин 

терроризма: бедности и недостаточного образования. «Тогда 

террористам будет уже намного сложнее получить необходимую 

поддержку». 

В коалиционном соглашении ХДС/ХСС-СвДП (2009 год) 

задаче по восстановлению мира и стабильности в Афганистане 

был присвоен статус «национального приоритета особой 

важности». Введение весной 2010 г. должности 

спецуполномоченного правительства по Афганистану и 

Пакистану вывело на качественно новый уровень 

взаимодействие ФРГ с партнерами на афганском направлении. 

На сегодняшний момент численность немцев составляет около 

4500 человек — непосредственно в Афганистане, а также на 

авиабазе Термез (Узбекистан), через которую осуществляется 

                                      
10

 Verteidigungspolitische Richtlinien f?r den Gesch?ftsbereich des 

Bundesministers der Verteidigung. – Berlin: Bundesministerium der 

Verteidigung, Presse und Informationsstab Arbeitsbereich 

?ffentlichkeitsarbeit, 2003 – S. 11. 
11

 Provincial Reconstruction Teams –PRTs. 
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материально-техническое снабжение немецких миротворческих 

сил. 

На основе двусторонних межправительственных 

соглашений РФ предоставила немецким партнерам воздушный 

коридор для транзита военного имущества и персонала ФРГ в 

Афганистан. Заработал железнодорожный маршрут поставок 

невоенных грузов через российскую территорию для нужд 

контингента бундесвера. 

К другим операциям по борьбе с международным 

терроризмом c участием сил бундесвера относятся «Активные 

усилия» («Active Endeavour») и «Помощь орла» («Eagle Assist»).  

В рамках операции «Активные усилия», начатой 26 октября 

2001 г., корабли ВМС НАТО ведут патрулирование вод 

Средиземного моря. Они контролируют судоходство, 

сопровождают невоенные суда в Гибралтарском проливе, 

помогая выявлять и сдерживать террористическую деятельность, 

а также обеспечивать защиту от террористов. Операция призвана 

демонстрировать солидарность и решимость НАТО в борьбе с 

терроризмом в Средиземном море. В марте 2003 года 

расширился объем задач, поставленных перед операцией 

«Активные усилия», и она стала включать в себя также меры по 

военному патрулированию Гибралтара («Strait of Gibraltar»).  

Кораблям НАТО было поручено сопровождать в Гибралтарском 

проливе невоенные суда членов НАТО по их запросу. Германия 

поддерживала операцию по патрулированию Гибралтара с 1 

октября 2003 г. тремя торпедными катерами и одним тендером с 

общим числом экипажа в 200 человек. Год спустя, в марте 2004 

года, после успеха «Активных усилий» в восточном районе 

Средиземного моря операция была распространена на весь 

Средиземноморский бассейн. 

Операция «Помощь орла» заключалась в патрулировании 

воздушного пространства США натовскими самолетами 

системы АВАКС, которое проводилось с 9 октября 2001 г. в 

рамках содействия в предотвращении новых терактов против 

США. В операции приняли участие 830 экипажей из 13 стран 
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НАТО. До ее завершения 16 мая 2002 г. в ней участвовали 50 

военнослужащих бундесвера
12

.  

Активное участие сил бундесвера ФРГ в международных 

военных операциях показало, насколько сильно изменилась 

система политики безопасности страны. На переднем плане 

теперь находится не оборона территории страны, а все более 

частое использование бундесвера  за пределами Европы. 

Правительства Г. Шрёдера и А. Меркель доказали, что ФРГ 

способна делить с союзниками не только финансовые, но и 

военные риски. И Германия играет далеко не последнюю роль в 

международных операциях под эгидой НАТО: их успех во 

многом определяется тем, в каком объеме в них принимают 

участие ФРГ и ее вооруженные силы.  

Как и для НАТО, борьба с международным терроризмом 

является одной из приоритетных задач Европейского Союза. 

Европейская борьба с терроризмом включена в концепцию 

второй и третьей опоры ЕС – сотрудничество в рамках общей 

внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) и в сфере 

внутренних дел и юстиции. В рамках последней государства-

члены ЕС разработали общий подход к предупреждению и 

борьбе с организованной и неорганизованной преступностью, 

куда относится и противодействие международному терроризму. 

Этот подход подразумевает тесное взаимодействие между 

национальными полицейскими, судебными,  пограничными  и 

другими правоохранительными органами, а также – сближение 

национальных уголовно-правовых норм. 

В настоящее время среди европейских членов НАТО и 

членов ЕС идет сложный процесс обсуждения места и роли 

Европы в формировании более широкой глобальной системы 

безопасности и оптимального реагирования на новые вызовы 

международного терроризма. Принятие общеевропейского плана 

действий по противодействию международному терроризму в 

конце 2001 года, расширение полномочий Европола, создание 
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 См. Wagener M. Auf dem Weg zu einer “normalen” Macht? Op. cit. – S. 
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Евроюста, утверждение Европейской стратегии безопасности 

2003 года, одобрение Декларации по борьбе с терроризмом и 

другие антитеррористические меры ЕС – все это проходило при 

прямой и активной поддержке ФРГ.  

В 2007 году, заняв в первом полугодии председательское 

кресло в Евросоюзе, а также возглавив работу большой 

«восьмерки», Федеративная Республика Германия выдвинулась 

на передний план мировой политики, в том числе в вопросах 

противодействия международному терроризму. 

Новым серьезным вызовом Берлин считает морское 

пиратство. В миссии ЕС «Аталанта», которая началась в 

Аденском заливе в декабре 2008 года, принимает участие 1400 

военнослужащих бундесвера и сторожевой корабль с экипажем в 

500 человек. Предусматривается также размещение на немецких 

контейнеровозах, следующих вдоль Африканского рога, 

специальных охранных команд. Будучи участником 

международной миссии ЕС «Аталанта» и операции 

коалиционных сил «Несокрушимая свобода», Германия 

проявила интерес к выдвинутой Россией идее создать 

специальный международный суд по рассмотрению фактов 

корсарства. 

Если на региональном уровне главными организациями, 

ведущими борьбу с терроризмом, большей частью являются 

НАТО и ЕС, то в глобальном масштабе ведущим органом, 

координирующим международную антитеррористическую 

деятельность, сразу после своего создания стала ООН, членом 

которой в 1973 году стала ФРГ. Проблемами терроризма 

регулярно занимались конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. В 1972 году 

Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден специальный 

комитет по международному терроризму.  

Современная система многостороннего сотрудничества в 

борьбе с терроризмом сложилась в основном за последние 

четыре десятилетия. Ее основу до событий 2001 года составили 

13 универсальных конвенций и протоколов, касающихся борьбы 

с различными проявлениями терроризма в воздухе, на море и 
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суше, разработанных и принятых в рамках ООН. Все они были 

подписаны и ратифицированы ФРГ. В последующие после 

событий 11 сентября годы Советом Безопасности ООН не без 

поддержки ФРГ был принят ряд резолюций и решений, 

нацеленных на более эффективную деятельность стран-членов в 

сфере антитеррора. Был учрежден Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета (ИДКТК), расширил свою 

деятельность и сам Контртеррористический комитет. Его 

главной задачей стало наблюдение за выполнением резолюции  

1373 (2001 год), в частности, содействие увеличению 

антитеррористического потенциала государств-членов путем 

предоставления им технической помощи, координация 

деятельности международных, региональных и субрегиональных 

организаций и налаживание более тесного сотрудничества 

между ними. С сентября 2005 года мандат Исполнительного 

директората стал также предусматривать контроль за 

осуществлением государствами-членами резолюции 1624 (2005 

год) Совета Безопасности о запрещении подстрекательств к 

совершению актов терроризма.  

8 сентября 2006 г. все 192 государства-члена ООН 

единогласно проголосовали за Глобальную 

контртеррористическую стратегию, которая  вступила в силу 19 

сентября. 

 Немаловажную роль в противодействии международному 

терроризму играют для ФРГ и такие организации, как ОБСЕ и 

Совет Европы. ОБСЕ, до сих пор являясь крупнейшей 

региональной организацией по безопасности, после терактов 11 

сентября сделала борьбу с терроризмом одной из своих 

центральных задач. Принятый Советом министров ОБСЕ 4 

декабря 2001 г. Бухарестский план действий по борьбе с 

терроризмом, а также созданное в 2002 году 

Антитеррористическое подразделение определили основу вклада 

ОБСЕ в общие усилия по предотвращению терроризма и борьбе 

с ним. Совет Европы также занимается проблематикой 

терроризма еще с начала 70-х гг. прошлого столетия. Германия 

вносит активный вклад в работу этих организаций, подчеркивая 

http://www.un.org/russian/basic/members.htm
http://www.un.org/russian/terrorism/framework.shtml
http://www.un.org/russian/terrorism/framework.shtml
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немаловажную роль ОБСЕ и СЕ в стабилизации международной 

безопасности. Однако главное внимание Берлин уделяет прежде 

всего практическому взаимодействию с НАТО и ЕС.  

Без кооперации с Россией невозможно обеспечить 

безопасность Европы и, соответственно, Германии. Поэтому все 

правительства в истории ФРГ стремились сохранять и 

поддерживать дружественные отношения с Москвой. Как 

подчеркивается в официальных заявлениях МИД ФРГ: “без 

России невозможно обеспечить на длительную перспективу 

безопасность и внешнеполитическую стабильность в Европе. 

Поэтому германская политика в отношении России понимается 

как европейская стабилизационная политика”
13

. 

Трагедия 11 сентября 2001 г. придала российско-

германским отношениям новые импульсы, а последовавший 25 –

27 сентября государственный визит президента Российской 

Федерации В.В. Путина в Германию, который еще раз 

продемонстрировал солидарность России с международной 

антитеррористической коалицией, обострил осознание растущей 

взаимозависимости двух стран и усилил стремление к более 

тесному и всеобъемлющему сотрудничеству. Выступая 25 

сентября 2001 г. перед бундестагом ФРГ, В. В. Путин выразил 

убежденность в том, что совместно наши страны смогут сделать 

систему международной безопасности  более совершенной и в 

состоянии внести свой «совместный вклад в построение 

общеевропейского дома»
14

. 

9 –10 апреля 2002 г. в Веймаре впервые в рамках 

российско-германского саммита состоялись переговоры 

руководителей спецслужб России и Германии по вопросам 

взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. Там 

                                      
13

 Deutsche Aussenpolitik 2000. Op. cit. – S. 49. 
14

 Выступление В.В. Путина в Бундестаге ФРГ [ Электронный ресурс 

]. Берлин, 25 сентября // Дипломатический вестник. –Октябрь 2001. –  

[ Режим доступа ]  

http://j.rsl.ru/downloads/0317/200703232011/www.ln.mid.ru/ 

dip_vest.nsf@OpenDatabase&Start=4.3.1.22&Count=30&Expand=4.3.1.ht

ml 

http://j.rsl.ru/downloads/0317/200703232011/www.ln.mid.ru/
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же В.В. Путин и Г. Шрёдер признали необходимость 

дальнейшего укрепления международной антитеррористической 

коалиции, придания ей устойчивого, имеющего четкую 

правовую основу характера на основе принципов и Устава ООН. 

21 декабря 2004 г. в Шлезвиге на очередной встрече В. 

Путин и Г. Шрёдер уделили особое внимание вопросам борьбы с 

международным терроризмом. Министры иностранных дел 

России и Германии изложили программу практических шагов в 

этой сфере. Стороны положительно оценили деятельность 

Российско-германской рабочей группы высокого уровня по 

вопросам безопасности, которая была создана в 2003 году. В ее 

рамках функционирует российско-германская подгруппа по 

борьбе с международным терроризмом, наркоугрозой и 

оргпреступностью, в работе которой принимают участие 

представители министерств иностранных дел и силовых 

ведомств обеих стран. Группа, заседающая раз в год, 

зарекомендовала себя как «важный форум по обмену мнениями 

и укреплению доверия». По инициативе РГВУ в августе 2009 г. в 

рамках совместного проекта были осуществлены поставки двух 

вертолетов российского производства в медико-эвакуационной 

комплектации для МВД Афганистана, что стало серьезным 

практическим вкладом России и Германии в международные 

усилия по стабилизации в Афганистане. 

9 сентября 2004 г. после теракта в Беслане В.В. Путин и Г. 

Шрёдер приняли совместное заявление о расширении 

взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. А 22 

апреля 2005 г. в Нижнем Новгороде был подписан Российско-

германский договор о сотрудничестве в борьбе с 

организованными преступными формированиями, 

действующими на территории России и Германии. Данное 

соглашение предусматривает обмен оперативной и иной 

информацией, проработку комплекса оперативно-следственных 

мероприятий по конкретным уголовным делам и оперативным 

материалам, в том числе по параллельным разработкам, в 

отношении организованных преступных формирований, 

действующих на территории России и Германии.  
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Важным результатом российско-германского 

взаимодействия стали зафиксированные в документах саммита 

«Группы восьми» в Хайлигендамме (июнь 2007 года), а также в 

документах встречи министров внутренних дел и юстиции 

«восьмерки» в Мюнхене (май 2007 года) заявления о 

продолжении поддержки «восьмеркой» контртеррористических 

усилий ООН и о продолжении сотрудничества в борьбе с 

терроризмом в рамках «Группы восьми».  

 ФРГ уделяет большое внимание работе, созданной на 

саммите «восьмерки» в Эвиане в июне 2003 года, Группе 

контртеррористических действий, подчеркивает значимость 

согласованных в рамках Римской/Лионской группы инициатив 

по систематизации и совершенствованию практики 

использования офицеров безопасности на борту воздушных 

судов, а также введению должности зарубежных консультантов 

по проездным документам. По обоим блокам Германия 

стремится заключить с Россией договоренности на двусторонней 

основе. 

Другим приоритетным направлением работы в «восьмерке» 

немцы считают совершенствование международного 

инструментария перекрытия каналов финансирования 

терроризма и оргпреступности, выражают заинтересованность в 

сотрудничестве с Россией по теме противодействия терроризму, 

расизму и ксенофобии в сети «Интернет»
15

. Немцы в принципе 

поддерживают российскую инициативу, выдвинутую в рамках 

председательства России в «восьмерке», по укреплению 

партнерства государств и бизнеса в противодействии 

терроризму.  

Мировые процессы интеграции и глобализации, активная 

кооперация ведущих государств в противодействии терроризму 

ведут к изменению и расширению общего понятия безопасности. 

Не является в этом отношении исключением и ФРГ, где 

                                      
15

 Данная инициатива представляет собой проект, разработанный 

Германией, Россией, Великобританией и Францией совместно в рамках 

Римской/Лионской группы. 
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внутренняя и внешняя безопасность переплетаются все теснее. В 

стране растет осознание того, что борьба с такой ассиметричной 

угрозой, как терроризм, – это, прежде всего, коллективная 

проблема, решить которую можно только совместными 

усилиями. Поэтому для Берлина приоритет имеют нормы 

международного права, а ООН остается центральной  

направляющей и организующей силой, отвечающей за 

глобальный мир, безопасность и прогресс в новом, стремящимся 

к полицентричности и многообразию, мире. 

 

 

The article considers the antiterroristic activity of FRG in the 

modern world on multilateral level in the context of international 

organizations such as UN, OSCE, NATO, EU. The author also pays 

due regard to the role and cooperation of the RF and Germany in the 

fight against international terrorism. 

Key words: FRG, international relations, terrorism, NATO, 

UNO, EU, Russia –Germany, antiterroristic coalition. 

 

В статье рассматривается антитеррористическая 

деятельность ФРГ на современном этапе на многостороннем 

уровне в рамках признанных международных организаций – 

ООН, СБСЕ, НАТО, ЕС. Особое внимание уделено российско-

германскому взаимодействию в борьбе против международного 

терроризма. 
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виникнення релігійного й етнічного тероризму. 

Ключові слова: тероризм, релігійний тероризм, ісламський 

фундаменталізм, вахабізм, етнічний тероризм. 

 

Теракт 11 вересня 2001 року сколихнув увесь світ звісткою 

про загибель майже 3000 осіб і повним неспрацюванням 

оборонних сил США. Але саме ця точка відліку популяризувала 

такі течії тероризму, як релігійна й етнічна, і зробила назву 

“Іслам” майже прямим синонімом слова “тероризм”. Звичайно 

нинішній тероризм і його суб’єкти доволі відчутно 

відрізняються своїми принципами та методами втілення в життя 

терактів, але його суть залишається незмінною впродовж 

багатьох віків, а дві вищезгадані течії тероризму і є чи не 

найдавнішими і найконцептуальнішими. Проблема є 

актуальною, оскільки саме релігійний та етнічний тероризм 

найрозпоширеніший і найфанатичніший  і може загрожувати 

будь-якій країні світу. 

Об’єктом дослідження є основи релігійних та етнічних 

чинників у скоєнні терактів. Предметом є етнічні й релігійні 

чинники впливу на міжнародний тероризм. 
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Мета дослідження – визначити роль і місце релігійно-

етнічних чинників у розвитку тероризму. Для досягнення 

поставленої мети визначено такі завдання: 

– проаналізувати особливості релігійно-етнічного 

тероризму;  

– визначити основні проблемні аспекти міжнародного 

тероризму;  

– дослідити особливості релігійних та етнічних чинників у 

тероризмі. 

Під час дослідження використовувалась наукова 

література для висвітлення загальних положень щодо сфер 

впливу на міжнародний тероризм. Зокрема, завдяки працям під 

редакцією Н.Н. Афанасьєва, В.Н. Журавля вдалося простежити й 

виокремити основні тенденції та положення щодо етнічно-

релігійних чинників у міжнародному тероризмі [2; 4; 12]. 

Одна з найпоширеніших версій свідчить: у всьому винний 

конфлікт двох цивілізацій – християнської та ісламської.  

Наскільки правильне таке твердження? Чи правда, що 

криза викликана суперечністю між ісламським і християнським 

світом, або ж релігійно- культурний складник – це лише 

зовнішній бік проблеми?   

Історія людства показує, що майже в усіх війнах, які велися 

під релігійними прапорами, завжди переслідувалися й інші, 

цілком матеріальні цілі. І навіть у тому випадку, коли ми дійсно 

маємо справу з конфліктом цивілізацій, постає запитання: який 

його характер – зіткнення конкретних інтересів або неминуче 

протистояння, викликане принциповою ворожістю основ двох 

релігійних вченнь? Просте порівняння Корану і Біблії показує, 

що вони мають, загалом-то, одну й ту ж етичну основу. Разом з 

тим, навіть у “новітнє” XXI століття релігійний чинник знову 

використовується як привід для здійснення терактів [9].  

З точки зору ідентичності суб’єктів терористичної 

діяльності, тероризм може бути етнічним і релігійним.  

Суб’єктами етнічного тероризму є групи, чий статус 

визначається етнічною належністю. Цей різновид тероризму є 

прагненням до зміни форми державного устрою, 
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державотворення чи досягнення часткових змін у становищі 

відповідних етнічних груп.  

Навідомішими прихильниками цієї течії є “Вітчизна басків 

і свобода” (ЕТА), заснована в 1959 році. На початковому етапі 

ідеологія базувалася на принципах марксизму. Діє в Іспанії і на 

південному заході Франції. Налічує кілька сотень членів, має 

суспільну підтримку в Країні Басків (автономний округ у складі 

Іспанії). Можливо, має контакти з Ірландською 

республіканською армією. У минулому підтримувалася Лівією, 

Ліваном, Нікарагуа, Кубою. 17 вересня 1998 оголосила 

“одностороннє і безстрокове” припинення вогню. 

Прихильниками релігійного тероризму є терористичні 

організації, об’єднані належністю до однієї конфесії. Однією з 

причин виникнення тероризму на релігійному ґрунті є 

фундаменталізм, притаманний у різних формах усім світовим 

релігіям. Як свідчать дослідження, тероризм на релігійній основі 

виникає у випадку дискримінації певної релігійної групи. 

Релігійний тероризм – аж ніяк не новітній винахід людства. 

Коли віра сліпа, завжди недалеко до фанатизму і готовності 

знищувати ближнього в ім'я, по суті, абстрактних символів. 

Однак чи можна говорити про те, що тероризм під релігійним 

прапором – це причина і каталізатор глобальної кризи? Або ж 

все-таки тероризм – це лише її наслідок? Можна допустити, що 

“релігійний” тероризм – одночасно і наслідок, і каталізатор 

глобальної кризи [ 4, c. 89–92].  

 Одним із стереотипів тероризму є те, що це явище 

вважається винаходом суто мусульманським. Іслам є 

ідеологічною системою, що впливає і на міжнародну політику.  

Однією з причин виникнення конфліктів на релігійній 

основі є фундаменталізм, притаманний представникам усіх 

релігій. 

З огляду на ідентичність суб’єктів терористичної 

діяльності, тероризм може бути етнічним і релігійним. Суб’єкти 

етнічного тероризму являють собою групи, чий статус визначено 

етнічною належністю. Дана різновидність тероризму є 

намаганням зміни форми державного правління, створення 
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самостійної держави, або досягнення часткових змін у становищі 

етнічних утворень. Організації цього типу є найтривалішими, 

тому що в їх основі поставлена  цілком конкретна мета. 

Релігійний тероризм представляють терористичні 

організації, об'єднані належністю до однієї конфесії. Нині 

християни становлять 38% усього населення планети, вони 

мають більшість у двох третинах країн світу на всіх 

континентах. Мусульмани становлять 18,9% населення і 

мешкають переважно в країнах Близького і Середнього Сходу, 

Північної Африки і Південно-Східної Азії; індуїсти – 13,3%; 

конфуціанці – 6,6%;  буддисти – 6%;  іудеї – 0,2%; атеїсти – 

приблизно 15% [5, c. 231–232]. 

Релігійний тероризм поділяється на фундаменталістський і 

сектантський. 

До фундаменталістського зараховують ісламський 

тероризм. Його особливості зумовлені релігійною основою, що 

визначає індивідуальну мотивацію членів екстремістських груп, 

які на основі фанатизму здійснюють самогубні акції. Ісламська 

етика й естетика смерті є одним із фундаментів ісламського 

тероризму. 

Сектантський тероризм здійснюється різноманітними 

сектами тоталітарного характеру, які розглядають насильство як 

умову захоплення влади та досягнення досконалішого стану 

суспільства. Об’єктом впливу для такого виду тероризму стає 

все суспільство. Прикладом є угруповання Менсона (США), Аум 

Сінрікє (Японія) та інші. 

Низку проявів терористичної активності умовно можна 

зарахувати до “світоглядного тероризму”. Мотивом такого 

тероризму є принципова незгода з панівними нормами та 

взаєминами. У Європі з’явилися групи, які ведуть боротьбу 

проти забруднення навколишнього середовища, убивств тварин, 

будівництва ядерних об’єктів цілком терористичними методами 

[10]. 

Кримінальний тероризм. Формально, кримінальна 

діяльність, яка здійснюється з корисливими мотивами, не 

розглядається в низці злочинів політичного характеру. Але, 
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розглядаючи злочинність у контексті політики, необхідно 

визнати, що в моменти політичної нестабільності деякі прояви 

звичайної злочинності набувають характеру вагомого 

політичного чинника. 

Догматика ісламу дуже проста. Мусульманин повинен 

твердо вірити, що є тільки один бог – Аллах; що Мухаммед був 

його посланником-пророком; що до нього бог посилав людям й 

інших пророків – це біблійні Адам, Ной, Авраам, Мойсей, 

християнський Ісус, але Мухаммед вище них, що існують ангели 

й злі духи (джини). Утім, ці останні, що перейшли в іслам з 

давньоарабських вірувань, не завжди злі. Вони теж перебувають 

під владою бога і виконують його волю. В останній день світу 

мертві воскреснуть і всі отримають відплати за свої справи: 

праведні, що шанують Бога, будуть насолоджуватись у раю, 

грішні й невірні – горіти в пеклі. І нарешті, існує божественне 

приречення, бо Аллах кожній людині наперед призначив його 

долю [2, c. 342–356]  

Одне з приписів мусульманської релігії полягає у 

священній війні за віру (джихад). Це цілком зрозуміло, якщо 

згадати, що саме мусульманський рух виник з потреби арабів в 

об'єднанні і в добуванні нової землі.  

У новітній час ускладнення соціально-економічних і 

політичних умов викликали появу нових сект в ісламі. Серед 

бедуїнів Аравії у  XVIII столітті виникла течія ваххабітів 

(послідовників Муххамеда ібн Абдель Ваххаба), у якій відбився 

стихійний протест проти багатства і розкоші міських купців і 

багатіїв. Ваххабіти вимагали повернення до патріархальної 

простоти життя перших віків ісламу, суворого виконання 

запропонованих обрядів і заборон, знищення розкоші, боролися 

з європейськими культурними впливами, не визнавали культу 

святих, поклонялися тільки одному Богу [7, c. 24].  

Характерна особливість мусульманської релігії полягає в 

тому, що вона енергійно втручається в усі боки життя людей. І 

особисте, і сімейне життя віруючих мусульман, і вся громадське 

життя, політика, правові відносини, суд, культурний уклад – усе 

це повинно бути підпорядковане цілком релігійним законам. За 
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старих часів у мусульманських країнах мало місце повне 

зрощення державної та церковної влади: глава держави (халіф, 

падишах) вважався спадкоємцем пророка, вище духовенство 

формувало штат його радників, суд повністю перебував у руках 

духовних осіб. І кримінальне, і цивільне право було побудоване 

цілком на релігійному законі – Шаріаті. Стежили за виконанням 

норм шаріату і тлумачили їх мусульманські богослови. 

Ісламський, тобто виправданий з позицій ісламу, тероризм 

має ту ж природу, що й тероризм інших ідеологічних відтінків: 

залякування, шантаж як засіб досягти політичної мети, яку 

іншими шляхами домогтися неможливо.  

Ісламський тероризм можна розглядати як породження 

релігійного фанатизму, властивого не тільки мусульманам 

(приклад – католицька ІРА в Ольстері) [3, c. 74–89].  

Найбільшим організатором ісламського тероризму 

вважається нині угруповання Аль-Каїда, яка створила фонд 

«Всесвітнього ісламського фронту джихаду проти хрестоносців і 

іудеїв» на базі декількох екстремістських ісламістських 

організацій.  

Головними об’єктами джихаду виступають Ізраїль і США. 

Ізраїль “захопив мусульманську Палестину”; він контролює 

територію аль-Харам аш-Шаріф (Храмову гору) в Єрусалимі, де 

розташована мечеть Аль-Акса – третя за значенням святиня 

ісламу після Кааби в Мецці і мечеті Пророка в Медіні. Багато 

мусульман впевнені, що іудеї мріють зруйнувати цю мечеть, 

щоб відновити на її місці Єрусалимський храм.  

Ще одним з проявів мусульманського тероризму є така 

течія, як ваххабізм. Ідеологія ваххабізму стала основою відомих 

міжнародних терористичних організацій “Брати Мусульмани”, 

“Джамаат ісламі”, “Хезб-ут-Тахрір” та ін. [10]. 

Терміном «ваххабізм» прийнято називати релігійно-

політична секту, що виникла в Аравії в середині XVIII ст. на 

основі вчення Мухаммада ібн Абд аль-Ваххаба. Це вчення 

згодом стало ідеологією першої держави Саудитів і помітно 

вплинуло на становлення і розвиток так званої 

“фундаменталістської” тенденції серед мусульман-сунітів. 
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Термін “ваххабіти” ніколи не застосовувався самими його 

послідовниками. Крім того, вони категорично відкидали і 

відкидають правомірність його вживання, називаючи себе 

“муваххідун” – “послідовники єдинобожжя” або “салафітами” – 

“прихильниками початкового ісламу”. Проте терміни 

«ваххабізм», «ваххабіти» вперше зустрічаються ще в 

мусульманських авторів-сучасників, які вели полеміку з 

Мухаммадом ібн Абд аль-Ваххабом. Звідси він власне і був 

запозичений і введений у наукову термінологію західними 

дослідниками. 

Від самого початку ваххабізм, спрямований проти загально 

прийнятого на той час розуміння ісламу, його норм і традицій, 

зіштовхнувся з неприйняттям і протидією з боку багатьох 

релігійних і політичних сил. Неприйняття ваххабізму основною 

масою сунітських учених пояснюється не лише догматичними 

розходженнями, а й тим, що дух цього вчення був за різними 

причинами принципово стороннім традиціоналістському 

розумінню релігії. 

В Америці ісламісти бачать не тільки оплот Ізраїлю, а й 

осередок “світового зла” – авангард західної ліберальної, 

матеріалістичної цивілізації, не стільки “християнської”, скільки 

“безбожною” [8, c. 200–203].  

Вороже ставляться ісламісти і до таких країн, як Індія 

(через Кашміру), Росія (із-за Чечні), Сербія (через Боснію), 

Ефіопія (через Еритреї). Відповідно, ці країни також є 

реальними або потенційними «мішенями» для терористичних 

атак. 

Нинішня дійсність є такою, що багато терористичних 

організацій є прихильниками ісламу. Але варто пам’ятати, що 

існує велика різниця між ісламським фундаменталізмом і 

екстремізмом. Ісламський фундаменталізм, як і фундаменталізм 

будь-якої іншої держави, є безпечним для суспільства: це 

насамперед будівництво мечетей, відправлення обрядів, 

взаємодопомога віруючих тощо. Екстремізм має місце тоді, коли 

фундаменталізм набуває агресивного характеру. В історії 

людства були такі періоди, коли християнський фундаменталізм 
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переростав у християнсько-католицький екстремізм: хрестові 

походи, протистояння католиків з протестантами тощо. 

Іслам на шість-сім століть “молодший” за християнство і 

перебуває приблизно на тій стадії розвитку, на якій перебувало 

християнство в XII–XV ст., коли воно було агресивним і 

відігравало головну роль у суспільстві. Зараз те саме 

відбувається і з ісламом, але становище погіршується тим, що в 

XXI столітті держави надто розшаровані за рівнем життя їхніх 

громадян. При цьому більшість мусульманських країн виявилися 

саме в бідній частині людства, які не схильні миритися з 

бідністю і вважають її наслідком глобальної несправедливості. 

Звідси виникають почуття заздрості та ненависті, замішані на 

релігійній нетерпимості. 

Як приклад можна виокремити такі радикально 

налаштовані організації, як: 

Угруповання Абу Сайяф (відома також як Аль-Харакат аль-

Ісламійя). Визначається як “найменше і радикальне з 

ісламістських сепаратистських угруповань на півдні Філіппін”. 

У 1991 році відкололося від Фронту національного звільнення 

Моро, що діяв на оcтрові Мінданао. За приблизними даними, 

налічує до 200 бойовиків. Користується підтримкою з боку 

низки ісламістських угруповань, які базуються на Близькому 

Сході і в Південній Азії. Лідер – А.А. Джанджалані. 

Озброєна ісламська група. Почала діяти в Алжирі з 1992 

року після визнання недійсними підсумків виборів, перемогу на 

яких здобув радикальний Ісламський фронт порятунку. Налічує 

у своїх лавах декілька тисяч бойовиків. Підтримується 

алжирською діаспорою за кордоном, насамперед у Європі, а 

також, за заявою алжирської влади, – Іраном і Суданом. 

Хамас (Ісламський рух опору). Засновано наприкінці 1987 

року як палестинська філія організації “Брати мусульмани”. 

Точна кількість членів невідома, має десятки тисяч 

прихильників. Користується підтримкою палестинської 

діаспори, Ірану, окремих релігійних діячів у Саудівській Аравії 

та інших арабських країнах. 



І.І. Судак, Р.О. Манулатій 

 81 

Харакат-уль-Муджахедін (колишня Харакат уль-Ансар, 

відома також як Аль-Хадід, Аль-Парану). Штаб-квартира 

організації міститься в Пакистані, має табори підготовки на 

сході Афганістану. Діє в основному в штаті Джамму і Кашмір 

(Індія). Кілька тисяч озброєних бойовиків перебувають у 

таборах на території Пакистану, у Кашмірі та прилеглих районах 

Індії. Користується підтримкою Пакистану, а також частини 

населення Кашміру. Одним із джерел фінансування є 

пожертвування, зібрані в Саудівській Аравії та низці інших 

мусульманських держав. 

Хизбаллах (Партія Аллаха, вона ж Організація ісламського 

правосуддя, Послідовники пророка Мухаммеда). Створена в 

Лівані в 1982 році, радикальне шиїтське угруповання (штаб-

квартира міститься в Лівані). Налічує до 3 тис. членів. 

Користується підтримкою Ірану та Сирії. Її осередки є в багатьох 

країнах. 

Фронт Тигри звільнення Таміл Ілама. Терористична 

організація “Тигри звільнення Таміл Ілама” (Сила Ілама, 

Тамільські тигри, Група Еллалан, ТЗТІ, Liberation Tigers of Tamil 

Eelam – LTTE) є найпотужнішим тамільським угрупованням у 

Шрі-Ланці. Була створена 1976 року з метою створення 

незалежної тамільської держави. Терористи з “Тигрів 

визволення Таміл Ілама діють під прикриттям таких легальних 

організацій, як Всесвітня тамільська асоціація (ВТА), Світовий 

тамільський рух (ВТД), Таміла асоціація світу, Тамільський рух 

світу, Федерація асоціацій канадських тамілів (ФАКТ), Група 

Сангіллан. З 1983 року “Тигри звільнення Таміл Ілама ведуть 

антиурядову діяльність з метою створення на півдні Шрі-Ланки 

незалежної держави Таміла. За різними даними, налічує від 3 до 

6 тис. підготовлених бойовиків і кілька тисяч ополченців. 

Контролює більшу частину північних і східних провінцій країни. 

Підтримується великою тамільською діаспорою в Північній 

Америці, Європі та Індії. За даними американських спецслужб, 

причетна до контрабанди наркотиків і зброї. 

Особливого розголосу проблема ісламського фактора в 

тероризмі набула після терактів 11 вересня 2001 р. в США, коли 
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внаслідок дій терористичного угруповання «Аль-Каїда» 

загинуло майже три тисячі осіб. Після того жахливого теракту в 

головах людей почав формуватися певний хибний стереотип, що 

кожен араб є терористом.  

Але, якщо копнути глибше, то ми побачимо, що тероризм 

притаманний багатьом релігіям і не має чітких меж. Як приклад 

можемо розглянути, що від 1965 до 1990 року в кримському 

селищі Перевальне був унікальний таємний об’єкт з підготовки 

іноземних військовослужбовців при Міноборони СРСР.  

Тут радянські “специ” вчили вихідців з В’єтнаму, 

Палестини, Лівії, Куби, Зімбабве, Лівану, Лаосу, Афганістану та 

інших країн, що розвиваються, “вести диверсійну боротьбу з 

імперіалістами”.  

За 25 років існування “таємної” бази було підготовлено 

близько 18 тисяч бійців. Аналогічні центри, можливо не такі 

масштабні, існували й існують в інших країнах, зокрема, у США 

[1, c. 210–211].  

До релігійного  контексту ми можемо зарахувати теракт у 

метро Токіо з використанням отруйного газу, коли вперше була 

застосована зброя масового знищення. Відповідальність за 

перший терористичний акт у Світовому торговому центрі в 1993 

році, коли через вибух бомби в підземному гаражі повинні були 

зруйнуватись обидві вежі, лежить на релігійно-культурно 

орієнтованій групі. Поєднання релігійної мотивації з 

терористичною стратегією призвело до значного прискорення 

ескалаційної спіралі та до драматичного збільшення кількости 

жертв. Це можна пояснити тим, що терористам з релігійною 

мотивацією не потрібен третій зацікавлений, оскільки вони для 

обґрунтування власних дій використовують релігійні 

тлумачення.  

Хто під час своїх акцій не повинен зважати на те, що десь 

серед жертв перебуває особа, яка належить до зацікавленого 

третього, може діяти набагато нещадніше. Терористи з 

релігійною мотивацією є власними замовниками того, що вони 

розглядають як тотальну війну. Тобто, вони самі для себе 

виводять власні завдання та не потребують інших груп для 
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обґрунтування. Тому для релігійних терористів не важливі межі 

застосування сили, які повинні встановити собі нерелігійні 

терористи для того, щоб справити враження на своїх не зовсім 

переконаних прибічників, які їх обмежено підтримують. 

Відсутність прибічників призводить до майже необмеженого 

застосування сили проти майже нескінченних категорій мети: 

тобто проти кожного, хто не належить до релігії чи релігійної 

секти терористів. 

Сучасний тероризм і екстремізм у будь-яких проявах 

тягнуть за собою величезні політичні, економічні і моральні 

втрати, здійснюють сильний психологічний тиск на маси людей, 

забираючи все більше ні в чому не винних жертв. За останні 10 

років було здійснено понад 6 тисяч актів тероризму, загинуло і 

було поранено майже 25 тисяч осіб. Ще не так давно тероризм 

мав характер локального явища. Протягом 80–90-х років 

минулого століття він став універсальним явищем [12].  

На сучасному етапі людство зіштовхнулося з небезпекою 

міжнародного тероризму. Терористична діяльність у сучасних 

умовах характеризується такими ознаками: широким розмахом, 

відсутністю чітко виражених державних кордонів, наявністю 

зв'язку і взаємодії з міжнародними терористичними центрами та 

організаціями, а також встановленням зв'язків і взаємодії різних 

локальних терористичних груп, суворою конспірацією і 

ретельним підбором кадрів, якісним технічним оснащенням, яке 

конкурує, а то й перевершує, оснащення урядових військ, 

наявністю розгалуженої мережі конспіративних сховищ, 

навчальних баз і полігонів [6, c. 54.] 

Цей факт дає нам право вважати, що тероризм став уже 

чимось більшим і глобальнішим, ніж він був раніше, і те, що цим 

супер-дієвим “кривавим інструментом”  користуються навіть на 

державному рівні, не дає права називати певну націю чи релігію 

осередком тероризму. 
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This article explores the role and place of ethnic and religious 
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У статті досліджуються проблеми американського 

домінування та перспектив гегемонії США в міжнародній 

системі на початку ХХІ століття. Автор аналізує 

алармістську концепцію «занепаду» Сполучених Штатів і 

доходить висновку про її пропагандистсько-агітаційний 

характер. 

Ключові слова: Сполучені Штати Америки, занепад, 

футурологія, прогноз, могутність. 

 

Актуальність дослідження проблеми американського 

домінування та перспектив гегемонії США в міжнародній 

системі на початку ХХІ століття обумовлена місцем і значенням 

цієї країни в сучасній світовій політиці. Потужний вплив 

Сполучених Штатів Америки на всі без винятку держави світу та 

скільки-небудь значимі глобальні суспільні процеси спонукає як 

науковців-теоретиків, так і політичних діячів постійно приділяти 

значну увагу єдиній наддержаві сучасності. 

Мета статті – визначити основні чинники формування 

концепції «занепаду Америки». 

Завдання статті – висвітлити причини широкого 

використання концепції «занепаду Америки» та проаналізувати, 

наслідки вона відповідає реаліям сучасної світової політики. 

Так уже традиційно склалося, що книги, присвячені краху 

великих цивілізацій та імперій, завжди привертали до себе 

значну увагу і користувалися стабільним попитом у читачів. 

Вражаючи людську уяву грандіозністю та лякаючи своєю 

загадковістю, примари віддаленого минулого здалеку 
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звертаються до найпотаємніших глибин нашої підсвідомості, 

зваблюючи красою витонченої культури та прадавньої 

могутності. Споглядаючи бліду тінь колишньої величі 

старовинної цивілізації – руїни архітектурних споруд, 

літературні пам’ятки, артефакти образотворчого мистецтва, – 

освічена людина неминуче заглиблюється в думки про таємниці 

минулого та їх зв’язок із сучасністю, ніби під гіпнозом знову і 

знову повертаючись до цієї теми, щоб втамувати свою спрагу 

знань. Власне кажучи, «Історія занепаду та руйнування Римської 

імперії» Е. Гіббона, ідея створення якої осяйнула автора на 

уламках Капітолія [1, с.38], є одним з найвідоміших і найкращих 

наслідків подібних роздумів. 

Не менш популярним літературним напрямком є 

«прогнозування» майбутнього. З незапам’ятних часів 

ірраціональний страх перед невизначеністю та звичайна людська 

цікавість обумовлювали шалений інтерес до передбачень 

різноманітних оракулів і пророків. Попри значну секуляризацію 

суспільної свідомості, аж донині величезним успіхом 

користуються «прогнози» Іоанна Богослова («Апокаліпсис») і 

Мішеля Нострадамуса («Центурії»). Вже в Новий час релігійний 

містицизм божественного (чи, хоча б, диявольського) 

одкровення поступився місцем не менш сакральному 

«науковому підходу», тож упродовж кількох останніх століть як 

правлячі верстви, так і народні маси могли задовольнити власну 

цікавість щодо майбутнього дуже широким набором засобів – 

від картярського пасьянсу до свинцевого фаталізму 

марксистської доктрини. 

Цілком природно, що поєднання жанру «історичної 

катастрофи цивілізації» із «науковим прогнозуванням» було 

просто приречене на успіх. Відтоді як Освальд Шпенглер 

несподівано навіть для себе на власній кишені відчув 

надзвичайну комерційну привабливість абстрактної 

історіософської аргументації конкретного «Кінця Західного 

світу» (в російському перекладі – «Закат Европы»), на Заході 

була створена справжня літературна індустрія розробки 

сценаріїв глобальних (планетарне потепління/похолодання, 
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ядерна зима, вичерпання корисних копалин, падіння астероїду, 

збільшення озонової діри) або локальних (крах пенсійної 

системи, провал еміграційної політики й етнічне переродження 

країни, невідворотність економічної кризи чи демографічного 

колапсу) «кінців світу». Таким чином можна констатувати, що 

впродовж ХХ століття в країнах «золотого мільярда» відповідно 

до основних законів ринкової економіки поступово сформувався 

справжній книжковий ринок наукоподібної (науково-популярної 

та науково-фантастичної) продукції «вірогідних катастроф» – 

своєрідний інтелектуальний аналог ринку фільмів жахів (horror 

films) від голлівудської «фабрики мрій». 

Одним з основних напрямів цього жанру стала тема 

«занепаду» (decline) Сполучених Штатів Америки, Західної 

цивілізації, капіталістичної моделі економіки, вестернізованого 

способу життя (American way of life), що активно експлуатується 

американською політичною публіцистикою. «Чи США все ще 

велика держава наприкінці 2011 року?» – задається питанням 

Чак Раш (Chuck Raasch) у своїй колонці в «США сьогодні» (USA 

Today) [2]. «Вплив Америки зменшується», – висловлює своє 

занепокоєння Роза Брукс (Rosa Brooks) на сторінках «Лос-

Анджелес Таймз» (Los Angeles Times) [3]. На думку Ларрі 

Елліота (Larry Elliott), ми спостерігаємо «Занепад і падіння 

Американської імперії» [4], і його підтримує Вільям Ріс-Могг 

(William Rees-Mogg) у статті «Швидке піднесення і ще більш 

стрімке падіння імперії США» [5]. Про «Пост-американський 

світ майбутнього» говорить Фарід Закарія [6], міжнародну 

систему «Після Америки» описує Збігнєв Бжезінський [7]. І 

якщо хтось думає, що лише українці можуть сказати про власну 

державу: «не ту країну назвали Гондурасом», – то даремно. Ось, 

наприклад, Ніколас Д. Крістоф (Nicholas D. Kristof) у своїй 

статті в «Нью Йорк Таймз» прямо називає єдину наддержаву 

світу «Наша бананова республіка» [8]. Більше того, західні 

журналісти настільки перейнялися проблемами революційних 

змін міжнародної ієрархії, що вже вирішили, «Коли Китай стане 

номером один» [9], і навіть визначили, «Як саме Китай повинен 

управляти світом» [10]. 
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Ознайомившись із подібними текстами і некритично 

сприйнявши бажане за дійсне, значна частина мешканців країн 

напівпериферії та периферії поринула в нестримні мрії, якщо не 

про наближення часів власної величі («і останні стануть 

першими»), то, принаймні, про неминучість краху їх ворогів. 

«Коли нарешті Китай (Індія, Бразилія) стануть на чолі 

міжнародної спільноти?» – активно обговорюють спільноти 

«пікейних жилетів» з місцевого середнього класу десь у Шанхаї, 

Мумбаї чи Сан-Паулу. «Коли вже Росія остаточно підніметься з 

колін і збанкрутує клятий “Піндостан”?» – традиційно жваво 

дискутує московська патріотична громадськість. «Будь-ласка, не 

допустіть занадто швидкого занепаду Америки», – в офіційному 

листі у непритаманному для чиновників відвертому стилі ледь 

не благає свого американського колегу один китайський 

високопосадовець [7]. «Скоро, дуже скоро здохне Великий 

американський Сатана», – тішаться іранські мулли, а їхню 

радість поділяють десятки мільйонів мусульман по всьому світу. 

«Крах Америки – то лише питання часу», – саме так звучить 

єдина консенсусна відповідь на несхожі питання всіх цих дуже 

різних людей. 

Найцікавіше тут те, що цю відповідь неможливо 

заперечити, адже будь-яка гегемонія – явище тимчасове. 

Проблема полягає лише в тому, що ненависники США 

сподіваються побачити кінець наддержави власними очима в 

найближчому майбутньому, тоді як визначити навіть приблизну 

дату краху будь-якої великої імперії майже неможливо. Тим, хто 

в цьому сумнівається, можна нагадати, що така непересічна 

подія політичної історії ХХ століття, як розпад Радянського 

Союзу стала повною несподіванкою для всієї західної 

«совєтології», та й взагалі, відшукати приклади успішних 

прогнозів буде дуже важко. 

Так само, як нинішнє покоління молоді сприймає класичні 

голлівудські фільми жахів першої половині ХХ ст. як комедії, 

наші сучасники зможуть добре розважитись, перечитуючи 

футурологічні бестселери доволі нещодавнього минулого. Ну 

хто тепер згадує 50-ті роки, коли американський прогностичний 



Америка та її занепад: ілюзії й реалії світової політики 

 90 

мейнстрім пророкував гегемонію і домінування США вперед на 

кілька найближчих століть (аж до самої В’єтнамської ганьби)? 

Чи 60-ті рр. з їх «книгами жахів» про радянську економіку, яка 

завдяки більш високим темпам зростання перевершить 

американську до кінця ХХ ст.? Чи страхіття 70-х рр. – військово-

стратегічне відставання Сполучених Штатів від СРСР, крах 

національної волі американців та їх виснаження у війні нервів 

під час ідейно-емоційної битви зі «світовим комунізмом», 

поступову «фінляндизацію» Європи, витіснення США з 

Близького Сходу та втрату арабської нафти? Чи «чорні» 

прогнози 80-х рр., в яких змальовувалася картина повного й 

остаточного економіко-технологічного відставання американців 

від Японії? Хіба що сподівання ліберально-демократичного 

«кінця історії» початку 90-х рр. нині ще не до кінця стерті 

очікуванням глобального «зіткнення цивілізацій». 

Не дарма, аналізуючи алармістську публіцистику, Дж. Най 

застерігав від застосування «оманливої метафори занепаду» [11] 

щодо сучасної Америки. Вказуючи, що Стародавній Рим у 

період свого «занепаду», який розтягнувся та 300-400 років, все 

одно залишався світовим гегемоном, він з деякою іронією 

говорить про те, що «занепад – то поняття відносне» (рос. – 

растяжимое). Його слова цілком корелюють із загальною 

методичною вказівкою відомого модерніста Кеннета Боулдінга, 

що використання метафор в якості моделей часто призводить до 

небезпечних помилок, особливо коли ці метафори значно 

переконливіші, ніж моделі, та зручніші для зміни картини світу, 

яка склалася у свідомості людей. 

Саме агітаційно-пропагандистський аспект і є домінуючим 

елементом цих надміру песимістичних (або оптимістичних) 

пророцтв, адже попри свою номінальну зверненість у майбутнє, 

будь-які прогнози завжди переважно були зорієнтовані на 

нагальні потреби політичної боротьби та ринкову кон’юнктуру, 

перетворюючись на знаряддя боротьби різних суспільних сил (і 

засіб збагачення «провидця»). 

Оскільки свідомість соціуму в цілому і правлячої еліти 

зокрема значною мірою формується під впливом футурологічної 
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літератури – своєрідної «дорожньої карти» для майбутніх 

творців зовнішньої політики та їх виборців, політична й 

комерційна рентабельність впливу на суспільство спекулятивних 

«досліджень» з метою легітимізації певного курсу, завжди 

залишатиметься доволі високою. Попри постійні апеляції до 

«науковості», закладені в основу багатьох «прогнозів» 

світоглядні цінності, соціальна, політична та ідеологічна 

спрямованість ще до початку «дослідження» обумовлюють не 

лише характер і форму поставлених питань, але й зміст 

відповідей на них. Таким чином, маючи на меті не стільки 

вгадати майбутнє, скільки наблизити здійснення бажаного чи 

запобігти реалізації небажаного сценарію, вплинувши на 

реальність, футурологи, швидше, займаються політичною 

пропагандою, ніж науковим прогнозуванням. 

Так, ще не встигли розпочатися президентські перегони в 

США, як американські політики почали демонструвати свою 

рішучість і принциповість, виголошуючи пафосні заяви і 

риторичні банальності про непохитну велич Америки. 

Вихваляючи патріотизм справжніх республіканців, один з 

основних претендентів на президентське крісло Мітт Ромні та 

його довірена особа Джон Болтон заявили, що «нинішнє століття 

має бути американським», а США – «унікальна країна з Богом 

визначеною долею». Не добираючи слів для характеристики 

своїх опонентів, вони звинуватили президента Б. Обаму «у 

схильності до розмахування білим прапором», адже для нього 

«роль Америки у світовій політиці – це ганчірка, об яку 

витирають ноги», тоді як республіканці «рішуче відкидають 

точку зору, згідно з якою могутність США занепадає». «Той, хто 

говорить про занепад Америки, не розуміє, про що він 

торочить», – пролунало їм у відповідь від лауреата Нобелівської 

премії миру [12]. 

Окрім того, слід зазначити, що футурологічний ринок (а 

йдеться саме про ринок) вимагає від авторів задля виживання і 

комерційного успіху звертатися до масового читача. Тож якщо 

«a la guere com a la guere» (на війні, як на війні), то на базарі, як 

на базарі. Відповідно, притаманні традиційному ідеалу вченого 
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такі якості, як зваженість, незаангажованість, «сумнів у собі», 

вкрай негативно позначаються на доходах і популярності в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку ідей. Натомість гору 

беруть гонитва за сенсаційністю, свідоме згущення фарб (серед 

них як чорної, так і рожевої), жорстка апологія свого 

світобачення, вмілі адвокатські якості та інтелектуально-

емоційний натиск, а не стандартна наукова добросовісність. 

Власне кажучи, а які нині є реальні підстави серйозно 

говорити про занепад США впродовж найближчих десятиліть? 

У ХХІ століття Сполучені Штати увійшли як перші серед 

нерівних – єдина у світі наддержава, що володіє потенціалом 

глобальної проекції власної могутності, адже вони домінують у 

всіх ключових геополітичних районах світу, мають найбільшу 

економіку, найпотужнішу армію та єдиний ВМФ світового 

океану, йдуть попереду в основних галузях науково-технічного 

прогресу, визначають розвиток сучасної масової культури. 

Розглядаючи в ретроспективі сучасну структуру міжнародно-

політичних відносин, будь-який незаангажований політолог 

охарактеризує місце та роль США як історично унікальний 

феномен системної гегемонії загальносвітового масштабу – Pax 

Americana. Поки очевидно, що в найближчій перспективі жодна 

країна і, навіть, (правдоподібна) коаліція держав не здатні 

зазіхнути на їх гегемонію в традиційному значенні цього слова. 

Якщо вірити словам, що «демографія – це доля нації», то 

населення Сполучених Штатів за останнє десятиліття зросло на 

10%. Якщо в 2000 році населення США становило 282 млн. осіб 

– 4,6 % від усієї людської популяції, то в 2010 році – 310 млн. 

осіб і 4,9 %. Високий рівень народжуваності (порівняно з 

іншими державами «золотого мільярда») та імміграційні потоки 

дозволяють амортизувати вплив старіння населення на 

економіку країни [13]. 

Економічна система Сполучених Штатів є не просто 

найбільшою, але й найдинамічнішою та найефективнішою серед 

усіх розвинених країн. США значно випереджають усіх як за 

розмірами ВНП, так і ВВП, причому впродовж останніх 

десятиліть для США характерні вищі темпи розвитку, нижчий 
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рівень безробіття, більша продуктивність праці (і її щорічний 

приріст), ніж в інших розвинених країнах світ-системного ядра. 

За 2000-2010 роки ВВП Америки зріс на 21 % (без врахування 

інфляції) і в 2011 році дорівнював 15,2 трлн. дол., майже втричі 

перевищуючи китайський [13]. 

Що ж до пророцтв вибухового зростання Китаю впродовж 

першої половини ХХІ ст. деяких американських аналітиків, то 

вони обумовлені, радше, фінансовими інтересами їх установ і 

внутрішньополітичними іграми. Так, наприклад, фахівці 

розвідувального співтовариства США в 2004 р. стверджували, 

що Китай до 2025 року залишить далеко позаду США за обсягом 

ВВП (20 трлн. дол. проти 13,5 трлн. дол.), проте першооснова 

цього прогнозу видається ґрунтованою на неприхованому 

бажанні розвідників випросити в Конгресу побільше грошей на 

вивчення та відвернення страшної «китайської загрози», адже 

інших вагомих причин прогнозувати фактично нульовий приріст 

американської економіки впродовж 20 років разом з 

багатократним (!) збільшенням китайської у них не було. 

Очевидно, З. Бжезінський був правий, стверджуючи, що 

немає жодної впевненості, що вибухове зростання Китаю 

триватиме наступні два десятиліття, і всі прогнози неминучого 

відродження «Серединного царства» як світового гегемона 

хибують на механічну екстраполяцію статистичних даних: 

«Продовження сучасного темпу розвитку вимагає неймовірно 

сприятливого збігу обставин – успішного політичного 

керівництва, політичного спокою, соціальної дисципліни, 

високого рівня заощаджень, величезних закордонних інвестицій 

і регіональної стабільності. Довгострокова наявність усіх цих 

компонентів видається малоймовірною» [14, с.191.]. Китай, 

можливо, й очікує велике майбутнє, проте його економічний 

розвиток не буде прямолінійним, адже він уже неодноразово 

продемонстрував свою здатність робити серйозні помилки. 

Недарма фахівці оцінюють вірогідність того, що жоден з 

негативних чинників розвитку Китаю не дасть про себе знати в 

майбутньому як вкрай низький, відзначаючи, що всі вони, 

радше, проявляться в сукупності, ніж поодинці. Тож коли 
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аналітики «Голдмен Сакс» на 2050 рік прогнозують таку 

економічну ієрархію (за розмірами ВНП): Китай – 44,453 трлн. 

дол., США – 35,165 трлн. дол., Індія – 27,803 трлн. дол., Японія – 

6,673 трлн. дол., Бразилія – 6,074 трлн. дол., Росія – 5,870 трлн. 

дол., Велика Британія – 3,782 трлн. дол., Німеччина – 3,603 трлн. 

дол., Франція – 3,148 трлн. дол., Італія – 2,061 трлн. дол., – це 

теоретично можливо, проте практично – малоймовірно, не 

говорячи вже про те, що всі подібні прогнози дуже вже 

нагадують обіцянку Ходжі Насреддіна навчити за двадцять років 

розмовляти віслюка. 

Особливо хотілося б підкреслити, попри всі розмови про 

глобалізацію, американська економіка є доволі автономною, 

адже в Сполучених Штатах близько 90 % працюючих зайняті 

роботою на внутрішній ринок, та й загалом в трьох 

найважливіших економіках сучасності (США, ЄС і Японії) на 

експорт іде лише 10-12 % ВВП, тоді як у Китаї – понад 30%. 

Залежність китайців від зовнішніх ринків доповнюється 

вразливістю перед експортом сировини, адже лише американці 

контролюють (військовими, політичними, економічними 

методами) основні джерела корисних копалин (передусім, 

нафти) та маршрути їх транспортування. До цього слід додати, 

що в багатьох провідних галузях індустрії на Сполучені Штати 

припадає майже 50 % ринку, причому, що ще важливіше, понад 

половини всієї ділової активності контролюється чи перебуває 

під їх впливом. Тож хоча пророки «неминучості занепаду» 

Сполучених Штатів вказують, що на початку ХХІ ст. США 

майже не виробляють товарів широкого вжитку (текстиль, 

побутова електроніка), це лише означає – нині економічна 

могутність Сполучених Штатів ґрунтується не на виробництві 

спідньої білизни та СD-плеєрів. 

Економічне домінування доповнюється і технологічним 

лідерством, адже в технологічно-інноваційному аспекті 

Сполучені Штати значно випереджають решту розвинених країн 

світу (не говорячи вже про інші). Так, зі 100 найбільших 

комп’ютерних і комунікаційних компаній світу 44 є 

американськими, та й загалом на США припадає 35,8% світових 
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витрат на виробництво нових технологій (277 млрд. дол.), тоді 

як на Японію – 17,6%, Німеччину – 6,6%, Британію – 5,7%; 

Францію – 5,1%; Китай – 1,6%. Не дивно, що понад 50% нових 

технологій у світі створено в США, а американським фірмам 

належить понад третина всіх світових патентів. Вельми 

показовим видається і той факт, що співвідношення комп’ютерів 

до працюючих у США в 5 разів вище, ніж в Європі і Японії, а в 

країні знаходяться 40% загальної кількості комп’ютерів у світі. 

Заснований міністерством оборони США Інтернет став 

глобальним явищем, проте більшість з включених в Інтернет 

15000 телевізійних мереж базуються в США, а понад 90% сайтів 

в Інтернеті є американськими. Саме американські фірми Інтел, 

ІВМ і Моторола виробляють унікальні й критично важливі 

компоненти комп’ютерного «заліза», а Майкрософт і Оракл 

створюють основні програми. 

Окрім того, Сполучені Штати – єдина у світі країна, яка має 

силові можливості глобального масштабу. Десятиліття 

надзвичайно щедрих військових бюджетів дозволили 

сформувати численну і кваліфіковану професійну армію, 

оснащену найсучаснішою зброєю, причому з 80-х років ХХ ст. 

спостерігається відчутний розрив не лише в кількості, але й у 

якості військової техніки (так звана «революція у військовій 

справі» – засоби ПРО, в т.ч. космічного базування, військові 

роботи, «розумні бомби», супутники спостереження і літаки 

радіолокації, стратегічна і тактична ядерна зброя та засоби її 

доставки, авіаційні технології «стелс», підводні човни і важкі 

авіаносці нового покоління, звичайні озброєння) між США і 

найближчими конкурентами – розрив, який поступово 

перетворюється на бездонне провалля. 

Військові витрати США почали різко зростати в 1997 році з 

найнижчої позначки в 270 млрд. дол. до 376 млрд. дол. в 2003 р. 

і 476 млрд. дол. в 2006 р. В 2010 р. військові витрати (697 млрд. 

дол.) були на 55% вище, ніж в 2000 р. Якщо в 2000 році 

армійський бюджет Сполучених Штатів був більше російського 

в 6 разів, а китайського в сім, то в 2010 році – в сімнадцять і 

дев’ять разів відповідно [13]. Нині військові витрати США 
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становлять понад 40 % загальносвітових (разом з союзниками – 

72 %), в той час як витрати найближчих конкурентів навіть не 

наближаються до американського рівня. Особливо слід 

підкреслити, що підтримання американської першості не таке 

вже й обтяжливе для економіки, оскільки армія поглинає лише 3 

– 3,5% національного ВВП. (Для порівняння, в розпал холодної 

війни військові витрати становили 6,2% національного 

бюджету). В разі потреби асигнування можуть бути збільшені 

вдвічі чи, навіть, втричі, не призвівши при цьому до економічної 

катастрофи. 

Завдяки передовій військовій технології тільки США 

мають змогу завдати удару по будь-якому противнику в будь-

якій точці земної кулі з винятковою точністю, не наражаючись 

при цьому на ризик контрудару у відповідь, причому 

здебільшого противник дізнається про напад лише після нього 

(якщо залишиться в живих). Відповідно, американські війни все 

менше нагадують класичні збройні конфлікти на зразок Другої 

світової і все більше – поліцейські операції із застосуванням 

важкого озброєння. Військова перевага США настільки 

відчутна, що традиційні армії (Югославія – 1999 р., Ірак – 2003 

р.) майже не намагаються чинити опір через його очевидну 

безнадійність. 

У сучасному світі жодна держава не може кинути виклик 

не лише військовій могутності США, але й їхньому культурному 

домінуванню. Американський істеблішмент вже досить давно 

усвідомив той факт, що для захисту власних національних 

інтересів і ствердження авторитету на міжнародній арені разом з 

«жорсткою владою» (висловлюючись термінологією відомих 

американських політологів Р. Кеохейна та Дж. Ная) потрібна і 

так звана «м’яка влада», тобто певні політико-культурні активи, 

які роблять американське домінування у світі привабливішим 

чи, принаймні, стерпним. Вказуючи, що без цієї «м’якої влади» 

«жорстка влада» США має значно менші шанси на визнання і 

наражатиметься на запекліший опір, Джозеф Най нещодавно 

визначив «м’яку владу» як «здатність змусити інших щиро 

бажати того самого, чого бажає Америка» [15, р.8.]. 
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Дійсно, політична могутність найбільш ефективна саме 

тоді, коли вона майже непомітна. Беззаперечним є той факт, що 

американська масова культура домінує в переважній більшості 

країн світу і немає суперників за межами Північної Кореї. 

Кінопродукція Голівуду, гамбургери від «Макдональс», джинси 

«LEVI STRAUSS & CO» і весь американізований 

(вестернізований) спосіб життя підтримують гегемонію 

Сполучених Штатів не так явно, як їх авіаносці, залежні 

політичні режими-сателіти та «міжнародні» економічні 

структури, але так само надійно. Безумовно, не слід і 

перебільшувати значення цієї «м’якої влади», абсолютизуючи її, 

адже арабські підлітки десь в Іраку можуть із задоволенням 

слухати реп і водночас майструвати міну, щоб потім підкласти її 

під колеса машини американського військового патруля, але 

нині культурний тиск США на весь світ настільки потужний, що 

опоненти часто звинувачують їх не лише в політичному чи 

економічному, але й культурному імперіалізмі – «кока-

колонізації», за влучним визначенням С. Хантінгтона. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що Сполучені Штати не 

лише нині відіграють, але й обов’язково будуть відіграватимуть 

ключову роль при формуванні нового міжнародного порядку 

впродовж першої чверті ХХІ століття. Хоча попереду їх і 

очікують серйозні труднощі, США будуть користуватися 

колосальними перевагами, зберігаючи лідерство в економічній, 

технологічній, політичній і військовій сферах. 

Разом із тим можна відзначити неабсолютний характер 

американського домінування. В ХХІ ст. США залишаться 

винятково багатою і впливовою країною, але вони будуть 

неспроможні одноосібно визначати контури майбутнього. Хоча 

світ і буде відчувати на собі незрівнянну американську 

могутність, але водночас він не буде контрольований повністю 

інструментами цієї могутності. Історичний досвід показує, що 

попри зручні і переконливі калькуляції на папері, в реальному 

світі здійснювати гегемонію надзвичайно важко і небезпечно, 

тож мрії про глобальне домінування вже не раз наштовхнулись і 

ще неодноразово наштовхнуться на сувору реальність. Уже сам 
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факт того, що будь-яка криза у світі стає американською кризою, 

покладає на американську державу і суспільство такий тягар, 

витримати який довго не міг ніхто. Як переконливо 

продемонстрували в своїх працях Пол Кеннеді та Джон 

Мієршаймер, неминучий результат гегемонії – перенапруження 

лідера та ослаблення його внутрішньої монолітності [16]. Слід 

лише пам’ятати, що з історичної точки зору період життя одного 

покоління – це лише мить, і той, хто очікуватиме швидкого 

краху Сполучених Штатів Америки, ризикує переконатись у 

справедливості українського народного прислів’я: доки гладкий 

схудне, худий здохне. 
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The article deals with the research of the problems of American 
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system in the beginning of XX century. The author analyses the 

alarmist concept of US «decline» and concludes about its 

propagandistic character. 
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Статья посвящена исследованию проблем американского 

доминирования и перспектив гегемонии США в международной 

системе в начале ХХІ века. Автор анализирует алармистскую 

концепцию «упадка» Соединенных Штатов и приходит к 

выводу о её пропагандистско-агитационном характере. 
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The objective of this article is to examine Cyprus dispute and 

assess contributions of the UN and the process of integration into the 

EU to its solution. This article provides brief historical overview of 

the dispute and highlights key political obstacles towards reaching 
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Cyprus dispute has absorbed significant amount of time and 

reputation of the best diplomats and experts; however it remains 

unresolved and undermines European stability. This issue has grown 

in importance in light of the fact that Cyprus became EU member 

state, while it has a significant part of its territory occupied by 

another candidate state. The topicality of this research article is 

stipulated by the fact that unresolved Cyprus dispute undermines 

regional stability in region of the eastern Mediterranean and bares 

potential of the conflict between two NATO member countries. 

Frictions were experienced in the framework of NATO as well as in 

European integration of Turkey. The UN within its mandate 

undertook variety of efforts to negotiate solution and contributed 

significant amount of efforts for reconciliation of communities; 

however, it is yet to be reached.  

The research on the UN and the EU involvement in crafting 

solution for Cyprus conflict to date has tended to focus on the 
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shortcomings of the conflict resolution efforts rather than on the inner 

substance of the dispute in present time. Substantial attention to the 

problem was paid by Ukrainian and foreign researchers, particularly 

by Bose S., Christou G., Cilsal O., Diez T., Dodd C., Michalis M. 

and Yakinthou C. Specifically, Christou G. and Diez T. focused their 

research on the processes of European integration of Cyprus with the 

references to the dispute. However, due to the topicality of the issue 

further researches on this theme are in demand because of the 

necessity to provide timely updates with the latest developments as 

well as indicate assessment of the success achieved and shortcomings 

that need to be addressed.  

The objectives of this research are to assess critically UN and 

EU efforts in conflict resolution, examine their role in this process 

and study the role of European integration in the settlement. In light 

of the complexities of the issue it is assumed that UN and EU 

extensively addressing Cyprus dispute and despite failure to achieve 

reunification yet, they have made a significant constructive impact. 

In order to establish validity of the thesis this paper is divided 

into three main parts.  First, it gives a brief overview of the main 

historical events and causes that have led to the conflict and sustain it 

nowadays. It will then go to the critical analysis of the UN activities 

in conflict resolution, particularly analysis of Kofi Annan Plan. 

Finally, it will address European integration of Cyprus and its impact 

on the solution. 

With the aim to achieve objective of this research the author 

established the following tasks: to highlight main historical events 

that caused the conflict and sustain it up to nowadays, critically 

assess the role of the UN in conflict resolution, particularly Annan 

initiative, to study the impact of European integration on the conflict 

settlement and eventually explain the reasons that contributed to the 

failure of resolving the dispute.    

Over the history Cyprus attracted significant interests of the 

regional and global powers due to its geopolitical location. Cyprus 

became hostage of its neighbor interests, mainly Turkey and Greece, 

as well as Great Britain. Geostrategic location of Cyprus attracted the 
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interests of Great Britain, and by extension the USA as a strategic 

military outpost [8, 43].  

Antagonistic ethno-nationalistic sentiments of Cypriot 

communities are at the heart of the difficulties that impede solution of 

Cyprus dispute. The roots of Turkish Cypriot and Greek Cypriot 

nationalism were embedded to the idea of the anti-colonialism and 

the consequent unification with Turkey or Greece respectively.  

Strategic importance of Cyprus for Great Britain soared in 1955 after 

the Baghdad Pact, which was seen by British government as the 

means of maintaining its power in the Middle East, forming anti-

Soviet alliance and securing its interests in access to Suez Canal. 

Respectively, in 1955 Greek Cypriots developed guerrilla 

organization EOKA that was driven by anti-colonialism aspirations 

and the idea of unification with Greece (enosis). While British 

Middle East headquarters were relocated to Cyprus along with 

establishment of its military bases it faced anti-colonialism 

movement and confrontation with EOKA [16, 46]. In response to 

inter-communal violence and EOKAs insistence on the idea of 

enosis, in 1956 there was established Turkish guerrilla group 

‘Volkan’ with the aim to protect Turkish Cypriots. In 1957 it was 

replaced by the organization TMT. Other parties in face of Turkey 

and Greece were introduced to the conflict. Such development 

marked new epoch of Cyprus modern history replete with strong 

ethno-nationalistic sentiments, chauvinism and xenophobia 

culminated in inimical separation of communities that lasts till 

nowadays.   

After 35 years of British Colony Rule, in 1960 Cyprus achieved 

its independence as a result of violent uprising of Greek Cypriots 

against Great Britain. Cyprus’ constitution envisaged proportional 

principle of governance between two communities and allowed Great 

Britain to remain its military bases. In addition, a Treaty of Guarantee 

allowed Greece, Turkey or Great Britain to act jointly or individually 

to fight any threat to the constitution [8, 43]. Political leaders in new 

government were elected from the   extremist separatists from EOKA 

and TMT, and eventually acquired domestic and international 

legitimacy. Consequently, in 1963 inter-communal tensions erupted 



V.P. Makoveyenko 

 103 

that further escalated into civil war that persisted until Cyprus’s de 

facto partition in 1974 [16, 50]. UN responded to this threat with 

Resolution 186 (1964) which mandated its peacekeeping troops 

(UNFICYP) [12, 4].  

Consequently, cope of July 1974 plotted by Greek military 

junta took place with the objective to overthrow the president [5, 69]. 

Following these developments Turkey invoked the 1960 Treaty of 

Guarantee and occupied approximately 40 percent of the islands 

territory. Such actions resulted in approximately 160-200 thousand of 

Greek Cypriots fleeing occupied by Turkey territory, and 60-65 

thousand of Turkish Cypriots moving into newly occupied territory 

[8, 43-44]. UN Security Council in its resolution 360 (1974) “records 

its formal disapproval of the unilateral military actions undertaken 

against the Republic of Cyprus” [13, 1]. However, Turkey refused to 

withdraw its forces and in the following years facilitated move of 

over 40 thousand settlers from Anatolian Peninsular [8, 44]. In 1975 

independence of Turkish Federated State of Cyprus was proclaimed 

(from 1983 Turkish Republic of North Cyprus (TRNC), which 

enjoyed recognition solely by Turkey and faced international 

isolation. In such a way was shaped ‘intractable conflict’ which 

within itself presents a challenge to conflict resolution capacity of the 

UN [5, 64].  

 Over the years inability to negotiate a solution created a 

stalemate situation which required change in the dynamics of the 

approach to the problem. In absence of internal impetus and elite’s 

will to break the stalemate, an external stimulus was required. 

Aspiration of Cyprus to join EU was that very external impetus that 

was intended to be used in order to attempt brokering an agreement 

between communities in new circumstances. Particularly, the UN 

Secretary General Kofi Annan attached his name and prestige to the 

initiative to negotiate solution for the dispute. Kofi Annan developed 

five versions of unification proposal plan before submitting the final 

for the referendum in 2004.  

EU Luxembourg Summit of 1997 resulted in decision to open 

accession negotiations with the Republic of Cyprus and the next year 

the UN extensively renews its peacekeeping role. Greece threatened 
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to use its veto right to halt the accession of all ten acceding countries 

in case of Cyprus’ accession denial [16, 134]. European Council 

summit in Helsinki in 1999 resulted in decision of allowing the 

Republic of Cyprus to join in the EU regardless of the conflict’s 

resolution [16, 98]. G8 Summit in 1999 provided diplomatic 

momentum for Annan Initiative by “urgeing the UN Security-General 

to invite the leaders of both parties to enter comprehensive 

negotiations without pre-conditions” [4].  

Final Annan Plan envisaged creation of a new federal state 

called United Cyprus Republic. It also suggested that federal state 

would comprise two equal constituent states Greek Cypriot 

Constituent State and Turkish Cypriot Constituent State. The model 

of UCR proposed by Plan followed consociational principles. Federal 

government had specified powers outlined by constitution, while 

constituent states had within themselves magnitude of powers 

regulating ordinary matters of daily life. UN plan provided balanced 

model establishing the principle of cooperation including 

“companion concepts that no decision could be taken by persons 

from one constituent state alone and that no single person could veto 

decisions or block the running of the state run like a golden thread 

throughout the plan” [11, 19]. However, the veto was embedded in 

the plan and “institutionalised in the senate level, and a series of 

complex deadlock-breaking mechanisms means that the veto does not 

reach the executive, therefore quelling Greek Cypriot fear that 

minority veto will again cause the paralysis of the state” [16, 79]. 

Executive branch would consist of Presidential council, Federal 

Administration and Federal Police. Presidential Council was 

supposed to adopt decisions by consensus or by simple majority 

(depending on the issue) and should consist of 9 members elected by 

senators with a clear majority. President of the Council is to be both 

head of the state and head of the government. President and vice-

president of the Council would rotate on a 20-month basis from 

Greek Cypriot to Turkish Cypriot [15, 32]. Rotation of the 

presidential and vice-presidents positions between representatives of 

Greek Cypriot and Turkish Cypriot community along with consensus 
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based decisions were designed with the thought in mind to “underline 

political equality and prevent any domination” [14, 18]. 

Federal Parliament would consist of Senate and Chamber of 

Deputies. Senate would consist of 24 members filled by equal 

number of Greek Cypriots and Turkish Cypriots. Each Chamber of 

deputies would consist of 48 representative composed in proportion 

to persons holding internal constituent state citizenship. Minimum of 

25 percent of deputies were to hold Turkish Cypriot citizenship and 

maximum of 75 percent of deputies to hold Greek Cypriot State 

citizenship. Federal legislature would enjoy the powers of approval of 

international treaties for ratification, elect and oversee the functioning 

of the Presidential Council, adoption of federal budget and referral of 

serious crimes by members of the presidential council to the Supreme 

Court [14, 30]. There was to be no hierarchy between federal and 

constituent state laws. Independent institutions were to be Central 

Bank, Office of the Attorney General and Office of the Auditor 

General.  

Constituent states would have their executive and legislative 

branches. Turkish Cypriot Constituent State executive branch would 

consist of popularly elected president (head of the state), prime-

minister and council of Ministers. Legislative branch would be 

represented by Assembly of the Turkish Cypriot State comprised of 

50 popularly elected deputies. Greek Cypriot Constituent State 

executive branch would be represented by popularly elected president 

(head of government) and council of Ministers. Legislative branch 

would be represented by House of Representatives comprised of 60 

members.  

According to Annan Plan Federal state would include 

executive, legislature, judiciary and independent institutions. External 

relations, relations with EU, federal finances, operation of Central 

Bank, natural resources, aviation, navigation, communication, 

territorial waters of UCR, combating terrorism and organized crime, 

amnesties and pardons, intellectual property, Cypriot citizenship and 

antiquities would be within competencies and functions of federal 

state [14, 23-24].   
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Constitutional engineers developed detailed blueprint for 

mutually suspicious communities. For decade these communities 

lived in mutually hostile attitudes towards each other and refused to 

recognize the other side as a political entity. Sound text of the 

proposal, which prevents ambiguities in its interpretation, addressed 

and removed significant causes of conflict between elites of 1960 

state. Powers were distributed in such way that “federal government 

was given a certain number of important functions, but none of which 

were likely to cause inter-ethnic tension” [16, 93].  

Nevertheless, elites in both communities have contributed much 

towards antagonistic attitudes towards each-other. In elite-driven 

society like Cypriot, fears along with ethnic prejudice were widely 

exploited in populist politics’ campaigns over decades. Therefore, 

elites were not willing to resort to power-sharing option. Negotiating 

of Annans’ Plan was locked within zero-sum paradigm and exposed 

substantial lack of trust.  In this regard, even back in 1994 the UN 

presented its initiative in a set of Confidence Building Measures, 

which included proposals for co-operation in the fields of journalism, 

commerce, education, sport, culture, environment, health and other 

activities; however they were deadlocked at the discussion stage.  

Opening of the checkpoints could have been used as a 

confidence-building or reconciliation efforts; however, just like in 

case of  Astromeritis-Zodia in 2005 it was used by both leaders as an 

opportunity to blame the other for lack of good will. The conflict 

attitude between communities sustained with commemoration of 

historical events that represent loss for one community and victory 

for the other. Until recently the communities were taught to hate the 

other side through suitable interpretation of history, and only in 2004 

Turkish Cypriots revised their history books while Greek Cypriots 

experienced two unsuccessful attempts [16, 110]. 

Despite adverse cultural premises for reconciliation developed 

over decades, Annan Plan served as a catalyst for radical change in 

the Turkish Cypriot leadership. In January 2003 a crowd estimated 

between 50 and 70 thousand of people protested in the streets of 

Nicosia with slogans stating: “[President] ‘Denktash, if you don’t 

have a pen, we have one’ (referring to his refusal to sign-off on the 
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Annan Plan), and continued to demand his resignation” [7, 164]. 

Although the referendum became the apex for the Turkish Cypriot 

“quiet” revolution, this was not the case for their compatriots in the 

south. Greek Cypriot elites remained silent until a few weeks before 

the referendum itself. Governing elite in Greek Cyprus labeled Annan 

Plan as unbalanced and unjust, particularly “‘all gain’ for the Turkish 

Cypriots, and ‘all loss’ for the Greek Cypriots” [16, 118]. 

Guarantee of the EU membership for Greek Cyprus eventually 

contributed to defeat of the UN plan since Greek Cypriot gained 

sufficient power in negotiation process which broke the balance 

between communities that were treated as equal. Power sharing 

option lost its value for the Greek Cypriots which represent majority 

of 77 percent against Turkish minority of 18 percent of population 

[9].  International recognition and advantages of EU membership 

empowered Greek Cypriots to diverge from option based on equality. 

EU accession treaty was signed by Republic of Cyprus on April, 16 

2003 and “any leverage the EU had to ensure Greek Cypriot elites 

continued to support the Annan Plan was removed” [16, 136]. The 

incentive of EU accession was perceived as an impetus to overcome a 

history of elite intransigence and lack of co-operation but “the 

incentive was misapplied and caused further division” [16, 141]. 

In September 2008, new UN-backed talks began between 

Presidents of North and South Cyprus. The UN Secretary General 

Ban Ki-moon continues to facilitate solution and participated in 

tripartite meetings. January 2012 summit between leaders of 

Northern and Southern Cyprus held in New York ended up with 

limited progress. The central issues discussed were the election of the 

executive, the issue of property and citizenship. Parties agreed to 

continue their efforts in mastering the solution, and the UN Secretary 

General Ban Ki Moon, upon the success outlined in report of his 

Special Adviser on Cyprus Alexander Downer, expressed an intend 

to call a multilateral conference in late April or early May [10]. 

Cyprus’ EU presidency in the second half of 2012 could be another 

impetus to master solution for the dispute. If this opportunity is going 

to be used depends on political will of parties concerned.   
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While conflict remains unresolved, it echoes in significant 

economic loss of parties concerned. According to the research of 

Cyprus Centre of the Peace Research Institute Oslo (PRIO) resolution 

of Cyprus conflict would gain Turkey every year over EUR 17 billion 

(3,5% of its GDP) and Greece EUR 3 billion [3, 37]. Northern part of 

Cyprus would get chance to fight its economic stagnation and enjoy 

access to the benefits of EU membership.  

Having concluded this research and returning to the question 

posed in the beginning of this study the author can confirm that the 

UN undertook extensive action to find solution for Cyprus dispute. 

The UN used the momentum to break the ice of frozen conflict and 

used aspirations of Cypriot society to join EU as catalysis for 

negotiating solution. Annan Plan achieved genuine public debate 

regarding reconciliation between and within communities that have 

strong ethno-nationalistic sentiments, chauvinism and xenophobia. It 

also elaborated comprehensive solution plans that balanced interests 

of the communities. However, unconditional accession of Cyprus to 

EU did not contribute to the solution of the conflict.  

Failure to reach an agreement and refusal of Kofi Annan 

initiative on referendum reflected that Cypriot communities were not 

quite ready for the reconciliation after decades of confrontation. 

Unification of Cyprus in 2004 was more desired by external actors, 

particularly, Greece, Turkey, US, UK, EU and UN than by its own 

communities which remained almost completely isolated from each 

other until only recently. Reconciliation handed from above by 

anybody due to external interests could serve as a source of 

instability in a view of the fact that such solution could lack 

legitimacy within Cypriot society. Without strong support from both 

communities the problem will persist and radical elites will attempt to 

take advantage of it. Main success achieved by both UN and EU until 

now constitute outbreak of genuine debates within and between 

communities on reconciliation which are fundamental for reaching an 

agreement acceptable by both communities. 
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Мета статті полягає у дослідженні Кіпрського конфлікту 

та визначення внеску ООН та процесу євроінтеграції у його 

вирішення. У статті вивчаються головні історичні події 

конфлікту які зумовлюють політичні перепони його вирішення 

на сучасному етапі. Особливу увагу приділено впливу 

Європейської інтеграції на процес врегулювання конфлікту, а 

також ініціативи Плану Аннана. Автор доходить висновку, що 

без підтримки з боку турецько-кіпріотської та греко-

кіпріотської громад неможливо досягти надійного вирішення 

Кіпрського конфлікту. 

Ключові слова: конфлікт, рішення, ООН, ЄС, Кіпр, 

Туреччина, Греція, інтеграція. 
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Целью статьи является исследование Кипрского 

конфликта и оценки усилий ООН и ЕС, направленных на его 

решение. В статье определяются главные исторические 

события конфликта, которые препятствуют его решению. 

Особое внимание уделено влиянию процесса Европейской 

интеграции Кипра на решение конфликта, а также инициатива 

плана Аннана. Автор приходит к выводу, что невозможно 

достичь надежного решения конфликта без поддержки такого 

решения со стороны греко-киприотской и турко-киприотской 

общин. 

Ключевые слова: конфликт, решение, ООН, ЕС, Кипр, 

Турция, Греция, интеграция.  
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і міжнародних відносин НАН України 

 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

У статті висвітлюються здобутки синергетичної 

парадигми в дослідженні міжнародних відносин. Основна увага 

приділяється  аналізу характерних рис міжнародної системи й 

особливостям її функціонування з точки зору синергетичного 

підходу. 

Ключові слова: міжнародна система, хаос, точка 

біфуркації, самоорганізація, складність, флуктація. 

 

Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тим, 

що одним з головних наслідків пришвидшення глобалізації 

впродовж останніх декількох десятиліть і поширення її впливу 

на всі сфери людського життя стає значне ускладнення процесів 

самоорганізації соціально-антропологічних систем, зокрема, 

міжнародно-політичної.  Саме тому  одним з головних трендів у 

теорії міжнародних відносин на сучасному етапі є активне 

використання в наукових дослідженнях синергетичного підходу. 

Як зазначає відомий російський теоретик-міжнародник 

Н.А. Косолапов, «сплав ідеї системності з концепціями еволюції 

і розвитку природно і закономірно призводить до постановки 

проблеми самоорганізації систем (синергетики). Саме тут легко 

вгадується найважливіший і потенційно продуктивний «стик» 

міжнародних відносин (і їх теорії) зі сферами внутрішньої 

еволюції суб’єктів міжнародних відносин, їх зовнішньої 

політики, а також з ходом і проміжними результатами світового 

розвитку» [1, с. 83]. 

Синергетичний підхід у дослідженнях соціальних систем у 

цілому та  міжнародних відносин, зокрема, набув особливої 



М.Х. Ялі 

 113 

популярності завдяки науковим працям представників 

Брюссельської школи І. Пригожина та І. Стінгерса [2]. 

Надалі він активно використовувався в працях таких 

авторитетних західних дослідників міжнародних відносин, як С. 

Гоффман, Дж. Розенау, Л. Річардсон, М. Каган, К. Уолтц, А.-М. 

Слотер, Б. Буено де Маскіта, Д. Ламан та багатьох інших.  

Серед російських теоретиків-міжнародників, які є 

прихильниками використання у своїх дослідженнях 

синергетичного підходу, слід виокремити О. Богатурова, Е. 

Баталова, Л. Бородкіна, П. Циганкова, А. Давидова, А. 

Кокошина, В. Конишева, С. Кузьміна, Р. Сєтова, М. 

Хрустальова, М. Косолапова, К. Гаджиєва та інших. 

Вітчизняні дослідники також усе активніше застосовують 

синергетичну методологію, серед них В. Хонін, А. Суботін, О. 

Копель, О. Парахомчук, І. Хіжняк, Б. Концелярук,  А. 

Гальчинський, О. Шморгун, С. Кононенко та інші. 

Головна мета статті полягає в розгляді головних 

характерних рис та особливостей розвитку міжнародної системи, 

на яких акцентує особливу увагу синергетична парадигма. 

Зауважимо, що при використанні синергетичного підходу 

сучасні міжнародні відносини слід розглядати як складну 

систему взаємовідносин її складових елементів, кількість яких 

завдяки глобалізаційним процесам і надалі продовжує постійно 

збільшуватися. Це призводить до ускладнення як процесу 

прийняття зовнішньополітичних рішень, так і до 

непередбачуваності розвитку самих міжнародних відносин, 

основою яких і досі залишаються міждержавні відносини, 

сукупність яких і складає ядро міжнародної системи. 

Представник української школи теорії міжнародних 

відносин А. Суботін вважає, що «міжнародна система може бути 

уявлена як глобальна мережа взаємодій, що відбуваються з 

певною частотою та відповідно до впорядкованого процесу і 

забезпечують людству його історичну цивілізаційну цілісність» 

[3, с. 9]. Вітчизняний дослідник додає, що міжнародна система є 

соціальною системою, яка належить до складних динамічних 

систем, характеризується всіма ознаками таких систем, зокрема, 
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нелінійністю процесів, чутливістю до початкових умов, 

органічну залежність майбутніх станів від попереднього 

розвитку тощо [3, с. 9]. 

Зауважимо, що, на думку автора статті, з точки зору 

синергетичного підходу сучасна міжнародна система (МС) має 

розглядатися як складна, неврівноважена, нестійка, відкрита, 

динамічна, соціальна система, що складається з багатьох 

взаємопов’язаних і взаємозалежних підсистем, у ролі яких 

виступають усі основні актори світової політики, які володіють 

властивими лише ним ознаками, характеристиками й рисами. 

При цьому кожна з підсистем має власні закономірності, логіку 

розвитку й особливості функціонування. 

Нині прийнято вважати, що складна система – це та, у якій 

усі або деякі (серед них і найважливіші, структуроутворювальні) 

відносини не повістю детерміновані і не визначаються за 

принципами позитивного зворотного зв’язку – коли вплив 

одного суб’єкта або чинника на інший передбачає 

передбачуваний, наперед відомий результат. У складній системі 

вплив на елемент або відносини передбачає можливість 

декількох або багатьох варіантів результату.  

До особливостей і відмінностей складних систем належать, 

зокрема,  такі: 1) наявність великої кількості взаємопов’язаних і 

взаємодіючих поміж собою елементів; 2) складність функції, що 

виконується системою в цілому; 3) можливість розглядання 

системи як сукупності підсистем; 4) цілі функціонування 

підсистем поєднують у собі підпорядкованість загальній меті 

функціонування системи і водночас можуть демонструвати 

партикулярні особливості; 5) у системі може мати місце 

ієрархічна структура, яка часто виконує функцію керівної 

підсистеми тоді, коли відносини елементів цієї структури 

здійснюють більший вплив на стан усієї системи, аніж відносини 

поміж усіма іншими елементами; 6) у системі є інтенсивний 

потік обміну енергією та інформацією; 7) система взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, і на її функціонування впливає багато 

факторів, серед них і випадкових, принципово непередбачуваних 

[4, с. 159]. 
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З останньої характеристики МС як складної системи стає 

зрозумілим, що вона також є відкритою системою. 

У контексті дослідження «відкритими» прийнято вважати 

системи, що обмінюються із зовнішнім середовищем енергією, 

інформацією, речовиною та імпульсами. При цьому ступінь 

невпорядкованості відкритих систем характеризується 

ентропією.  

Соціальний характер міжнародної системи проявляється в 

тому, що вона завжди формується як складний, сукупний 

результат спільної діяльності великих груп людей на різних 

рівнях: соціальна сукупність усередині країни, 

зовнішньополітична еліта та система державних органів, 

соціальна система окремої держави та її інтереси в цілому, 

діяльність держав як виразників цих інтересів тощо. 

Щодо соціальної якості міжнародної системи важливо 

також зазначити, що саме ця якість надає їй найбільшу 

складність і визначає непередбачуваний характер її розвитку. 

Для наукового розуміння системності, на думку авторитетного 

західного вченого М. Кагана, слід враховувати різниці поміж 

двома основними сферами реальності – «природою та антропо-

соціокультурною сферою». Системи природні й соціальні 

відрізняються тим, що перші –«однорівневі, одноякісні, 

однорідні», а другі – «багаторівневі», адже вони утворені 

«схрещуванням різних сил – природних, соціальних, 

культурних, причому внаслідок цього народжуються нові, 

емерджентні якості даної системи» [5, с. 58].  

Зауважимо, що під емерджентністю розуміється наявність у 

системи тих якостей, що невластиві її окремим складовим 

елементам. 

З точки зору синергетичного підходу для розуміння 

особливостей функціонування МС як  надзвичайно складної 

соціальної системи дуже важливим є визначення різниць поміж 

процесами “організації” та “самоорганізації”.  

Під “організацією” автор статті пропонує розуміти 

комплекс свідомих, цілеспрямованих дій як окремих людських 

індивідів так і соціально-політичних інститутів зі створення, 
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регулювання й управління певними процесами задля виконання 

конкретних  завдань. Інакше кажучи, організація є результатом 

впливу зовнішнього середовища на процеси 

системоутворювання. 

Натомість “самоорганізація” передбачає дії певної групи 

суб’єктів, які вступають у взаємодію задля досягнення власних 

цілей та інтересів без будь-якого примушення або втручання 

ззовні. У цьому випадку процес системоутворювання, 

структурування та забезпечення порядку втілюється переважно 

зсередени, за допомогою вбудованих у саму систему механізмів 

групування і координації дій цих суб’єктів у процесі їх 

взаємодії.  

Через свою відкритість система спроможна та повинна 

самоорганізовуватися, функціонувати й трансформуватися, 

пристосовуючись до зовнішнього середовища, яке також 

постійно змінюється. “Ми називаємо систему спроможною  до 

самоорганізації, - підкреслював засновник теорії синергетики Г. 

Хакен, – якщо вона без специфічного впливу зовні знаходить 

якусь просторову, часову та функціональну структуру. Під 

специфічним впливом ми розуміємо таке, що нав’язує системі 

структуру або функціонування. Наприклад, рідина, яку 

підігріють знизу, цілком рівномірно знаходить у наслідок 

самоорганізації макроструктуру, утворюючи шестикутні 

чарунки” [6, с. 28-29].  

Одним з найголовніших досягнень застосування в 

соціально-політичних дослідженнях синергетичного підходу 

стало визнання “нестійкості” і “нестабільності” як 

фундаментальних характеристик різноманітних форм 

самоорганізації людських суспільств – як на локальному, так і на 

глобальному рівнях. При цьому самі поняття “нестійкості” і 

“нестабільності” звільняються від негативного відтінку, тому що 

вони є характерними  рисами міжнародної системи, так само, як 

і “стабільність”, “стійкість” або “рівновага”. Вони забезпечують 

високий динамізм світових політичних процесів, який, у свою 

чергу, стимулює активність самих суб’єктів цих процесів.  
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Питання “стабільності” і “нестабільності” як одна з 

найголовніших  характерних рис міжнародної системи вже 

неодноразово розглядалось у теорії міжнародних відносин. 

Серед небагатьох американських вчених, які спромоглися 

надати чітке визначення “стабільності” як терміна, варто 

зазначити Л. Річардсона, який запропонував розуміти під нею 

набір умов, за яких міжнародна система зберігає здатність 

відновлювати рівновагу, залишатися рівноважною. Натомість 

під “нестабільністю”  він розумів відсутність таких умов та 

одночасне зростання в системі змін до певної критичної точки, у 

момент досягнення якої  відбувається розпад усієї системи [7, р. 

67].  

Російські дослідники приділяють особливу увагу 

тлумаченню цих характерних станів МС. Так, зокрема, О. 

Богатуров пропонує термін “динамічна стабільність”, під якою 

він розуміє “певний тип руху системи міждержавних відносин; 

рух відносно плавний, рівномірний і передбачений, при якому 

система опиняється в змозі існувати, відтворюватися та 

змінюватися, не втрачаючи при цьому власних базисних 

характеристик. Стабільність характеризує здатність системи 

забезпечувати назрілі, необхідні для її самозбереження зміни, 

компенсуючи їх так, щоб втрата окремих елементів або 

характеристик не створювала загрози для виживання системи в 

цілому” [8, с. 41]. Значущість такої постановки питання стане 

наявною, якщо врахувати, що міжнародна система за своїми 

основними принципами формування і функціонування яавляє 

собою відкриту, складну, неврівноважену і через це незавершену 

систему, яка характеризується високим ступенем динамічності, 

нестабільності і невизначеності.  

Наступною важливою характерною рисою МС у контексті 

обраної теми статті є її «динамічність». У найзагальнішому 

вигляді динамічною системою називають будь-який об’єкт або 

процес, для якого визначено поняття стану як сукупності певних 

величин у даний момент часу і заданий закон, що описує зміни 

початкового стану з плином часу. Цей закон дозволяє на основі 

початкового стану прогнозувати майбутні стани динамічної 
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системи. Якщо рівень складності динамічних систем є порівняно 

незначним і вони не є соціальними, передбачається, що для 

моделювання їх майбутніх станів можна використовувати 

різного виду рівняння, теорії, графіки та інше. Однак ці способи 

так само, як  інші прийняті в природничих науках методи навряд 

чи можуть бути ефективно застосовані як основні задля 

моделювання станів міжнародних систем. Тут радше слід 

оперувати загальнонауковими термінологічними аналогіями, що 

можуть допомогти при описі динамічного характеру 

міжнародних систем. 

На думку одного із засновників української школи теорії 

міжнародних відносин В. Хоніна, динамічність міжнародної 

системи обумовлена,  насамперед, “самою динамікою розвитку 

Людського суспільства, окремих локальних цивілізацій, процесів 

суспільного виробництва всередині окремих їх частин, 

зростанням продуктивних сил та виробничих відносин, 

динамікою розвитку міжнародного розподілу труда та 

нерівномірного геоекономічного розвитку, нарешті, особливим 

станом і розвитком соціальних процесів усередині країн, що 

проявляються в міжнародному середовищі та впливають на 

появу, розвиток і затухання міжнародних процесів. Вона також 

визначена складністю, різницею у формах і умовах життя її 

суб’єктів, багатомірністю їх структур, розпізнавальними типами 

їх реакцій на вплив зовнішнього середовища і різноманітними 

формами їх діяльності” [9, с. 38]. Важко знайти  змістовніше і 

чіткіше пояснення цієї характерної риси МС. 

Слід наголосити, що прийняті в синергетиці підходи до 

проблеми динамічних якостей системи та її нелінійного 

характеру можуть бути досить корисними для міжнародно-

політичних досліджень. Зокрема, розгляд такого стану систему, 

що називають не досить звичним для академічних досліджень 

словом «хаос». Вважається, що нарощування ознак (елементів) 

хаосу в системі є наслідком порушення рівноваги сил, енергій, 

форм їх взаємодії, наслідком стагнації, кризи, дезінтеграції, 

розпаду системи тощо. У стані хаосу всередині системи 

відбувається розпад попередніх структур, взаємодій, відносин. 
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Хаос в цьому розумінні є переходом від одного рівноважного 

стану до іншого, з появою якого може змінитися, якщо не вся 

система, то принаймні її стан у принципових параметрах. 

Важливо розуміти, що для динамічного розвитку складних 

соціальних структур, якою є МС, певна частка хаосу (себто 

частка спонтанної самоорганізації) є необхідною умовою 

розвитку,  так само, як і певна частка керування, зовнішнього 

контролю, і що ці два складники – самоорганізація знизу й 

організація зверху – мають бути збалансованими. Також слід 

враховувати, що допустима доля хаотичності має власний поріг 

допустимості для кожної стадії розвитку. Так, наприклад, при 

проходженні кризи вона посилюється, що сприяє виходу з неї і 

находженню нових динамічних шляхів розвитку соціальних 

систем.  

На думку авторитетних російських дослідників у галузі 

синергетики Є.Князєвої та С. Курдюмова, хаос як складний 

взаємозв’язок елементів порядку і безладу в складних системах 

природи, людської психіки та соціуму виконує низку важливих 

функцій у процесах самоорганізації й самокерування: 

1) хаос, малі флуктації є механізмом виходу на тенденцію 

самоструктуризації відкритого нелінійного середовища, на одну 

зі спектра потенційно можливих; 

2) хаос є способом синхронізації темпів еволюції підсистем 

усередині складної системи і, тим самим, способом збереження 

її цілісності; 

3) балансування на межі хаосу є способом підтримки 

складної організації (самоорганізована критичність), спосіб 

будування складних коеволюційних ландшафтів у біології, 

екології, економіці, культурі; 

4) хаос є фактором пристосування до нестійких умов 

зовнішнього середовища, підготовки до різних варіантів 

майбутнього розвитку; 

5) хаотичність, розкиданість, різноманіття елементів є 

основою досягнення їх єдності, організації (єдність через 

різноманіття як принцип теорії систем, порядок через хаос); 
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6) хаос є стимулом, поштовхом еволюції, виходом із 

еволюційної безвиході, а спонтанність процесів являє собою 

щось на кшталт їх життєвого прориву; 

7) саме на стадії спаду активності і зростання 

дисипативних, хаотичних процесів можуть встановлюватися 

нові зв’язки, виникати нові структури, ініційовуватися процеси 

морфогенезу, себто хаос – це чинник обновлення складної 

організації [10, с. 187].  

Зауважимо, що коли відкрита система перебуває в 

нерівноважному стані і відбуваються флуктації всередині неї, 

тоді створюються умови для формування нових структур 

відносин її складових елементів. І чим складнішою є система, 

тим більше існує типів флуктацій, що можуть привести її до 

нестійкого стану. Однак одночасно в надскладних системах 

можуть існувати зв’язки поміж елементами, що дозволяють 

системі навіть за умов нарощування флуктацій певний час 

утримувати порівняно стійкий стан.  

У цьому контексті слід згадати ще одну важливу 

характерну рису МС – її “адаптивність”. Абсолютно всі 

соціальні системи, як відомо, постійно зіштовхуються з 

викликами зовні, і в цьому сенсі під “адаптацією”, на думку  

відомого американського теоретика-міжнародника Дж. Розенау, 

який також широко використовує у своїх працях синергетичний 

підхід, слід розуміти  “спроможність складної системи зберігати 

прийнятний баланс поміж власними внутрішніми і зовнішніми 

потребами” [11, р. 112]. При цьому адаптивність системи 

визначається її спроможністю еволюціонувати одночасно із 

зовнішнім середовищем, яке зазнає змін  у періоди 

“турбулентності”.  

Автор «теорії зчеплення» переконаний, якщо система не 

встигає еволюціонувати одночасно з “еволюційними 

динаміками” свого зовнішнього середовища, то вона зазнає 

колапсу. Але трансформації, і тим більше революційного 

характеру, у системах не обов’язково відбувається постійно. 

Навіть найскладніші системи можуть протягом тривалого часу 
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підтримувати стан рівноваги перед тим, як зазнати 

“адаптаційних трансформацій”.  

Якщо ж система минає поріг стійкості, то вона 

наближається до «точки біфуркації», де стає нестійкою до 

флуктацій і може перейти до нового стану стійкості. На думку 

російського теоретика-міжнародника Р. Сетова, біфуркація 

означає «точку в часі (або нетривалий період), у якій минулий 

стан системи частково або повністю зникає» [4, с. 180]. 

У такий критичний момент у системи, у нашому випадку – 

міжнародної, з’являється відразу декілька варіантів подальшого 

розвитку, починаючи від виходу на вищий рівень 

самоорганізації і закінчуючи остаточним розпадом. Це 

пояснюється тим, що базові механізми функціонування системи 

вже не спрацьовують, а нові ще не сформувалися. Саме тому в 

“точці біфуркації” принципово неможливо «передбачити 

траєкторію майбутнього. Порушується традиційна логіка 

дарвінівського еволюційного процесу – від простого до 

складного. Методологією складних біфуркаційних перетворень 

не виключається можливість не тільки поступального, а й 

регресивного розвитку, не тільки розвитку від простого до 

складнішого, а й генерації простіших форм суспільної 

організації зі складніших» [12, с. 216]. 

Події, що відбувалися, починаючи з 1989 року, – так звані 

“оксамитові революції” в східній Європі, руйнація Берлінського 

муру, і закінчуючи розпадом Радянського Союзу в 1991-му 

безперечно становили ланку “точок незворотного вибору” для 

всієї глобальної міжнародної системи, які назавжди зруйнували  

існуючий того часу біполярний світовий порядок. Для 

постбіполярної міжнародної системи, що почала формуватися 

після його розпаду, точкою біфуркації безперечно стали трагічні 

події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, після яких США 

рішуче взялися за встановлення “уніполярного” світового 

порядку. Для самих Сполучених Штатів, на думку автора, ще 

важливішою “точкою біфуркації” стала фінансово-економічна 

криза 2008 – 2009 рр., наслідки якої матимуть значний вплив не 

лише на перспективи глобального лідерства США у світовій 
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політиці, але й на процес еволюції сучасної міжнародної системи 

в цілому. 
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В статье описываются достижения синергетической 

парадигмы в исследовании международных отношений. 

Основное внимание уделяется анализу характерных черт 

международной системы и особенностям ее функционирования 

с точки зрения синергетического подхода. 

Ключевые слова: международная система, хаос, точка 

бифуркации, самоорганизация, сложность, флуктуация. 

 

The article highlights the achievements of the usage of 

synergetic paradigm in the study of international relations. The main 

attention is paid to analysis of the characteristic features of the 

international system and peculiarities of its functioning from the 

point of view of synergetic approach. 

Key words: international system, chaos, bifurcation point, self-

organization, complexity, fluctuation.   
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У статті аналізуються причини політичного, 

економічного, соціального, культурного характеру, які 

обумовлюють протікання політичних процесів у сучасній Індії. 

Визначено вплив «британського» чинника в політичному житті 

країни, показано значення кастової системи та релігійного 

чинника для реалізації соціально-економічних перетворень. 

Ключові слова: політичний процес, економічна 

модернізація, британський вплив, кастова система, культурна 

унікальність, релігійний чинник. 

 

Індія, будучи беззаперечним лідером у галузі технологій у 

сучасному світі, успішно розвиваючись та інтегруючись до 

світового соціально-економічного простору, залишається 

унікальним актором на світовій арені. Унікальність її полягає в 

тому, що в глобальному середовищі вона підтримує 

поступовість політичного розвитку, послідовність економічної 

політики, при цьому зберігає насправді недоторканними 

глибинні пласти цивілізаційної культури регіону, підтримуючи 

єдність нації, цілісність держави. Нещодавня країна третього 

світу, дотримуючись принципів державного розвитку, 

демонструє успіхи на міжнародній арені. 

Відтак актуальність роботи вбачаємо в необхідності 

дослідження чинників, які обумовлюють поступовість 

політичних процесів в Індії в їх тісному взаємозв’язку з 

економічними, соціальними, культурними процесами. 

Мета дослідження полягає в аналізі об’єктивних причин 

політичного, економічного, соціального, культурного порядку, 
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як таких, що суттєво впливають на перебіг політичних процесів 

в сучасній Індії. 

Аналіз досліджень зарубіжних фахівців з історії та 

політики Індії, серед яких можна назвати С. Рамасвамі, Ч. Бхата, 

А. Бразаускаса, І. Глушкову, приводить до розуміння, що серед 

країн незахідної культури Індія вирізняється історично 

сформованою спроможністю включати в себе завдяки асиміляції 

інші культурні моделі без суттєвої зміни для культурної 

цивілізаційної матриці країни. Філософсько-релігійні уявлення 

та ідеї долучені в Індію з часів середньовіччя (переважно – 

християнські, мусульманські) протягом тривалого історичного 

часу існують разом з традиційними індуїстським (та 

буддиським) культурно-релігійним світосприйняттям, 

надбанням ведичної культури та філософським спадком 

яскравих борців за незалежність країни, зокрема, таких, як Н. 

Митра, Р. Тагор, Б.Ч. Пал, А. Гхош, М. Ганді, Дж. Неру та 

інших. 

У процесі дослідження чинників функціонування 

політичної системи, що дозволяють підтримувати та 

відтворювати життєдіяльність країни, при існуючих тенденціях 

включення її у світові фінансово-економічні, політичні процеси, 

очевидним виявився факт щодо активізуючого потенціалу 

національної еліти та, зокрема, висококваліфікованих 

представників державного управління, академічної спільноти, 

діячів політичних партій (переважно – Національного конгресу). 

У контексті сучасних аналітичних розробок щодо дієвості 

політичної системи Індії можна зважати на низку чинників, які 

визначають характер протікання політичних процесів. Своєрідна 

гнучкість політичної системи Індії обумовлюється насамперед 

історично закладеними основами, серед яких найзначущиміши є 

наступні: по-перше, набуття країною незалежності 1947 року й 

відтоді становлення її як демократичної республіки з 

парламентською формою правління дозволило Індії без 

«болючих» перешкод перейняти досвід політичного управління 

західного зразку; по-друге, проголошення Індії світською 

республікою, сприйняття західних цінностей культурного 
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порядку не викликало суперечностей у соціумі з існуючими 

численними локальними субкультурами, мовами, етнічними 

групами; по-третє, політична участь населення в країні, з 

переважаючими релігійно-культурними зразками поведінки, 

підтримується завдяки історично сформованим місцевим 

спільнотам, органам місцевого самоврядування (системою 

панчаятів); по-четверте, геополітичний поділ Індії з часів 

отримання суверенітету за конфесійною ознакою на Індію й 

Пакистан, а пізніше – і Бангладеш, є підтвердженням могутності 

культурно-релігійного чинника в політичному житті Південної 

Азії, а відтак невід’ємним складниками політичних процесів у 

регіоні. 

Типи господарювання та соціально-політичної організації 

Індії зазнали впливів з часів створення формування державності. 

Важливе місце в політичних процесах належить Великій 

Британії. Середина ХІХ століття позначилася доленосними 

подіями в політичному житті Індії. У цей період індуси активно 

включились у процеси реформування державного управління, 

освіти, охорони здоров’я через конфлікти, суперечки та 

співробітництво з британцями. Результатом взаємодії стало 

поступове просування Індії до незалежності з попередньо 

досягнутими домовленостями, закріпленими у відомих 

договорах. 

Одним із значимих у цьому контексті є прийнятий 

парламентом в 1909 році закон відомий як, Морлі-Мінто, за 

яким збільшувалась кількість індусів у законодавчих органах, 

зокрема, у раді генерал-губернатора Індії та в провінційних 

радах. За законом була змінена система виборів до державних 

органів, посилювалася роль муніципальних органів, а також 

великих землевласників. Важливо зазначити, що відтоді було 

започатковано роздільні вибори для мусульман і індусів як 

представників основних релігій Індії. 

Серед кроків щодо вдосконалення адміністративної 

системи, які обумовили поступовість протікання політичних 

процесів в Індії, стало створення Індійської громадської служби 

(Indian Civil Service). Характерно, що весь державний 
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адміністративний апарат незалежної Індії сформований на 

основі британського досвіду державного управління та втілений, 

зокрема, у формі Індійської громадської служби, відіграв суттєву 

роль у підтримання стабільності та єдності в країні, насамперед 

останніми роками ХХ – початку ХХІ століття. 

Досягнення сучасного політичного управління в Індії  

обумовлюються об’єктивними історичними причинами. 

Зокрема, необхідність контролю за величезною територією з 

неоднорідним соціально-культурним складом населення 

визначила політику британської влади в колоніальній Індії. 

Дієвість могла бути досягнута завдяки поєднанню зусиль 

місцевої еліти та представників британської влади. Так, з 1861 

року британці почали формувати професійну поліцію в Індії. У 

цій структурі індуси не отримували високих посад, повільно 

просувалися по службі, проте вони набували досвіду організації 

управління за західними зразками. Натомість уже у 1905 році 

була створена Провінційна поліцейська служба, до складу якої 

входили переважно індуси, хоча основні рішення приймались 

європейцями. 

Знадобилося близько двадцяти років непростого діалогу, 

відомих в історії акцій непокори перед підписанням Делійського 

пакту, коли в 1935 році англійський парламент проголосував за 

Закон про управління Індією (до цього діяв Закон про 

управління Індією 1919 року, за яким індійці отримували 

додаткові привілеї у владних структурах провінцій). Новий 

Закон передбачав передачу більших повноважень на місцях. 

Зокрема, передавалися певні сфери законотворення 

провінційним владам. Досягненням також стало те, що при 

виборах у провінційні органи влади передбачалася співпраця 

губернатора з представниками політичних партій. 

Відтак поступове заміщення державного апарату, місцевих 

органів управління британців на представників індійської 

політичної еліти, яке відбувалося переважно протягом 

тридцятих-сорокових років минулого століття, визначило 

поступальний характер запозичення методів і форм державного 

управління. Британське політичне надбання накладалося на 
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традиційний культурний потенціал представників брахманської 

касти Індії. 

Міжконфесійні відносини позначили важливий вектор 

протікання політичних процесів у країні. У «британський» 

період історії Індії мусульмани  на противагу індусам виявили 

певний супротив новаціям у сфері реформування управління, 

освіти, охорони здоров’я. Так, лідер ісламської спільноти Саїд 

Ахмад-хан (1817-1898 роки) закликав, зокрема, мусульман не 

підтримувати партію Індійський національний конгрес у її 

діяльності і з побоюваннями ставитися до співробітництва з 

британцями. Конфесійні розбіжності й надалі виявилися 

значимим в соціально-політичній діяльності організацій, 

спільнот Індії. 

Напруга в міжконфесійних відносинах вплинула переважно 

на рішення генерал-губернатора Індії Джорджа Керзона, який у 

1905 році ініціював уведення Закону про поділ Бенгалії на 

Західну, населену переважно індусами, і Східну, населену 

мусульманами. Передбачалось, що відповідний територіальний 

поділ сприятиме підвищенню ефективності управління і 

запобігатиме виникненню конфліктів. Зрештою, поділ колись 

єдиної провінції лише поглибив недовіру мусульман до 

англійців і спонукав індусів шукати компромісні рішення у 

взаємодії як з британцями, так і з мусульманами. Через декілька 

років Закон про поділ Бенгалії було скасовано, проте вже 1906 

року виникла організація Мусульманська ліга переважно для 

захисту прав мусульманських організацій і спільнот. 

Деякі аналітики вважають, що події Першої світової війни, 

участь індійців у військових діях вплинули таким чином, що 

більшість політично активного населення і, переважно, 

представники еліт посилили діяльність щодо збільшення 

повноважень від британців в управлінні провінціями, а також 

посилили співробітництво з мусульманами на користь реалізації 

цієї мети [1]. Досягненням співпраці вважається підписаний у 

1916 році пакт у Лакхнау, за яким індуси й мусульмани 

зобов’язувались співпрацювати для розвитку системи 

самоврядування в Індії. 
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Зрештою, переважаючою залишилася тенденція 

недомовленостей між індусами й мусульманами у справах 

організації управління в Індії. Численні зіткнення між індусами, 

мусульманами, сикхами наприкінці 1940-х років після поділу 

колись єдиної території на дві держави Індію й Пакистан 

позначили протікання політичних процесів в Індії на подальші 

роки. У країні розпочалася величезна за своїми масштабами 

міграція населення [6]. На той період близько 11 млн. людей 

перебували в стані зміни місця проживання. Крім того, 

відбулися конфлікти в одному з великих князівств – 

Хайдарабаді, більшість жителів якого становили мусульманське 

населення. Представники політичної верхівки цього князівства 

вирішили відокремитися від Індії як самостійне державне 

утворення. Лише введення індійських військ вплинуло на 

розв’язання політичного конфлікту. 

Як відомо, одним з головних питань зовнішньої політики 

Індії стали відносини з Пакистаном. Відмова Індії підтримати 

США у холодній війні проти СРСР прискорила створення в 1954 

році військового союзу між США та Пакистаном. У цей період 

відносини між Індією та СРСР і Китаєм набували позитивного 

практичного виміру. Відтак складне міжконфесійне питання 

отримало розвиток, зокрема, у політичному оформленні двох 

суверенних держав, кожна з яких обрала протилежні одна до 

одної вектори зовнішньої політики. 

Важливе значення для перебігу політичних процесів в Індії 

мав економічний розвиток регіону в період його колоніального 

минулого, а також послідовна економічна політика урядів країни 

в період її незалежності. Характерно, що розвиток 

промисловості Індії безпосередньо пов’язаний з впливом 

британської економічної еліти. Натомість самі індуси доклали 

чимало зусиль для формування індійської господарчої системи. 

Загальний розвиток капіталізму в Європі і, зокрема, 

зацікавленість Великої Британії в розвитку власне бізнесу в 

країні обумовили привабливі пропозиції британського уряду 

щодо інвестицій в Індії (приміром, низькі ставки 

оподаткування). Відтак у Північній Індії британці сприяли 
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закладанню основ чайного виробництва, яке стало одним із 

символів Індії. Потреба в паливі в Європі спонукала розвиток 

вугільної промисловості. Разом з британцями індуси активно 

вкладали кошти в розвиток бавовняного виробництва. Нині 

численні фабрики з виробництва бавовняних виробів мають 

ринком збуту Велику Британію завдяки якісному і дешевому 

товару. У період формування промисловості Індії відомий 

фабрикант Джамшеджи Тата створює окрему її галузь – чорну 

металургію. Власною діяльністю Тата сприяв розвитку 

національного промислового виробництва. Зараз машини з 

логотипом «Тата» можна бачити в усіх містах Індії. 

Важливо зазначити, політика урядів щодо активізації та 

модернізації економічного потенціалу в країні після отримання 

незалежності вдало поєднала надбання індійського досвіду 

толерантного управління та західних зразків ведення 

господарства. Так, у 1956 році Джавахарлал Неру започаткував 

промислову політику, орієнтовану на створення змішаної 

економіки. Курс на підтримку промисловості поєднувався з 

політикою держави щодо реформування сільського 

господарства. Уряд всіляко заохочував приватні інвестиції в 

економіку, натомість основні галузі виробництва залишались у 

державній власності. З 1950-х років у країні реалізовувалася 

політика щодо підтримки сільських спільнот. Задля цього 

заохочувалося ведення нових способів господарювання, 

використання новітніх технічних досягнень у сільському 

господарстві, проводилися спроби кредитування сільського 

господарства через новостворені кооперативи. 

Деякі аналітики зазначають, і з ними можна погодитися, що 

недоліками в реалізації сільськогосподарських та соціальних 

програм стало насамперед урахування інтересів представників 

вищих каст [1]. Зокрема, нововведення залишались на папері 

через те, що представники вищих каст могли без перешкод 

позбавляти орендаторів землі. Через землевласників у Законі про 

аграрну реформу залишилися відкритими питання про можливі 

межі площ земельної власності. Відтак недовершеність аграрних 

реформ стала результатом впливу родинних, кастових, місцевих 
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інтересів населення. Традиційне бачення методів ведення 

господарства підтримувало культурну, соціальну єдність 

населення і, разом з тим, гальмувало розвиток господарства в 

країні. 

Процес модернізації економіки країни зазнав посилення 

після руйнування біполярної міжнародної системи, коли були 

зруйновані налагоджені господарські зв’язки, зазнали змін 

дипломатичні відносини через зміни ваги акторів на 

міжнародній арені. З початком 1990-х років в Індії розпочалося 

реформування, пов’язане з ім’ям Манмохана Сингха (на той час 

– міністра фінансів). Пріоритетним для себе країна визначила – 

реформування господарства на промисловій та 

високотехнологічній основі, розширення горизонтальних 

зв’язків у політичному, економічному та соціальному житті. 

Одним з показників зростання економіки стала розвинута 

банківська система. В Індії одночасно з державними існують 

приватні банки, а також функціонує фондовий ринок. Нині дві 

третини індійської торгівлі становить торгівля товарами, одну 

третину – торгівля послугами. Основними торговельними 

партнерами Індії є Сполучені Штати. Важливе місце у 

зовнішньоторговельному обігу належить Росії, Західній Європі, 

а також країнам Південно-Східної Азії. Невисокий 

технологічний розвиток Індії заважає їй посісти місце серед 

провідних гравців світових торговельних відносин. Водночас 

низькі витрати на виробництво роблять її привабливою для 

інвестицій, а низька вартість робітничої сили залишається 

важливим показником конкурентоспроможності індійських 

товарів на світовому ринку. 

Автор вважає, що існуючий баланс сил у соціально-

політичній системі держави підтримується за рахунок дієвої 

політики урядів країни. Треба зазначити, що головним 

внутрішньополітичним завданням Індії після отримання нею 

незалежності стало формування національної єдності. Основою 

для нової спільноти «індійський народ» став серед іншого й 

індуїзм, який у колоніальний період історії виявив свій 

невичерпний потенціал для мобілізації нарду та натхнення еліти 
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країни. Універсальність і відмінність індуїзму від багатьох 

релігій світу, його сучасний характер полягають у тому, що він 

не має жорстких часових меж виникнення, не має засновника, не 

має єдиної священної книги. В індуїзмі не існує ієрархічної 

структури та визнаної релігійної практики [4]. Усе це робить 

його доволі пластичним, прийнятним для різних верств 

населення, для людей з різним соціальним та культурним рівнем 

життя. 

Оскільки індуїзм став частиною культури, менталітету 

індійського народу, представники політичної еліти сучасної Індії 

використовують його будівничий потенціал для укріплення 

національної єдності в умовах руйнівних тенденцій глобалізації. 

Держава, намагаючись укріпити національну єдність, 

послідовно посилює вплив на релігійне життя країни, 

націоналізуючи найвідоміші релігійні святині, історичні 

пам’ятники культурно-релігійного характеру [8]. Поступово 

вводяться представники державних інститутів у структури, які 

відповідають за фінансові потоки, пов’язані з релігійною 

діяльністю [3]. 

Індія як держава використовує потенціал влади для 

формування ламаїстської версії індуїзму. Водночас, 

консервативні кола формують загалом образ Індії як священної 

землі [7, с. 560]. Відтак релігійна ідентичність створюється 

політичною елітою завдяки пошукам єдиного, спільного та 

завдяки спробам уніфікувати ідеї та символи релігійного змісту. 

Це дозволяє зберегти культурний пласт народу завдяки 

включенню символів релігійної ідентичності  в політичне життя 

країни. Політичні партії часто позиціонують себе з 

консервативних позицій щодо соціального устрою суспільства, 

використовуючи культурно-релігійні матриці як такі, що можуть 

підтримувати національну ідентичність у країні. 

Важливо зазначити, що впродовж тривалого часу одним з 

основних завдань політичних партій Індії вважалося подолання 

відчуження, з одного боку, між численними групами населення 

країни, які суттєво відрізнялися між собою культурними, 

мовними, релігійними особливостями а, з другого боку – 
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політичною елітою країни. У процесі діяльності партії 

розширили простір політичних відносин, посилили процеси 

політичної соціалізації населення країни. Важливою в цьому 

сенсі стала діяльність партії Національний конгрес. У резолюції 

Індійського Національного конгресу «Демократія та соціалізм» 

було поставлене завдання побудови в Індії соціалізму 

демократичним шляхом. Самі поняття «демократія» та 

«соціалізм», за думкою авторів резолюції, будуть змінюватися, а 

розвиток країни підкаже до якої демократії і якого соціалізму 

прийде Індія. Демократичне суспільство буде суспільством, де 

не буде існувати бідності, існуватиме рівність і рівні можливості 

для всіх [2, с. 354]. 

Зрештою, існуючі відмінності між політичною елітою та 

більшістю населення обумовлені не тільки показниками рівня 

життя, а й історично-культурними традиціями, які накладають 

суттєвий відбиток на протікання політичних процесів у країні. 

Серед таких традицій найважливішим вважається існування 

кастової системи в Індії. Представники політичної еліти 

традиційно походять з вищих брахманських каст. 

Пародоксальність ситуації полягає в тому, що авторитет держави 

підтримується як єдністю правлячого класу через належність, 

зокрема, до кастової системи, так і віруванням національно-

етнічних спільнот у правильність дій правлячої еліти як 

спадкових представників вищої касти. Відтак особливістю 

політичних процесів в Індії є наявність кастової системи, яка 

відрізняється за своїми характеристиками від традиційного 

соціального поділу суспільства. 

Отже, можна стверджувати, що протікання політичних 

процесів в Індії обумовлене низкою чинників, серед яких 

найважливішими є такі: по-перше, це так званий «британський» 

чинник. Інакше кажучи, вплив британського періоду правління в 

Індії позначився на подальшій реорганізації принципів 

державного управління за західними зразками і полегшив 

формування інститутів держави як таких. По-друге, це 

модернізаційний чинник, під яким передбачаємо розпочатий 

державою після набуття незалежності курс на розвиток 
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промисловості та сільського господарства. Започаткована в 

країні політика модернізації на початку 1990-х років стала 

продовженням попередніх реформ, підтвердженням вірності 

обраного шляху став швидкий технологічний розвиток у країні. 

По-третє, це міжконфесійний чинник: міжконфесійні індусько-

мусульманські відносини позначені загостренням з другої 

половини ХІХ століття суттєво вплинули на політичні процеси в 

країні. Створення двох незалежних держав Індії та Пакистану за 

конфесійною ознакою поглибили їх зовнішньополітичні 

суперечності. Вибори протилежних стратегічних партнерів стали 

результатом і водночас продовженням політичних розбіжностей 

країн, ознакою протікання політичних процесів. По-четверте, це 

релігійний чинник: політична еліта країни використала 

будівничий потенціал індуїзму як домінуючої релігії в країні для 

формування релігійної ідентичності та єдності нації. Існування 

кастової системи в країні позначило об’єднувальні тенденції в 

соціальному житті. 
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The article analyses the reasons of political, economic, social 

and cultural characteristics, which cause the flow of political 

processes in modern India. Certainly influence of the “british” factor 

in political life in country, the value of the caste system and religious 

factor is rotined for realization of socio-economic transformations. 

Key words: politic process, economic modernization, 

agricultural reform, British influence, casts system, cultural unique, 

Hinduism, religion influence. 

 

В статье анализируются причины политического, 

экономического, социального характера, которые 

обуславливают протекание политических процессов в 

современной Индии. Определено влияние «британского» 

фактора в политической жизни страны, показано значение 

кастовой системы и религиозного фактора для реализации 

социально-экономических преобразований. 

Ключевые слова: политический процесс, экономическая 

модернизация, аграрная реформа, британское влияние, кастовая 

система, культурная уникальность, индуизм, религиозное 

влияние. 
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У статті здійснено аналіз цивілізаційних парадигм у 

сучасній суспільно-політичній науці. Системно досліджено 

закономірності цивілізаційного підходу до історичного процесу, 

вивчено особливості матеріалістичного та культурно-

історичного напряму в теорії цивілізацій. Зокрема, 

проаналізовано сутність поняття глобальна та локальна 

цивілізація. На основі аналізу процесів глобалізації та 

політичних змін в сучасному світі дана характеристика ролі 

історичних спільнот людей – цивілізацій у сучасному світі.  

Ключові слова: глобальна цивілізація, локальна цивілізація, 

парадигма, матеріалістичний напрям, культурно-історичний 

напрям, світова політика. 

       

One of the most pressing scientific problems of social and 

political science is to study the influence of civilization processes in 

the sphere of contemporary world politics. Today human history has 

entered the period of civilization changes and large supersystems are 

determining the future of the globalized world. The influence of 

civilizations as socio-cultural units with stable set of cultural and 

genetic codes and archetypes is crucial for the fate of mankind and 

the development of international relations. 
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The purpose of the article is conditioned by the need to analyze 

the influence of civilization factors on the system of international 

relations. After all, according to U.S. scientist S. Huntington, future 

conflicts between civilizations are the final phase of the evolution of 

global conflicts in the world. 

Considering theoretical and methodological approaches to the 

analysis of contemporary world politics it’s necessary to single out: 

geopolitical (H. Makkinder, K. Haushofer, N. Spaykmen and others), 

realistic (H. Morgenthau, R. Aron, R. Hilpin and others) and 

civilization approaches (O. Spengler, A. Toynbee, P. Sorokin and 

others) [13, p. 53 - 54]. 

State of scientific research of the problem. The term 

"civilization" appears to identify a particular stage of world-historical 

process in the works of A. Ferguson, F. Brodelya, M. Weber, E. 

Durkheim, O. Spengler and others. The concept of local civilizations 

was specified in classifications of M. Danilevsky, A. Toynbee and 

others. 

Civilization as a geological phenomenon of the human 

community was used for the first time in the works of  V. Vernadsky, 

as a stage in the development of ethnic groups in the works of  L. 

Gumilev and it gradually reaches the theoretical development in 

research of B. Zazhyhayev, V. Beh, Y. Pavlenko, Y. Yakovets and 

others [2, 3, 5]. To the  problems of information civilization and 

peculiarities of its functioning were dedicated works of  D. Bell, Y. 

Masuda, A. Toffler and others [6, c. 15-17]. 

Periodization of inter-civilization communication. In the first 

stage, about three thousand years after the emergence of civilizations, 

contacts between them, did not exist, or were limited. The main 

manifestations of these contacts were trade relations, wars and 

conflicts. Civilizations were separated by space and time. 

The second stage used actively achievements of earlier 

civilizations and began Western civilization began to form. From the 

sixteenth century it has started to produce wide, gradual and 

purposeful influence on other civilizations, due were to the technical 

advantages. The process of European world center establishment has 

started. 
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In the third stage the problem of interaction of civilizations had 

materialist, cultural and historical background [1]. 

Materialist approach to the study of civilizations focuses on the 

study of economics, material production, household methods and 

relations that generated them. Representatives of the direction M. 

Weber, I. Wallerstein, F. Brodel, K. Marx, D. Wilkinson have 

associated spiritual factor with the type of technology or the 

characteristics of the social foundations of society. 

Scottish philosopher A. Ferguson understood civilization as the 

degree of social development that distinguishes human society from 

animal life and that distinguishes one society from another. He 

identified three stages of economic development of mankind: 

savagery, barbarism, civilization. 

D. Wilkinson’s Civilization paradigm is identical to the social 

basis of society. In his works civilization is treated as a social system 

of state and its center is a large city. In his opinion, the interaction 

between civilizations is provided by the system of social and political 

relations in large cities, which are the most important factors in 

international relations. 

According to V. Kavolis the concept of civilization should be 

regarded beyond its social and cultural foundations, civilization is a 

community of people that can identify or realize itself only in the 

system of communications. A necessary condition for the existence 

and development of human civilization V. Kavolis called acquisition 

of social values (human rights). 

A. Toffler in his works "Future Shock", "Report on ekospazm", 

"Metamorphosis of power," "Third Wave", justifies the concept of 

the transition of humanity to a new economic type – "Information" 

civilization. The investigator saw the foundation of civilizations in 

the economic type of social and economic revolution: agricultural, 

industrial and information, each of which preceded the emergence of 

a new society [14, c. 226]. 

The Industrial Revolution led to the creation of industrial 

civilization, its economic base has become a market economy, which 

defined the political and cultural structure of a society. 

"Systematically combining with each other billions of people, the 
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market has created the world where no one could independently 

control his/her own destiny no individual, no country or culture. He 

brought a belief that integration into the market is "progress," while 

self-sufficiency is "backwardness." He was a supporter of the theory 

of vulgar materialism and economic motivation factor which is a 

major force in human life. 

The collapse of colonial empires in the 50's and 60's of the XX 

century made the information revolution inevitable because the 

economic base of industrial society was destroyed. Information wave 

that began in the 70's of the XX century led to demotivation of social 

production and a sharp value increase of non-production sector 

(especially science and service). 

The result of a new economic base was a new information 

civilization. A new civilization is formed due to global information 

networks in which each consumer can use the information needed 

only to him. The power of a new civilization will be possession of 

knowledge and skills and their appropriate application. 

Stage theory of civilizations defines it as the only progressive 

development of humanity, which distinguishes certain stages  local 

civilizations. The supporter of this approach is, in particular, the 

Russian scholar Y. Yakovets. He considers civilization as "a certain 

stage in the cyclic development of society in the integrity of elements 

that compose it." The most common is the division of seven cycles of 

world-civilization which are united in three supercycles. 

The first supercycle is the period of society establishment. Its 

epicenters are Egypt, Mesopotamia, Greece, Rome, India and China. 

This includes Neolithic civilization (in the V millennium BC), early 

preclass civilization (the second half of the II millennium BC), 

ancient civilization (the middle of V century BC). 

The second supercycle is the period of maturity of society. Its 

epicenters are Western Europe and North America. This includes 

medieval civilization (until mid-fourteenth century), Pre-industrial 

civilization (to end of XVIII century) industrial civilization (the 

second half of the twentieth century). 
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The third supercycle is post-industrial civilization which begins 

in the second half of the twentieth century. Its epicenters are Japan, 

the USA, China and new industrialized countries [7, c. 117]. 

Within this approach, civilization is regarded as the degree of 

development of society and culture and thus is opposed to savagery 

and barbarity. The subject of attention is not one or any side of 

human existence, but the complex of all forms of life of a society - 

material, moral, ideological, cultural, religious. This set can be 

considered a civilization on a global or local sense. 

Summarizing the different approaches of determining the 

category of civilization, we conclude that in a global sense 

civilization often means a higher stage of development. 

World civilization is the sum of all positive achievements of 

mankind, progressive development of the world, a major step towards 

the development of humanity as a single planetary system, it is a 

periodic change of generations of local civilizations, normative 

understanding of social order under which most often the western 

model is meant. 

Theorists of local civilizations M. Danilevskyy, O. Spengler, A. 

Toynbee have studied the large communities that have developed 

historically and occupied a territory, had a limited period of life and 

their particular socio-economic and cultural development [4, c. 115]. 

Researcher A. Toynbee counted forty-seven local civilizations 

of three generations and five living civilizations of the early twentieth 

century, they are: Western, Orthodox Christian, Muslim, Hindu, Far 

East, taking as a basis of classification belonging to this or that 

religion. In his view this development looks as follows: a primitive 

society, higher civilization of the first generation, second generation 

of higher civilization, higher universal church; higher civilization of 

the third generation. 

In the work "Study of History", he categorically denied the idea 

of the unity of civilization, an argument in defense of this view is that 

"Western civilization threw its net of economic system almost on the 

whole world, and economic unification of Western innovations 

caused, on this basis, and political unification." 
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The world consists of a relatively large number of self-

contained civilizations which do not have much in common. At first 

A. Toynbee distinguished 21 civilizations, but later reduced this 

number to 13. Each civilization has developed independently and is 

at the stage: of the emergence, growth, fissure and schedule. 

Processes of  development do not occur in parallel, which are the 

main cause of uneven global development, dependence and 

subjugation of one people by another [10, c. 201]. 

Professor P. Huntington of Harvard University has studied the 

role of civilization factor in international relations and argued that the 

classical theory of international relations logically explains 

international relations by the end of the XX century. However, after 

the destruction of the bipolar system, the level of conflict in the 

modern system of international relations has increased, "states co-

operate and form alliances with countries with similar cultures and 

are often in conflict with the other cultural community." 

The main hypothesis of S. Hantington is that in the modern 

international relations the relationship of conflict or cooperation 

between states are determined by cultural identity of the society. The 

broad mass of people are disappointed in ideology and return to their 

fundamentals, such as religion, language, history, social values, 

traditions and institutions [11, c. 312]. 

Using the criteria of civilization features of spiritual culture and 

religion of major socio-cultural communities, he has identified nine 

large civilization supersystems: western (Atlantic), Orthodox (East 

Slavic), Islamic, Chinese, Hindu, Latin American, African, Japanese, 

Buddhist. 

Samuel Huntington argued that the content of contemporary 

international relations is in the struggle and rivalry between these 

civilizations, and future lies in collision between the Atlantic 

civilization, on the one hand, and Islamic and Chinese on the other. 

He is quite pessimistic about the prospects of Western civilization, 

despite the fact that the U.S. and Western Europe continue to 

dominate today, yet "their participation in global political, economic 

and military power is reduced compared to other civilizations." 
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In the XXI century, in his opinion, the international system will 

consist of the most developed countries, around which will group 

other states belonging to one type of civilization. He argues that there 

will be the new dividing line between the geographical area of world 

civilization in the XXI century. Areas will be extremely sharp and 

bloody conflicts will take place on the periphery of the relatively 

closed and hostile to each another civilization subsystems. 

Thus, the theoretical development of S. Huntington in that in 

the twenty-first century civilization factors will play a major role in 

shaping world politics, which is becoming many civilizational. At the 

local level it is the policy of ethnicity, at the global level it is the 

policy of civilizations. 

Russian researcher M. Danilevskyy defined civilization as a 

cultural-historical types the main criterion of which in his opinion 

was not religion, but a unique way of development. In his list, which 

consisted of twelve cultural-historical types, of course, Slavic can be 

also singled out, to which he attributed Ukraine. 

Besides, his research "Russia and Europe" is the basic factor in 

the civilization approach to the historical process. According to M. 

Danilevskyy main subjects of the historical process are not a state or 

nation, but cultural-historical types. He stressed the fundamental 

differences between Russia and Europe. The main task of Russian 

foreign policy is the development of "Slavic cultural-historical type." 

Later this principle will include the zone of influence of one 

civilization and will get the name "big space" [4, c. 567]. 

Ukrainian researcher Y. Pavlenko identifies several 

civilizational oykumena linking their semantics to traditional 

religious outlook and macro-region, where this ideology dominates: 

Macrochristian world in the Western European-North American, 

Latin American and East-Eurasian civilization blocs (including 

Ukraine), Muslim mainly Westerneuropean -North African 

oykumena, South Asian – Hindu-Southernbuddhist, East Asian or Far 

– Confucian- Northernbuddhist oykumena. 

Civilization concept of the Russian researcher Y. Yakovets 

consists of a synthesis of the theory of Marxism and Toynbee. He 

singled out four generations of local civilizations: the first - 
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Neolithic, the second - slave, the third - feudal, and finally the fourth 

generation of local civilizations - post-industrial phase of 

development of local civilizations. 

The main features of twelve civilizations of the fourth 

generation, most of which are still in their formation stage, can be 

summarized as follows: increased differentiation compared to the 

civilizations of the third generation. For example, Western 

civilization is divided into parent-Western European, subsidiaries – 

North American, Latin American, oceanic, Far East, Chinese, 

Japanese and Buddhist civilizations. Within the Far Eastern 

civilization one distinguishes Chinese, Japanese and perhaps 

Buddhist. Indian and Muslim civilization continue to exist. Eurasian 

civilization is at the stage of decline. Eastern European civilization 

(he refers here even Ukraine), is not yet fully formed, drifting from 

Eurasian to Western Europe. African civilization is in state of crisis. 

Thus, among the socio-cultural phenomena of the modern world 

one distinguishes stable systems. They cross the boundaries of social 

formations and do not coincide with national or public areas. 

Civilizations largely determine the major manifestations of social and 

cultural life, and their characteristics determine the nature and state of 

relations between them. 

Local civilizations are not something stable. They undergo 

several stages of development – emergence, prosperity, schedule and 

death. The duration of the existence of different civilizations 

scientists determined differently, but within about 1-1.5 thousand 

years. Ideas about polycycle of historical process are becoming wide-

spread: every civilization, every period of its development has equal 

length, which is periodically repeated. Local civilizations have their 

own rhythm of development which is different from the global. On at 

the same time there is another approach, according to which this 

rhythm is more or less synchronized with the rhythm of world 

civilizations. 

Adjacent civilizations synchronize in their dynamics. One 

distinguishes the following groups of synchronous civilizations: 

Mediterranean-Near East, Asian, Western European, American, 

African, Eastern European and north Asia local civilizations. 
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Local civilizations reflect cultural and historical, ethnic, 

religious, economic and geographical features of the country or group 

of countries. By definition of the Russian researcher L. Semennikova, 

civilization is a community of people who share fundamentals of 

mentality, basic moral values and ideals, as well as special features in 

a stable socio-political organization, economy and culture. Mentality 

in this context is understood as people’s common intelligence tools, 

psychological basis, which enable them to perceive and understand 

the world and themselves [8, c. 234]. 

One of the main problems of contemporary world politics is the 

problem of interaction between civilizations and the nature of its 

impact on international relations. The study of human history and the 

history of international relations requires clarification, which is the 

part of the universe in the social sense. Obviously, this part is some 

historical communities of people. Traditionally, state is regarded to 

be such a community. At this stage the approach, according to which 

civilization is in capacity of such a community, becomes more 

widespread. 
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В статье осуществлен анализ цивилизационных парадигм в 

современной общественно-политической науке. Системно 

исследованы закономерности цивилизационного подхода к 

историческому процессу, изучено особенности 

материалистического и культурно-исторического направления 

в теории цивилизаций. Проанализирована сущность понятия 

глобальная и локальная цивилизация. На основе анализа 

процессов глобализации и политических изменений в 

современном мире дана характеристика роли исторических 

общностей людей – цивилизаций в современном мире.  

Ключевые слова: глобальная цивилизация, локальная 

цивилизация, парадигма, материалистическое направление, 

культурно-историческое направление, мировая политика. 
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The article analyzes the civilization paradigms in contemporary 

social and political science. Regularities of the civilization approach 

to the historical process were researched systematically and the 

features of the materialist, cultural and historical trends in the theory 

of civilizations were studied. In particular, the essence of the concept 

of global and local civilization was analyzed. The historical role of 

communities of people i.e. civilization in the modern world was 

described on the basis of the analysis of globalization processes and 

political changes in today’s world.   

Key words: global civilization, local civilization paradigm, 

materialistic direction, cultural and historical trend, the global 

policy. 
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У статті досліджуються сучасний стан і перспективи 

розвитку американської економічної моделі на тлі економічного 

піднесення Китаю після глобальної фінансово-економічної кризи 

2008-2009 рр.   

Ключові слова: США, Китай, економіка. система 

міжнародних відносин, ВВП, криза, капіталізм. 

 

Актуальність статті визначається посиленням 

економічних і військово-політичних позицій КНР на тлі кризи 

американської економічної моделі. Розпочаті Ден Сяопіном 

реформи принесли свої плоди. Країна вийшла з хронічної кризи, 

розв’язала харчову проблему, стала однією з найбільших 

світових експортерів. Іде модернізація й індустріалізація на 

сучасній технологічній підставі. До цього необхідно додати й те, 

що зростають іноземні капіталовкладення. Китай вступив у 

смугу економічного підйому. За останні півтора десятиліття 

об’єм його ВВП зріс у 2,5 раза. 

Мета статті – проаналізувати стан американської 

економічної моделі, виявити причини її кризи та визначити 

перспективи економічного розвитку Китаю. 

В американській політичній думці тема економічного та 

політичного протистояння США й Китаю в контексті світового 

лідерства є досить розробленою. На думку американських 

дослідників, які представляють реалістичну та неореалістичну 

парадигми теорії міжнародних відносин, Р. Кагана, Зб. 

Бжезінського, У. Крістола, Р. Такера, Г. Моргентау, Р. Хааса, Е. 

Ебрамса, У. Перрі й А. Картера, США необхідно посилити свою 
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могутність та продовжувати керувати еволюцією міжнародної 

системи поки існує така можливість. Для досягнення гегемонії 

США повинні збільшувати військовий бюджет, жорстко і 

відкрито обстоювати власну позицію на міжнародній політичній 

арені світу, тому що лідерство можливо втримати лише тоді, 

коли США самі керуватимуть світом. В іншому випадку інші 

потужні центри сили будуть визначати порядок денний для 

Америки.  

Інтерес при аналізі ролі, місця і майбутньої поведінки 

США в сучасній системі міжнародних відносин становить 

поміркованіша позиція представників ліберальної та 

неоліберальної парадигми теорії міжнародних відносин. До 

цього напрямку можна зарахувати представників американської 

школи міжнародних відносин М. Еліота, Ф. Фукуяму, С. 

Гантінгтона,  Р. Хааса, Дж. Айкенбері, Д. Рієфа, Дж. Ная, Ч. та 

У. Мейса, Ч. Купчана, М. Дойла та Ф. Бергстена.  

Фінансова паніка 2008–2009 рр. винесла на поверхню всі 

найтривожніші назріваючі тенденції, і позиція багатьох 

дослідників полягає в тому, що США зараз не просто в небезпеці 

через спад, а в тому, що країна перебуває в повній агонії через 

початок «постамериканського» світу. Переповненість боргами 

фінансового сектору і вразливість економіки США, викликані 

залежністю країни від дорогої імпортної нафти, спричинює  

вчених, аналітиків і політиків до висловлювань про те, що 

майбутнє США як провідної світової економічної держави 

викликає сумнів. 

У зв’язку з цим інтерес являє думка американського 

вченого К. Філіпа. Він пов’язує фінансово-економічну кризу 

2008–2009 рр. з прискореним розвитком фінансового сектору 

впродовж останніх трьох десятиліть – з приходу до влади 

адміністрації Р. Рейгана [1, с. 38], що взяла на озброєння 

монетаристську теорію Мілтона Фрідмана [4, с. 73] і повірила в 

тезу про абсолютну ефективність ринку [1, с. 74–76]. «У 1987–

2007 рр. сектор фінансових послуг, пов’язаних із борговими 

зобов’язаннями в усіх їхніх формах – від кредитних карток та 

іпотеки до державних цінних паперів, що випускаються 
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міністерством фінансів, і складних фінансових інструментів, 

розроблених фінансистами з Уолл Стріт, – став найбільшим і 

швидкозростаючим бізнесом у країні» [1, с. 8]. За ці роки 

загальний розмір американських боргів виріс у чотири рази від 

11 до 48 трлн. дол., що становить близько 340% ВВП країни [1, 

с. 7, 43, 46], при цьому 37 трлн. дол. припадає на борги 

приватних осіб і корпорацій. У 1990-х рр. фінансовий сектор 

став найбільшим в економіці США, набагато випередивши 

виробничий сектор. Якщо в 1970 р. частка виробництва у ВВП 

становила 24%, а фінансів – 14%, то до 2005 р. ці показники 

дорівнювали 12 і 20% ВВП відповідно [1, с. 31]. 

Вибухове зростання фінансового сектору (зокрема 

фондового ринку), на думку Філіпса, пояснюється не дією 

ринкових законів, а втручанням держструктур. Спекуляціями 

займалися не тільки великі (наприклад, Дж. Сорос) і дрібні 

приватні гравці, але й сам американський уряд. Такі дії суттєво 

спотворювали цінові сигнали, що посилаються ринком. 

Бурхливий розвиток фінансового ринку призвів до збагачення не 

середнього класу – основи американського суспільства, а 

тонкого прошарку багатих фінансистів [1, с. 63, 77]. 

Можливо, уперше в американській історії тривалий період 

економічного зростання не супроводжувався зростанням 

добробуту широких мас населення. Філліпс наводить дані про 

те, що за останні тридцять-сорок років американці, навпаки, 

стали жити набагато бідніше. У 1970-х рр. обов’язкові витрати 

(іпотека, соціальне забезпечення дитини, медичне страхування, 

обслуговування автомобіля, податки) становили близько       50% 

від усіх витрат сім’ї, що належать до середнього класу, зате на 

початку XXI ст. – уже 75% [1, с. 100]. Для зарубіжних 

економістів ще важливішою є інформація про те, що в 1997–

1999 рр. у США були внесені зміни до методології підрахунку 

індексу споживчих цін. Унаслідок нині офіційні дані занижують 

інфляцію на 2–3 процентні пункти [1, с. 81–83]. Це також 

опосередковано свідчить про зниження реальних доходів 

населення, адже зростання зарплати американців останніми 

роками зазвичай порівнюється з темпами офіційної інфляції. 
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Крім того, рівень інфляції в США є важливим 

макроекономічним показником, що впливає на всю світову 

економіку [1, с. 111–112]. 

Найважливішим чинником, що впливає на економіку США, 

є нафта. Як зазначає Філіпс, для США особливе значення має 

нафта: «американська нація, яка сформувалася 150 років тому, 

історично пов’язала власну долю з величезними запасами нафти 

і можливостями максимізувати їх за допомогою торгівлі та 

військових дій» [1, с. 14]. Автор показує залежність долара від 

нафтового ринку. Він пише, що коли 1974 р. ОПЕК зажадала 

збільшення цін на «чорне золото», натомість була досягнута 

домовленість із Саудівської Аравією про те, що торгівля нафтою 

буде вестись у доларах [1, с. 127], а валюти нафтоекспортерів 

були прив’язані до курсу американської валюти. Значна частина 

нафтодоларів інвестувалась в економіку Сполучених Штатів. 

Вторгнення США до Іраку призвело до того, що ціна на нафту 

різко зросла, серед іншого й через позицію країн ОПЕК. Крім 

того, нафтовидобувні країни розглядають можливість відмови 

від прив’язки валют до нестабільного долара, скоротили його 

частку у золотовалютних резервах (ЗВР) і вивели частину своїх 

авуарів з американської економіки. У цілому, частка 

американської валюти в ЗВР країн світу у 1999–2007 рр. 

знизилася від 71 до 63%, і ця тенденція триває [1, с. 147]. Це 

сигналізує про зниження довіри до долара і зростаючої 

конкуренції з боку інших валют. Автор наводить цитату з 

журналу «Економіст» про те, що падіння курсу долара – це 

«найбільший дефолт в історії» [1, с. 179]. 

Погіршення відносин з нафтоекспортерами – тільки 

частина нафтової проблеми. Не менш важливо, що в умовах 

зростаючого попиту на нафту на світовому ринку зростання її 

видобутку припинилося. Філліпс наводить оцінки, згідно з 

якими на період 2005–2011 рр. припадає максимум виробництва 

нафти, після чого воно почне скорочуватися [1, с. 130–131, 174–

176]. У самих Сполучених Штатах, колись найбільшому 

виробнику чорного золота, 2/3 споживаної нафти забезпечується 

за рахунок імпорту [1, с. 121].  
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Тому американська еліта повинна задуматися про розробку 

довгострокової енергетичної стратегії у зв’язку зі швидким 

дефіцитом нафти у світі і великими загрозами, які він буде нести 

для світової економіки і безпеки. Слід активніше займатися 

розробкою альтернативних екологічно чистих джерел енергії та 

енергозберігаючих технологій для того, щоб на постнафтовому 

етапі стати країною, яка має передові енергетичні технології [1, 

с. 174–178]. 

Під час проведеного першого офіційного візиту Б. Обами 

до Китаю в листопаді 2011 р. обговорювалася проблема світової 

економіки. Цікавим є те, що китайський лідер проігнорував 

звернення до нього терміново зміцнити китайську національну 

валюту юань, занижений курс якого учасники форуму назвали 

однією з головних причин зростаючого дисбалансу в 

міжнародній торгівлі. У відносинах Вашингтона й Пекіна цей 

дисбаланс представлений астрономічним торговим дефіцитом 

США, який у вересні 2011 року підскочив на 9,2%, склавши 22,1 

млрд. дол., – найбільший показник з листопада 2010 року [2]. 

Як зазначає оглядач «The Financial Times» Гідеон Рахман, 

Китай – найбільший зарубіжний покупець боргових зобов’язань 

США, так що «китайці опосередковано фінансують панування 

армії США на Тихому океані», – зазначає автор. А місцеві 

союзники США побоюються, що Америка через фінансові 

проблеми зменшить свій контингент у регіоні.  

Тим часом Китай нарощує власні збройні сили. В останні 

два роки конфлікти Китаю з В’єтнамом і Японією набували 

нової запеклості. Індійська сторона стверджує, що Китай 

активніше претендує на деякі ділянки території Індії. Південна 

Корея стурбована відносинами Пекіна з Пхеньяном. Необхідно 

також зазначити, що в Китаю міцніють економічні інтереси в 

усьому світі, тому збільшення витрат на армію і рішуче 

обстоювання власної вигоди неминучі. Економіка Китаю 

залежить від імпортних нафти і газу, так що морська блокада для 

неї небезпечна [3]. 

До цих пір безжальна закономірна послідовність криз 

упродовж ХIX–XX ст. не зруйнувала підйом глобальної 
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капіталістичної системи, зосередженої спочатку на могутності 

Великобританії і потім, з Другої світової війни, на могутності 

США. Після понад 300-річної історії капіталізму здається 

логічним дійти висновоку, що економічні та фінансові кризи 

власними силами досі не загрожували ні світовій капіталістичній 

системі, ні країнам, які очолюють цю систему, – США або 

Великої Британії. 

Справді, критики як капіталізму, так і «англосаксів» 

вказують на зв’язок між такими кризами і консолідацією 

«ключових» капіталістичних економік проти доведеної до 

злиднів периферії. Маркс зазначив, що фінансові кризи 

безжально розорили слабші компанії, дозволяючи більш 

успішним і безжалісним капіталістам зміцнити їх домінування в 

системі.   Для таких теоретиків, як Пол Пребіш кризи 

виконували подібну функцію у світовій системі, допомагаючи 

сильним країнам маргіналізуватись і довести до злиднів країни, 

що розвиваються [4]. 

Відкидаючи в бік ці теорії капіталізму, даний аналіз 

економічної кризи має здоровий глузд і ставлення до нинішньої 

кризи. Враховуючи втрати від попередніх фінансових криз, 

важко не зробити висновок, що провідні капіталістичні 

економіки впораються зі «штормом» набагато краще, ніж 

непередові капіталістичні економіки. Економіки, що 

розвиваються, відчули набагато сильніший удар від фінансової 

кризи, ніж розвинені, тому що інвестори в усьому світі шукають 

«спокійну гавань», забезпечену США. 

Цінні чеки й економіки, що виробляють товари народного 

споживання, випробували сильний шок. Такі країни, як Росія, 

Венесуела та Іран сподівалися використати дохід від продажу 

нафти, щоб протистояти серйозному політичному виклику 

Америки й існуючому світовому порядку, але зараз 

зіштовхуються з новими обмеженнями і примусами. В. Путін, У. 

Чавес, і Махмуд Ахмедінжад повинні зараз витрачати менше 

часу на планування великих міжнародних рухів і докладати 

більше зусиль для збереження внутрішньої стабільності. 
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Америка ж перебуває в набагато вигіднішому становищі, і 

фінансова криза може навіть значно оздоровити міць США [4].  

У будь-якому випадку криза показала Китаю, що їх 

зростання залежить від благополуччя США і модернізація буде 

довгою і болісною. Водночас Пекіну доведеться надавати більше 

значення стабілізації китайського суспільства, будувати 

національну систему охорони здоров’я, піклуватися про 

старіюче населення, яке завдяки політиці однієї дитини буде 

змушене в літньому віці звертатися за значною допомогою до 

уряду. Якщо все буде саме так, то у Китаю буде менше коштів 

на ВПК і зарубіжні військові місії. Це не підтверджує той 

прогнозований усіма день, коли Китай може зрівнятися за 

потужністю та можливостями зі США. 

Найбільша небезпека як для американо-китайських 

відносин, так і для збереження американської могутності взагалі 

полягає не в тому, що Китай швидко виросте, а те, що ця криза 

може зупинити Китайське диво зростання. За найнегативнішим 

сценарієм, безлад у міжнародній економіці стане причиною 

великого економічного спаду Китаю, який призведе до 

найжалюгідніших наслідків.  

Але слід враховувати й той факт, що кожна криза інша, і 

для цього є власні причини з ходом часу, економічні кризи 

швидше зміцнювали, ніж підривали позицію у світі лідируючих 

капіталістичних країн. Від часу появи капіталізму в сучасній 

Європі здатність отримувати вигоду від швидкого економічного 

зростання була ключовим чинником у міжнародній конкуренції. 

Розвинені економіки виробляють передові технології, які 

лягають в основу військової та економічної потужності. Вони 

здатні вкладати в освіту, що робить їх робочу силу 

продуктивнішою. Вони засновують ліберальні політичні 

інституції та культурні норми, які поважають, дозволяють 

людям різної політичної та релігійної орієнтації працювати 

сумлінно над різними соціальними проектами модернізації. 

Величезна виробнича потужність лідируючих 

капіталістичних країн дає їм змогу планувати вплив у всьому 

світі відповідно до власних інтересів. Це є тим, що Велика 
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Британія, США робили за останні століття, і тим, що інші такі 

капіталістичні локомотиви, як Франція, Німеччина і Японія, 

робили меншою мірою. 

Країни, що розвиваються, схильні до серйозніших наслідків 

від економічної кризи. Фінансові кризи, швидше за все, 

посилюють розвиток, ніж кидають виклик глобальному 

розподілу потужності і багатства. США поки що не загрожує 

занепад, але все ж таки констатуємо неможливість повернути 

час назад і зупинити світову економічну кризу і все ще 

доведеться поборотися. 

Англієць Х. Макрей передрікає перетворення Китаю в 

повнокровного конкурента Америці приблизно у 2020 р. («якщо 

США не поліпшать свою систему освіти й не продемонструють 

більше самодисципліні» [5]). Стає можливим допустити 

виникнення біполярного світу з полюсами у вигляді США і 

Китаю. Як зазначає колишній держсекретар США і досі 

впливова в республіканській партії К. Райс: «Китай не є 

державою, схильною зберігати status quo, навпаки, він хотів би 

змінити існуюче становище, змінити баланс сил в Азії на власну 

користь. Уже одне це робить його стратегічним суперником 

Америки» [6].  

У Китаю велике майбутнє, але «наступний період 

економічного розвитку, [5] зазначає англієць Хеміш Макрей, [5] 

не буде прямолінійним. Китай показав свої здібності допускати 

помилку, і велика ймовірність того, що він буде продовжувати їх 

робити» [5]. Китай має потребу в американському ринку, 

інвестиціях і технологіях. Унаслідок уразливості щодо 

дотримання громадянських прав, прийняття КНР в елітні світові 

організації значною мірою залежить від доброзичливості 

Америки. Навіть найенергійніші китайські прихильники 

самоствердження беруть під сумнів можливість зійти на 

економіко-політичний Олімп, діючи проти лідера. У Вашингтоні 

розраховують на те, що до влади в Пекіні може прийти 

прозахідніша (скажемо, «шанхайська») група політиків, 

принципово заперечуючи шлях конфронтації. 
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Однак скептики вважають, що в китайської комуністичної 

системи мало шансів вижити в умовах швидких змін. Для 

перетворення Китаю у світову величину потрібно не тільки 

зростання економічних макровеличин, але й формування 

відповідної ідеології, яка була б прийнятна не тільки для сусідів 

зростаючого гіганта, але й для світу в цілому.  

КНР стоїть перед лицем кризи у зв’язку зі швидким 

зростанням населення при зменшенні потенціалу сільського 

господарства. Розміри площі землі, що піддаються обробці, 

обмежені, корисні копалини не безмежні. Настав час 

розплачуватися за бездумну політику в галузі демографії,  

використання води, землі і мінеральних ресурсів. У найближчі 

20 років населення КНР зросте не менш ніж на 300, а можливо, й 

400 млн. осіб – за це й же час панад 10% землі, що обробляється, 

буде втрачено повністю, а основний її масив піддасться ерозії. 

Не зважаючи на 15 років економічного підйому, 50 млн. 

китайців не мають гарантованої питної  води, а 80 млн. – 

харчуються нижче рівня виживання. 

Колосальні наслідки буде мати й міграція якнайменш 100 

млн. китайців, які покинули власні села заради міста. Подібні 

прогнози китайської моделі початку ХХІ ст. укріплюють позиції 

прихильників м’якого підходу. 

Нараз існує ще одна важлива обставина, яка зумовлює 

об’єктивну потребу в американському лідерстві. Час працює 

проти США, і використати наявні можливості необхідно перш 

ніж почнеться їх відчутне скорочення, а рівноцінна компенсація 

навряд чи з’явиться своєчасно.   

У цьому контексті слід зазначити, що при абсолютному 

зростанні американської могутності її відносне значення у світі 

буде постійно зменшуватися. Очікується зниження частки США 

у світовому ВВП від 21% у 2000 р. до 18,6% у 2015 р. У 

найвіддаленішій перспективі прогнозування стає не таким 

точним, але, безсумнівно, продовження тенденції, що 

намітилася, зі всіма несприятливими наслідками, що витікають 

для ролі США у міжнародних справах. У цьому переконанні 

багато авторитетних експертів, серед них й американські, які 
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підготували за завданням ЦРУ середньостроковий прогноз 

основних тенденцій у сучасному світі. Їх головний висновок: 

«…глобальний вплив США йде на спад» [7].    

Найзаселеніша країна світу – КНР за загальним обсягом 

виробництва вже через півтора десятиліття стійко закріпиться на 

другому місці. Її частка у світовому ВВП збільшиться від 10,9% 

у 2000 р. до 14,2% у 2015 р. [8, c. 22]. Якщо ж КНР зможе і 

надалі підтримувати нинішні високі темпи зростання, дуже 

вірогідне висунення його на перші позиції в найближчому 

майбутньому. 

Підсумки останніх двох десятиліть за всіма мірками не 

можна не визнати дуже вражаючими. За розрахунками 

китайських дослідників, середньорічні темпи зростання 

економіки Китаю за цей період становлять 9,8%, що на 6,5% 

вище середньорічних темпів зростання світової економіки, на 

7,3% – розвинутих країн, на 4,8% – держав, що розвиваються, і 

на 1,9 – 3,5% – країн, що швидко зростають. Насамперед 

Сінгапуру, Південної Кореї, Тайваню, Малайзії та Індонезії [9, c. 

352].  

Проте китайські експерти зовсім не піддаються спокусі 

мажорної екстраполяції фантастичного підйому, нездійсненого 

хоча б з елементарної логіки економічного розвитку. Зліт з 

низької відмітки, яким би бурхливим він не був спочатку, просто 

не може нескінченно йти по тій же крутій зростаючій лінії. Тому 

констатуємо неминуче заниження темпів підйому. Власне, з 

цього й виходять прогнози китайських експертів. Вони 

передбачають, що економічне зростання Китаю в першій 

половині ХХІ ст. піде помітно не такими високими темпами – 

6% середньорічних, а до 2050 р. знизяться до 4,3%. І все ж таки в 

абсолютних вимірах це надасть грандіозний приріст ВВП – 

більш ніж у 10 разів, порівняно з 2000 р. Унаслідок, як вважає 

член наукової ради Академії суспільних наук КНР Лі Цзінвєнь, 

будуть створені необхідні передумови для того, «…щоб Китай за 

масштабами й могутністю економіки ввійшов у першу шеренгу 

світу» [9, c. 352].  



М.В. Фесенко 

 157 

Труднощі досягнення лідерства в міжнародній системі 

пов’язані ще й з тим, що Китаю вдасться легко й швидко 

наздогнати і випередити США та Євросоюз, які теж не будуть 

стояти на місці й навіть при менш високих темпах економічного 

зростання зможуть до середини століття просунутися далеко 

вперед. Але головна трудність полягає в тому, що замало вийти 

на вищий рівень зростання ВВП. Надзвичайно важливо, разом із 

великим об’ємом матеріального виробництва, володіти ще й 

повним набором компонентів могутності в багатьох інших 

галузях – соціально-економічній, політичній, військовій, 

науково-технічній, інформаційній, фінансовій, торгівельній, 

комунікаційній, а також у галузях освіти, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення, культури тощо. 

Без такого набору, який відповідає вимогам  глобалізації, 

важко стати врівень із країнами, які нині є в Організації 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Нині на частку 

країн ОЕСР припадає понад 70% світового ВВП, а на частку 

Китаю – 12% [10, c. 360].  Але реальний розрив набагато 

більший не в кількісних, а в якісних вимірах, і суттєво скоротити 

його у стислі історичні строки неможливо. Якщо частка Китаю у 

світовому ВВП до середини століття збільшиться навіть удвічі, 

то й тоді залишиться нездоланною глибока невідповідність за 

рівнем загального розвитку між ним і частиною людства, що 

вирвалася далеко вперед.  

Китаю з його величезним населенням, за офіційними 

попередніми підсумками перепису населення 2010 року – 

чисельність населення КНР на   1 листопада 2010 року становила 

1 млрд. 370 млн. жителів [11], прийдеться долати найважчу 

демографічну ситуацію. Хоча й прогнозований приріст 

виробництва дозволить збільшити ВВП Китаю до 2015 року у 

розрахунку на душу населення більш ніж у два рази. Зазначимо, 

що за рівнем життя Китай усе ще залишиться в категорії бідних 

країн. У цьому вимірі розрив між Китаєм і країнами Заходу 

стане ще більшим. Правда, за передріканнями китайських 

експертів, уже до 2030 р. народонаселення країни перестане 

збільшуватися, а з 2050 р. почне зменшуватися. Проте навіть 



Криза американської економічної моделі і підйом Китаю 

 158 

якщо ці передрікання відбудуться, не можна очікувати різкого 

підвищення середньодушового споживання й значного підйому 

добробуту народу. Загалом, як вважає голова Шанхайського 

дослідницького форуму з проблем міжнародної стратегії Чєнь 

Пєйяо, «через слабкість вихідних позицій і бази сукупна 

могутність китайської економіки низька, і за показниками КНР 

на одну душу населення дуже відстає від розвинених країн. І в 

ХХІ ст. вона тривалий час буде залишатися державою, що 

розвивається, і потребує подальших реформ і відкритості, а 

також у зіставленні зі світовою економікою» [12, c. 13].  

Таким чином, КНР має змогу протягом найближчого 

десятиліття чи десятиліть обійти США за своїми економічними 

показниками. Але бути найбільшим ще не означає бути першим. 

Крім того, що Китай є другою економікою у світі, він все ще 

далекий від того, щоб зайняти лідируючі позиції або стати 

конкурентом в інших сферах (військово-стратегічні, нові 

технології, соціальна сфера тощо). Очевидно, що абсолютні 

показники не дають уявлення про відносну значимість зростання 

китайської економіки. Через величезну чисельність населення 

Китай не можна зарахувати до кола передових країн з 

показниками доходу на душу населення. Важкою проблемою 

залишається регулювання надмірного демографічного 

зростання. Не завершена реформа нерентабельного держсектору, 

зростає дефіцит бюджету, інфраструктура не відповідає вимогам 

економічного розвитку, не знижується масово безробіття, 

збільшується розрив між прибережними зонами, які прискорено 

розвиваються, і відсталими глибинними провінціями. Високі 

темпи зростання економіки загрожують їй перегрівом. Китай усе 

ще залишається країною, що розвивається, далеко відсталою від 

найрозвиненіших держав. 
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The article investigates the current state and prospects of the 

American economic model on the background of the economic rise of 

China from the global financial and economic crisis of 2008-2009.  
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аспірантка кафедри регіональних систем та європейської 

інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України 
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аспірантка кафедри регіональних систем та європейської 

інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України 

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ  

УКРАЇНИ В РОСІЇ 

 

У статі досліджується роль провідних наукових та 

інформаційних видань Росії у формуванні іміджевого складника 

української держави. Автори аналізують пріоритетну 

тематику російських видань, а також зміст і характер 

публікацій про Україну й українсько-російські відносини.  

Ключові слова: імідж, публікації, пріоритет, українсько-

російські відносини. 

 

Актуальність дослідження українсько-російських відносин 

є незаперечною. Це обумовлено не тільки низкою проблем, що 

супроводжують становлення оновленої російської економіки, а й 

глибокою залежністю всього спектру українських державних 

складників від російського чинника. У площині відносин 

України зі світом увесь різнобарвний комплекс впливів 

простежується, однак, в односторонньому порядку, оскільки 

наша держава виявилася реципієнтом, а не продуцентом 

зовнішньополітичних впливів. До цього додається фактор 

вітчизняного економічного розвитку, що значно програє 

порівняно з країнами вісімки чи двадцятки. Опосередковано 

таку думку підтверджує і рівень уваги наукової і політичної 

еліти провідних країн, зокрема, Росії, до дослідження 

українських питань.  

У зв’язку із зазначеним простежимо, які напрями 

досліджень обираються і яка тематика є найактуальнішою для 
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російських учених-міжнародників і, зокрема, яка увага 

приділяється саме Україні.  

Теоретичну базу дослідження складають, насамперед, 

наукові праці, в яких розкривається сутність наукового концепту 

формування та реалізації всього комплексу внутрішньої, 

зовнішньої та інформаційно-пропагандистської діяльності 

держави з метою формування позитивного міжнародного іміджу 

в процесах трансатлантичного та євразійського співробітництва. 

Це, зокрема, праці таких зарубіжних дослідників, як: К. Фрідріх, 

З. Бжезінський [1], Р. Кеохейн, Дж. Най [2], І. Олдберг, Дж. 

Хедеског [3]. 

Вагомими бачаться розробки й російських фахівців, 

наприклад, О. Горбушиної [4], О. Петрової [5], М. Загладіна [6]. 

Серед вітчизняних учених, які займалися цією 

проблематикою та дослідженням іміджу (іміджування) держави, 

слід відзначити праці таких науковців, як Г. Почепцов [7], В. 

Бебик [8], Є. Макаренко [9], Л. Чекаленко [10], О. Ялова [11], Т. 

Пашукова [12]. 

Матеріали, об’єднані ідеєю розробки нормативної та 

реальної моделей політичних практик сучасної України, що 

розробляються та реалізуються в ситуації ціннісного розколу 

населення України вздовж ліній європейська/євразійська 

зовнішньо-політична орієнтація та 

традиціоналістський/модерністський курс внутрішньої політики, 

актуальні проблеми українсько-російських відносин 

представлені розробками фахівців  ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса 

НАН України [13]. 

Суттєво корисними також є розробки українських науково-

аналітичних центрів, а саме Українського центру економічних і 

політичних досліджень імені Олександра Разумкова та 

Національної академії наук України [14]. 

Дослідження наукової проблеми іміджу України на 

російському векторах зовнішньої політики визначається низкою 

чинників внутрішнього і зовнішнього походження, які суттєво 

впливають на сприйняття України, як порівняно нового актора 

міжнародних відносин окремими акторами світового 
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співтовариства, інтеграційними об'єднаннями та міжнародними 

організаціями. Вступаючи між собою у причинно-наслідкові 

зв’язки, ці чинники, з одного боку, формують політико-

дипломатичне і зовнішньоекономічне підґрунтя для перспектив 

розвитку Української держави, а з другого – стають об’єктом 

підвищеної зовнішнього уваги, впливаючи на розвиток відносин 

з владними структурами, бізнесом, організаціями 

громадянського суспільства. Значимим фактором, у даному 

контексті, стає брак консолідованої уяви в сучасному 

міжнародному середовищі про ситуацію в Україні. Важливо 

зазначити, що низка досліджень справедливо доводять, що 

однією з істотних умов формування громадянського суспільства, 

його політичного та інституційного структурування є відповідне 

інформаційне забезпечення подібного процесу, адже саме 

інформація є основною енергією розвитку суспільства джерела. 

Технологічні досягнення сучасного інформаційного суспільства 

створили принципово нову ситуацію в політичній сфері. 

Індустріалізація й урбанізація суспільства, руйнування 

традиційних комунікацій і колективних цінностей, бурхливе 

зростання індивідуалізму веаслідок розпилення громадян, 

переважна більшість з яких нині отримати політичну й соціальну 

інформацію майже тільки з електронних ЗМІ. 

Водночас ці нові чинники внесли важливі зміни до вже 

сформованих структур і відносин громадянського суспільства. 

Значною мірою,  перспектива трансформації демократичного 

політичного процесу, зміна механізмів і моделей політичної 

участі, мереж взаємозв’язків залежать від здатності нових 

комунікаційних технологій змінити взаємини між громадянами, 

щоб залучити «соціальний капітал» громадянського суспільства 

для позитивного розвитку міжнародних відносин. Тут варто 

говорити й про фундаментальні збільшення політичної влади 

ЗМІ, які стають основними «представниками» інтересів 

громадян, поступово зменшуючи вплив традиційних організацій 

зі сфери державної політики.  

З означених позицій суттєву увагу привертають 

дослідження професора Л. Нагорної, котра переконливо 
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демонструє, що активні пошуки цивілізаційної єдності, здатні 

стимулювати звернення до етнічно-трайбалістських коренів, 

прояви культурного ізоляціонізму, політичного сепаратизму, 

релігійного фундаменталізму, а розвиток  індустрії 

комунікаційних та інформаційних технологій, 

трансконтинентальних комп’ютерних та інформаційних мереж 

спричиняє соціотрансформаційні процеси. Дослідниця 

стверджує, що саме тому «проблема «Іншого» часто постає в 

зовсім новій площині, звучить як «мотив суверенізації чужого», 

оскільки по-різному західними акторами міжнародних відносин і 

Росією враховується подекуди критичний аспект  розвитку 

українського суспільства, який полягає в суперечливій і часом 

конфліктогенній наявності чинника зовнішніх орієнтацій у 

всьому комплексі світосприйняття і життєдіяльності 

українського суспільства і політикуму [15]. 

Проаналізувавши значний за обсягом пласт наукових 

публікацій представників провідних російських наукових 

установ і дослідних центрів, як у наукових виданнях 

академічних установ Росії – журналах «Международная 

экономика и международные отношения», «Международная 

жизнь», «Современная Европа», так і в державних російських 

ЗМІ, пріоритети їх вибору можна схарактеризувати, як 

багатовекторні [16]. Водночас, ця багатовекторність не є 

однозначно симетричною, скоріше – асиметричною, про що 

йтиметься далі. 

Перше, що привертає увагу, – вибір тематики, яка 

покликана формувати патріотичну свідомість населення і, 

насамперед виховувати молодь. Російські історики і політики 

сконцентрували свої дослідження переважно на вивченні 

вузлових питань російської історії і зовнішньої політики 

сучасної Росії. За десятирічний період (1997–2007 рр.) у 

вибраних спеціалізованих наукових виданнях цим питанням 

присвячена більшість публікацій (87 робіт): історії і політиці 

СРСР (загальні питання) – 59 публікацій; династії Романових, 

окремим монархам, з яких найбільшу увагу приділено Петру І і 

Катерині ІІ – 25; історії дипломатії під кутом зору реалізації 
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цілей зовнішньої політики Росії ХІХ ст. і СРСР – 76 розробок 

(плюс значна кількість нотаток послів). Великій вітчизняній 

війні і Другій світовій війні (загальні питання) – 42 роботи, а 

також низка мемуарів, а Першій світовій війні присвячено 8 

праць. Особливу увагу приділено видатним особистостям в 

історії і політиці Росії і світу: Й.В. Сталіну (25 робіт), В.В. 

Путіну (17), В. Черчіллю (9), Ш. де Голлю (9), А. Гітлеру (6) та 

ін. [17]. 

Привертають увагу специфічні й оригінальні теми, що 

розглядаються, серед яких особливу нішу відведено вивченню 

досвіду Китаю, а також історії, економіці і культурі цієї країни. 

Наприклад, китайські театри в Росії,  чому Росія – не Китай, 

Ведмідь і Дракон, Ведмідь спостерігає за Драконом та ін.  

Серед «несподіваних» для науковців тем – природа 

корумпованості еліти, вітчизняні могили в Європі, ювілей 

поліклініки МЗС Росії, квазіінтеграція в СНД, 

коллабораціоналізм, антирасистський расизм, російська розвідка 

в Японії, останні жертви Сталіна, математичні методи в історії, 

інтелектуальна історія, архівна Росія, історична інформатика за 

кордоном тощо.  

У двосторонніх відносинах Росії пріоритет віддано 

вивченню і прогнозуванню спільного майбутнього з іншими 

країнами і народами, з дослідження цих питань робляться 

висновки і рекомендації щодо необхідних політичних і 

економічних кроків з боку держави. Значну увагу приділено 

таким темам, як спільне майбутнє Росії і США, соціальна 

політика Європи тощо. Досліджується широке коло питань щодо 

внутрішньої і зовнішньої політики світових лідерів: США – 

історія і досвід фермерства, світ американської родини. Франція 

– сутність радикалізму. Велика Британія – досвід приватизації 

тощо. Тобто вивчаються ті теми, які можуть бути востребувані в 

російському політичному й економічному середовищі. Певний 

інтерес мають питання, вивчення яких може носити прикладний 

характер, наприклад, військові формування Фінляндії у системі 

збройних сил Росії, діалог культур, слов’янська ідея, розпад 

імперій. У низці публікацій відчувається туга за колишнім СРСР 
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(«Трагедія великої держави»), йде подальший пошук місця і ролі 

Росії у світі, формування її зовнішньополітичної концепції.      

Серед аналітичних матеріалів щодо конкретних держав 

перед ведуть країни-пріоритети: США – 57 публікацій; 

Німеччина – 52 (44% з яких про сучасну ФРН
1
); Франція – 32 

(30% – про російську політику в цій країні); Китай – близько 40
2
 

(з яких 30% про діяльність росіян і місце Росії в цій країні); 

Чехословаччина – близько 20 публікацій, з яких 9% присвячено 

сучасній Чеській Республіці.   

Вивчення міжнародних структур розподілилося наступним 

чином: найбільше публікацій з СНД (18), ЄС (15), ООН (11), 

НАТО (5), ОБСЄ (3), рідкі публікації із ШОС, ОДКБ, ЄврАзЕС
3
. 

Винятковість досліджень євроінтеграції вбачаємо у виборі 

тематики, наприклад, «європейський вибір Росії», «Росія між 

європейським вибором і азійським зростанням», «Європа: нові 

реалії». Проведення російськими аналітиками порівняльного 

аналізу між євроінтеграційним процесом і азіатськими 

інтегральними схемами може свідчити про пошук, що триває, і 

про остаточну невизначеність концептуального складника 

зовнішньої політики РФ щодо її місця і ролі як у Європі, так і в 

Азії. 

Найважливіші для російських інтересів теми виведені в 

окремі, самостійні рубрики журналів: «США: політика і 

суспільство», «стратегічне управління», «корпоративне 

управління в Росії», питання зброї, Газпром, глобалізація, 

«грузинська тема», третя світова війна, бізнес-соціальні інтереси 

тощо. Часто назви статей сформульовані у вигляді питань: «Чи 

цікаві ми світу?» На сторінках журналів ведуться наукові 

дискусії: «Ісламський світ і зовнішня політика Росії», «ЄС – що 

попереду?», «До єдиної Європи», «Дипломатія міст», «Чому 

Росія – не Китай», «Імідж Росії» тощо. Проблемні для Росії 

                                      
1
 У Москві 2006 р. відкрито Німецький історичний інститут. 

2
 У непрофільних журналах.  

3
 Вірогідно, тому що щодо ШОС, ОДКБ і ЄврАзЕС існують спеціалізовані 

видання. 
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країни і проблемні відносини розглядаються рідко або питання 

взагалі не порушуються.  

Характерною рисою підручників і посібників щодо 

висвітлення двосторонніх відносин є аналіз інтересів Росії в 

кожному конкретному регіоні, наприклад: Росія-Франція, Росія-

Китай, колонії Німеччини і Франції, російсько-американські 

відносини, російсько-польські відносини, російсько-турецькі 

відносини тощо.  

Особлива увага приділяється методології історії. 60% усіх 

методичних матеріалів присвячені проблемам викладання 

новітньої вітчизняної історії і світової новітньої історії тощо. З 

2003 року в провідних наукових журналах прорецензовано (а 

отже, йдеться про фахові видання) низку підручників з історії: 

Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х гг.; 

Всемирная история ХХ века. Ч.1. 1945 – конец ХХ века; 

Новейшая история стран Европы и Америки. 1945–2000 (курс 

лекцій); История международных отношений; История 

международных отношений 1918–1939; История Франции; 

История Болгарии тощо. При цьому підкреслимо, що підручники 

видаються різними університетами Москви, Петербурга, 

Владивостока, Іркутська.    

З української тематики за десятиліття опубліковано дев’ять 

матеріалів, з яких дві рецензії на підручники, що надруковані в 

Україні. Сучасним відносинам з Україною присвячено дві 

роботи: про «Рік України в російській історичній науці» і 

«Україна між Росією і Європою: перипетії вибору». Інші 

публікації висвітлюють діяльність Н. Махна, І. Мазепи; 

присвячені темам «Україна-НАТО: ставлення влади і народу», 

«Український марафон», «Політиканство: голодомор» тощо. Як 

бачимо, наша держава і двосторонні відносини не є 

пріоритетними темами для російських дослідників. Заголовки 

статей містять негативне нашарування щодо України і це відразу 

ж впадає у вічі. Навіть назву України російські фахівці-

міжнародники плутають (називають нас «Республіка Україна»). 

Усе це дає нам підстави до роздумів про рівень дослідження в 
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Росії  українських питань і донесення до наукової і студентської 

аудиторії об’єктивної інформації про Україну і українців.  

У науковому і студентському середовищі відчувається 

значна прогалина зі знань про Україну, її політику, сучасний 

стан. Якщо в українських вищих навчальних закладах читаються 

курси з історії Російської Федерації (на кафедрах 

країнознавства), а також широко висвітлюється тематика 

українсько-російських відносин у курсах зовнішньої політики 

України, то в російських вишах Україна взагалі не представлена. 

Отже, відчувається суцільний вакуум у цьому питанні. Ситуація, 

що склалась у російському середовищі, підтверджується і 

різноплановими питаннями студентської аудиторії, яка прагне 

більше знати про українські реалії
4
: «Чому в Україні вирішили, 

що Росія втручається в її внутрішні справи?», «Навіщо Вам 

ЄС?», «Чому Україна йде в НАТО, якщо в доктрині Росії: НАТО 

– головний ворог, а в доктрині США – ворог Росія?», «Чому 

Україна не подала судовий позов на Ощадбанк СРСР з приводу 

забраних з республіканських банків вкладів громадян на початку 

90-х років?», «Чому Україна не підписала статут СНД?», 

«Навіщо Україна створила антиросійський ГУАМ?», «Як Ви 

допомагаєте своїм трудовим мігрантам у Росії?», «Який 

економічний стан України?», «Енергетична політика України», 

«Відносини США-ЄС-Україна?», відносини України з Польщею, 

Румунією, КНДР, країнами Балтії, Японією, Білоруссю… І, 

нарешті, «Як нам подружитися?» Як бачимо, доволі широкий 

спектр. Усі ці питання свідчать про вакуум об’єктивної 

інформації про Україну і про сильне бажання російської молоді 

знати і вивчати українську історію, політику, сучасну Україну.  

Який висновок можна зробити з викладеного вище? У 

російському науковому гуманітарному середовищі 

простежується пошук дотичних моментів в історії відносин зі 

стратегічними і провідними партнерами, як наприклад, спільне 

майбутнє, культура, іноземні посли в Росії тощо. Чітко визначені 

                                      
4
 За результатами проведеного круглого столу в Дипломатичній академії МЗС 

Росії. 
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зовнішньополітичні вектори і зазначені провідні країни в 

політиці й економіці РФ. Переважна увага сконцентрована на 

дослідженні і вивченні історії держави, пошуку і висвітленні її 

найяскравіших історичних сторінок. Водночас методологія 

допомагає донести ці знахідки до шкіл та інститутів, тобто до 

молоді, формуючи з неї відданих патріотів Росії, і це для 

державних інтересів Росії є значним плюсом.   

Водночас, за незначним винятком статей антиукраїнської 

спрямованості,  відчутно бракує аналітичних та інформаційних 

матеріалів про Україну, її політичний, демократичний, 

економічний і культурний розвиток. Існують значні прогалини в 

інформаційному просторі щодо зовнішньої політики 

найближчого сусіди, тобто нашої держави, а також про певну 

упередженість і стереотипи, що часто подаються в російських як 

наукових виданнях, так і в політичних ЗМІ про Україну.  

Водночас російські ЗМІ активно працюють у самій Україні, 

пропагуючи російські здобутки, російську міць, російське 

історичне минуле з огляду на «повернення Україною боргів». 

Російські і проросійські ЗМІ ведуть жорстку боротьбу на 

власних шпальтах за розподіл російських грошей на власні 

видання [18]. 

Процитуємо слова тодішнього президента В. Ющенка: 

«Существует несколько центров, существует колоссальная 

система телерадиостанций, других изданий, работающих не на 

интересы Украины и проводящих политику других государств, – 

пояснил президент. Проводятся информационные 

психологические кампании по дезинформированию общества по 

таким вопросам, как национальное единство, территориальная 

целостность, языковой вопрос, вопросы культуры, религии, а 

также евроатлантические устремления Украины». Свого часу  

тодішній глава української держави намагався боротися з цим 

явищем. У 2008 році В. Ющенко вимагав терміново розробити 

план заходів з українізації національного медійного простору. 

Визначивши проблему, президент висунув головне завдання 

наповнення українського інформаційного простору 
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національним продуктом і нарощування впливу України в 

міжнародному медіапросторі [19]. 

Російські ЗМІ у відповідь одразу ж підняли шалену 

кампанію протидії: «Под удар могут попасть российские 

вещательные компании, которые, по словам президента 

Ющенко, уже оккупировали Крым и восточные области 

страны». МЗС РФ в інтерв’ю газеті «Коммерсант» завірив, що 

«если инициативы Киева затронут интересы российских СМИ, 

без ответа это не останется». Тобто Росія через МЗС РФ 

насправді загрожувала Україні.  

Провину за ситуацію, що склалася, В. Ющенко «поклав» на 

національну раду з питань телебачення і радіо (НСТР), за 

політикою якої сусідні з Україною держави отримали майже 

весь прикордонний частотний ресурс. Російські ЗМІ майже 

повністю окупували Крим і східні області України.  

Ускладнення ситуації викликало необхідність 

упровадження конкретних заходів з метою поліпшення ситуації 

в країні в цілому і в Криму, зокрема, що закріплювалось 

відповідними державними документами. Так, Рада національної 

безпеки і оборони України 8 лютого 2006 р. розглянула питання 

щодо кримських проблем, які стосувались етнічних протистоянь, 

соціальних негараздів, інформаційної площини тощо. Прийняті 

рішення були покладені в основу Указу Президента України від 

28 лютого 2006 р. №154/2006, у якому йшлося про введення в 

дію рішення РНБО України «Про суспільну ситуацію в 

Автономній Республіці Крим», у зв’язку з яким різним урядовим 

установам доручалося вжити відповідних заходів [20].  

Нині Крим і кримські проблеми не сходять зі шпальт 

російських і українських ЗМІ. Одні повідомляють, що в Криму 

все вже давно скуплено, включаючи і землю. Інші повідомляють, 

що Росія знову намагається зірвати відпочинок у Криму через 

брехливу  інформацію. Так, за інформацією Управління 

земельних ресурсів Криму в автономії відбувається активний 

процес переоформлення корпоративних прав великих 

сільськогосподарських фірм. І українські землі 

сільгосппризначення отримують нових власників – російських. 
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Як зазначають у Роскомземі, у Криму росіяни скуповують усе! 

Корпоративні права фірм, що мають в оренді по 300–400 га землі 

строком до 49 років, купують на підставних осіб – громадян 

України, але справжні господарями стають нерезиденти.  

Інше питання стосується власності, рекреаційних об’єктів. 

В АР Крим понад 600 санаторіїв і пансіонатів. З так званої 

власності колишнього СРСР Російська Федерація претендувала 

на 155 об’єктів, але підтверджено права власності лише в десяти 

випадках. За останні 5 років – за оцінками московських 

операторів кримського ринку нерухомості – на півострові було 

викуплено до 90% усіх незасвоєних ділянок або недобудов. 

Переважна більшість покупців – росіяни, кількість яких зросла 

від 10 до 70% [21]. 

Подібна політика – посилена інформаційна присутність 

російських ЗМІ та їх антиукраїнська спрямованість – є загрозою 

для стабільності в Україні, що вимагає від нинішньої державної 

влади посиленої уваги до інформаційної площини, активних дій 

у протистоянні існуючим загрозам.  
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The article focuses on the role of leading scientific publications 

and information in shaping Russia image component of the 

Ukrainian state. The authors analyze the priority themes of Russian 

publications, as well as the content and nature of publications about 

Ukraine and Ukrainian-Russian relations. 

Keywords: image, publication, priority, Ukrainian-Russian 
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Статья посвящена роли ведущих научных и 

информационных изданий России в формировании имиджевой 

составляющей украинского государства. Авторы анализируют 

приоритетную тематику российских изданий, а также 

содержание и характер публикаций об Украине и украинско-

российских отношениях. 
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175 

УДК 327 (73+560) 

М.І. Ратніков 

аспірант відділу трансатлантичних відносин Інституту 
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БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

США-ТУРЕЧЧИНА 

 

Основною метою даної роботи є дослідження 

концептуальних і прикладних особливостей американсько-

турецького стратегічного діалогу в контексті сучасної 

проблематики міжнародного партнерства у сфері безпеки. 

Ключові слова: США, Туреччина, стратегічне 

партнерство.  

 

На початку століття на європейському регіональному 

просторі триває процес формування єдиної системи міжнародної 

безпеки. З нових міжнародних акторів, чиї зусилля та вага в 

регіоні стають дедалі помітнішими, найбільше вирізняється 

Туреччина, що прагне відігравати роль впливової регіональної 

держави, використовуючи різні можливості для того, щоб діяти 

як міст між Заходом і Сходом. Найтісніші зв'язки на основі 

«широкомасштабного стратегічного партнерства» в Анкари 

налагоджені з Вашингтоном. Проте відносини Туреччина-США 

пережили в минулий історичний період складний і 

неоднозначний етап розвитку, що дає підстави говорити не лише 

про конвергенцію, але й про наявність дивергенції в позиціях 

стратегічних партнерів. Тож аналіз специфіки американсько-

турецького діалогу щодо проблематики європейської безпеки 

залишається вкрай актуальним напрямом сучасних  

міжнародних досліджень. Для дослідження окремих прикладних 

аспектів даної теми суттєво допомогли розробки фахівців 

російського інституту Близького Сходу (зокрема, Єгоров В.К., 

Перинчек М. Свистунова І.А. Шликов П.В., Вертяєв К.В.), 

американських аналітиків (зокрема, С.А. Кук, К. Мігдаловіц) і 
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документи Конгресу США, Міністерства оборони США й 

обзори аналітичних центрів [1].  

Мета даної статті полягає в комплексному аналізі 

підходів, переговорного процесу і практики двосторонньої 

співпраці США та Туреччини з урахуванням різниці між 

політикою республіканської та демократичної американських 

адміністрацій.  

Важливо зазначити, що стратегічне партнерство 

Вашингтона з Анкарою підкріплено комплексом двосторонніх 

договорів та угод з політичних, військових, економічних питань. 

Туреччина продовжує розглядати США як головного 

стратегічного партнера в політичній, економічній, військовій 

сферах, а також у сфері безпеки. Це обумовлено низкою 

факторів: залежністю Анкари від американських поставок 

озброєнь і військової техніки, підтримкою Вашингтона в 

питаннях надання кредитів МВФ і Світового банку для програми 

стабілізації національної економіки, лобіюванням 

адміністрацією США інтересів Туреччини в питаннях її 

інтеграції в Європейський Союз, обіцянкою Білого дому надати 

турецькому бізнесу вигідні проекти й контракти в процесі 

післявоєнного облаштування Іраку. Анкара тісно пов'язана з 

Вашингтоном зобов'язаннями і в межах блоку НАТО, який вона 

вважає єдиним налагодженим механізмом забезпечення 

глобальної та регіональної безпеки з реальною можливістю 

застосування сили при потребі. Усе це дозволяє обрати як 

аналітичний базис комплекс договірних відносин, їх аналіз та 

узагальнення з урахуванням динаміки зміни політики США 

щодо до безпекових процесів, які найінтенсивніше відбуваються 

навколо європейського регіону останніми десятиліттями. Як 

провідні методи дослідження обрано загальнологічні методи – 

аналіз, синтез, моделювання, а також системно-функціональний 

підхід до міжнародно-політичної проблематики. 

Відносини США і Туреччини за Республіканської 

адміністрації 

Відносини США і Туреччини при Республіканській 

адміністрації значною мірою були позначені впливом 
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економічного чинника. Зокрема, у 1999 році Туреччина 

намагалася приручити швидку інфляцію, використовуючи 

програму зі зниження темпів інфляції валютного курсу, 

спираючись на трирічну угоду з МВФ. Після короткого успіху 

турецький уряд зіштовхнувся з труднощами, і МВФ підтримав 

Туреччину з іншим пакетом екстреного кредиту наприкінці 2000 

року. Після піку фінансової кризи в 2000–2001 рр., Туреччина 

стала одним з найбільших позичальників коштів МВФ, 

включаючи угоду про резервний кредит МВФ (СРК) вартістю 

16300 млрд. дол. 2002 року кредитний договір СРК включав у 

себе турецькі зобов'язання з плаваючих валютних курсів, 

фінансову та банківську реформи, витрати і податкову реформу, 

і реформи в державному секторі. У 2002 році угода між 

Туреччиною і МВФ спочатку передбачала шість оглядів 

програми (пізніше кількість збільшилася до 8). У липні 2002 

року співробітники Фонду завершили третій огляд СРК 2002 

року і запланували провести четвертий огляд наприкінці того ж 

року [2; 3]. 

Поведінка і дії Сполучених Штатів Америки в роки 

правління Буша часто викликали здивування в аналітиків, 

оглядачів і політиків. Незважаючи на це, під час боротьби з 

тероризмом Вашингтон, з одного боку, неодноразово 

використовував власну військову міць, але, з другого – також 

намагався використовувати міжнародні організації як інструмент 

для реалізації своїх інтересів. 

Хоча для Сполучених Штатів переговори між МВФ і 

Туреччиною мають традиційне стратегічне значення, вони могли 

бути ускладнені планами адміністрації США щодо турецької 

співпраці із вторгнення до Іраку. Газета "Вашингтон Пост" 

повідомила, що вже в жовтні 2002 року Америка і Туреччина 

обговорили можливість американської допомоги в обмін на 

турецьке військове співробітництво. Через місяць, адміністрація 

США почала публічно домагатися від новообраного уряду 

Туреччини приєднання до коаліції проти Іраку. 

3 грудня 2002 року Вулфовіц і заступник держсекретаря 

Марк Гроссман обговорили військові угоди й економічну 
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допомогу з прем'єр-міністром Туреччини Абдулом Гюль. Після 

того, Вулфовіц визнав, що Сполучені Штати були в курсі 

економічних витрат, пов'язаних з участю Туреччини у війні 

проти Іраку. Щоб подолати потенційні економічні витратами 

Туреччини, було повідомлено, що Сполучені Штати 

запропонували 4 млрд. дол. в обмін на військову допомогу. ЗМІ 

повідомили про те, що турки швидко прийняли пропозицію 

США. Вулфовіц запросив лідера правлячої ПСР Рісіпа Тайіп 

Ердогана до Вашингтона, для подальшого обговорення 

турецького участі у війні проти Іраку. 26 грудня 2002 р., 

заступник казначейства Джон Тейлор і Марк Гроссман прибули 

до Туреччини, щоб обговорити деталі пропозиції США своєї 

допомоги. Цікаво, що Тейлор був високопоставлений 

представник адміністрації США, що відповідає за справи МВФ. 

У своїх дискусіях з турецьким урядом Тейлор і Гроссман дали 

зрозуміти, що для забезпечення допомоги США необхідно 

продовжити спостереження Фонду. Також у випадку нападу з 

боку Іраку адміністрація США готова надати фінансову 

допомогу Туреччині, але тільки тоді, коли вона успішно пройде 

наступні огляди МВФ. Ще раз США направили своїх 

високопоставлених чиновників, що відповідають за справи 

МВФ, до Туреччини. 6 лютого Тейлор прибув до Анкари для 

завершення обговорення деталей про пакет американської 

допомоги. На наступний день місія МВФ прибула до Анкари для 

доповіді про впровадження турецьких реформ. 8 лютого був 

підписаний таємний меморандум між турецьким і 

американським урядами про деталі використання США 

турецьких військових баз. Тейлор повернувся до Вашингтона, 

щоб зробити доповідь про переговори. Тим часом в Анкарі 

тривали переговори між Туреччиною і МВФ до початку лютого. 

Повернувшись до Вашингтона, 13 лютого державний секретар 

Колін Пауелл зустрівся з міністром закордонних справ 

Туреччини Яшар Якишем і Алі Бабаджаном для подальшого 

обговорення пропозиції США. Того ж дня, обидві сторони 

продовжили переговори з параметрів американської допомоги. 

Пауелл запросив турецьку делегацію з високопоставлених 
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чиновників до свого будинку в Північній Вірджинії, щоб надати 

неординарність пропозиції США. Уже наступного дня президент 

Буш також зустрівся з Якісом і Бабаджаном, додавши деяку 

формальність цій пропозиції. Менш ніж через тиждень після цих 

зустрічей на вищому рівні США стали нетерплячі до турецької 

невизначеності і запропонували Туреччині 6 млрд. дол. у вигляді 

грантів, конвертованих у 20 млрд. дол. у вигляді позик, в обмін 

на використання бази Туреччини Інджирлік. У цю пропозицію 

також було включено умову, що турецький уряд виконає огляд 

МВФ. Адміністрація США хотіла, щоб Туреччина відповіла 

протягом 48 годин, до 21 лютого. Але Туреччина, як і раніше, 

вичікувала з прийняттям пропозиції США, оскільки вона не 

хотіла, щоб співробітники Фонду побічно відповідали за виплату 

коштів США. 

Через кілька днів після закінчення терміну турецький 

кабінет міністрів прийняв рішення подати пропозицію США до 

парламенту. Америка надала свою пропозицію в письмовому 

вигляді з умовою постійного нагляду Фонду. Незважаючи на 

початковий оптимізм турецького уряду, 1 березня турецький 

парламент проголосував і відхилив пропозицію США з 6 млрд. 

дол. в обмін на використання турецьких військових баз [4; 6]. 

Після парламентського голосування проти надання США 

доступу до турецьких військових базах, турецький уряд 

погодився розглянути другу пропозицію США: 1 млрд. дол. як 

фінансова допомога в обмін на використання повітряного 

простору Туреччини. 20 березня парламент дозволив США 

здійснити проліт над територією Туреччини. Це налагодило 

американсько-турецькі відносини, які були тимчасово 

напруженими після перших невдалих парламентських 

голосувань. Сприятливе парламентська голосування 20 березня 

також дозволило США просити Конгрес розглянути питання про 

надання Туреччині іншого пакета фінансової допомоги. 24 

березня, адміністрація Буша просила Конгрес передати 1 млрд. 

дол. як допомогу, конвертований у 8,5 млрд. дол. у вигляді 

позик, для турецького уряду. 
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Співробітник Чеського інституту міжнародних відносин 

Бесма Монамі вважає, що коли США запропонували Туреччині 

фінансову допомогу за співпрацю у війні проти Іраку, вони 

фактично передали свої повноваження з ведення політики МВФ. 

У США надали перевагу використанню фінансової допомоги 

Туреччині замість підписання двосторонніх договорів, тому що з 

внутрішньополітичних причин це було неприйнятно для 

останньої. Допомога полягала в такому: по-перше, 6 млрд. дол. 

було запропоновано в обмін на використання бази в Туреччині 

під час вторгнення США до Іраку; по-друге, 1 млрд. дол. було 

запропоновано в обмін на використання турецького повітряного 

простору [2]. 

Після тривалих обговорень Конгресу і нерішучості щодо 

надання фінансової допомоги Туреччині, законодавча влада 16 

квітня нарешті схвалила пропозиції президента. Усе це 

послужило основою для роздратування Анкари, яке згодом 

відбилося на ставленні останньої до Іракської проблеми. 

Адміністрація США залишилася серйозно незадоволена 

реакцією керівництва Туреччини на її дії в Іраку. Анкара, зі 

свого боку, не раз вказувала Вашингтону на непослідовність 

його політики в курдському питанні. США насправді 

відмовилися від проведення обіцяних ними операцій проти 

курдів на півночі Іраку. Значущим аспектом в оцінці Анкарою 

дій США в іракському напрямку є й те, що в цьому процесі 

спостерігається рідкісний для Туреччини у сфері зовнішньої 

політики збіг позицій нинішнього політичного та військового 

керівництва з думкою політичної опозиції, представників 

бізнесу, широких громадських кіл країни. 

Відносини США і Туреччини за адміністрації 

демократів 

Незважаючи на всі «іракські труднощі», тим не менш, 

характер контактів між сторонами при адміністрації демократів 

завжди був спрямований на подолання взаємної недовіри. І.А. 

Свистунова наводить слова чинного прем'єр-міністра Туреччини 

Т. Ердогана, про те що: «турецько-американські відносини 

зберігають характер стратегічного партнерства» [4]. Після візиту 
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до Туреччини нового президента США Б. Обами, який заявив 

про необхідність відродження тісних стратегічних відносин з 

Анкарою, серед політиків та економістів, представників 

наукових кіл, бізнесу та засобів масової інформації розгорнулися 

жваві дискусії про подальші шляхи й напрямки розвитку 

турецько-американських відносин. Бізнес-спільнота, в особі 

Турецької асоціації промисловців і підприємців ("TÜSİAD"), 

відреагувала документом під заголовком "Rebuilding A 

Partnership: Turkish-American Relations For A New Era. A Turkish 

Perspective". Доповідь охоплює різні сфери взаємодії Туреччини 

та США і містить пропозиції конкретних дій, спрямованих на 

запобігання конфліктів у турецько-американських відносинах і 

поглиблення співпраці [7]. 

Серед пропозицій "TÜSİAD" деякі були звернені до 

Вашингтона: 

- сприяти вступу Туреччини до ЄС; 

- сприяти якнайшвидшому досягненню остаточного 

розв’язання кіпрської проблеми; 

- надати підтримку проекту Набукко, до відходу з Іраку 

забезпечити створення інфраструктури, необхідної для 

транспортування газу газопроводом Набукко;  

- забезпечити збереження особливого статусу Кіркука і не 

допустити насильницького включення цього міста до складу 

Курдської автономії;  

- підтримувати реалізацію спільних енергетичних, 

торговельних та інвестиційних проектів між Туреччиною і 

Курдським автономним районом Іраку;  

- заохочувати нормалізацію відносин Туреччини з 

Вірменією; 

- створити Спільну історичну комісію, яка проведе 

незалежний науковий аналіз подій 1915 р.; 

- розробити програму підтримки спільних економічних 

ініціатив американських і турецьких компаній, як у Туреччині, 

так і на ринках сусідніх з Туреччиною країн. 

Були серед запропонованих авторами доповіді 

рекомендації і для Туреччини:  
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- демонструвати нейтральний підхід до проблеми 

близькосхідного врегулювання;  

- розвивати відносини з іракськими курдами, серед іншого 

й у сфері економіки; 

- відкрити консульство в Ербілі; 

- відкрито висловлювати своє негативне ставлення до 

перспективи перетворення Ірану на ядерну державу; 

- докладаючи зусилля для стабілізації обстановки на 

Кавказі, нарощувати співпрацю зі США в даному питанні; 

- відкрити кордон з Вірменією, налагодити торговельні 

зв'язки і взаємне інвестування;  

- заохочувати вихід турецьких підприємців на 

американський ринок;  

- створити особливу структуру, яка буде займатися 

проблемами торговельно-економічних відносин Туреччини та 

США. 

Важливо зазначити, що показовий акцент, зроблений в 

документі саме на політичне, а аж ніяк не на економічне 

співробітництво між двома країнами. На тлі зростаючого 

прагнення ЄС диференціювати енергопостачання становище 

Туреччини стає важливішим, ніж будь-коли. Туреччина межує з 

Іраком, Іраном, Сирією і Кавказом і слугує природним 

коридором, що з'єднує ринки Заходу й енергетичні ресурси 

Каспійського регіону. Прозахідна Туреччина, перед якою стоїть 

завдання вступу до Європейського Союзу, є надзвичайно 

важливим союзником для США, являє собою зростаючий ринок 

для американського експорту і здатна позитивно впливати на 

інші близькосхідні держави. 

Є сенс зафіксувати, що в Туреччини є низка переваг серед 

інших союзників США в цьому регіоні. В Афганістані 

Туреччина здатна не тільки надавати США військову підтримку 

в межах НАТО (Туреччина вже втретє взяла на себе 

командування силами НАТО в Афганістані і відправила туди 

додатковий контингент). Турецькі військові беруть активну 

участь у процесі навчання афганської поліції, однак, що 

стосується відправлення до Афганістану бойових підрозділів, то 
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турецькі солдати не лише не можуть брати участь у військових 

діях проти мусульман, але й виконувати такі функції, які 

викликають труднощі в західних країн-членів НАТО, наприклад, 

брати участь у створенні таких необхідних соціальних установ, 

як лікарні чи школи для дівчаток. Треба нагадати, що Туреччина 

– єдина мусульманська країна в НАТО, цінність якої для 

розв’язання гуманітарних проблем важко переоцінити. 

Зокрема, завдяки добрим відносинам з іранським 

керівництвом Туреччина може сприяти пошуку шляхів для 

налагодження американсько-іранського діалогу. Інтересам США 

відповідає готовність Анкари виступати в ролі офіційного або 

непрямого посередника. Зростання турецько-іранських 

економічних відносин, взаємовигідних для обох сторін, ставить 

Туреччину в становище країни, думку якої Тегеран може взяти 

до уваги.  

З другого боку, якщо  говорити про розвиток економічних 

відносин між США і Туреччини, то останніми роками 

американські компанії купують частки в турецьких банках, 

енергетичних компаніях, брокерських фірмах, медичних центрах 

і т.д. Приміром, серед найбільших угод 2007 року: придбання 

"Citibank Overseas Investment Corp." 20% частки "Akbank" 

(другого за величиною приватного банку Туреччини) за 3,1 

млрд. дол., "General Electric" придбав частки турецького 

холдингу "Gama Energy Company" і озвучив плани щодо 

інвестування в турецьку енергетику 3 млрд. дол., "Citigroup 

Venture Capital International" придбали 50% частки будинку мод 

"Beymen" і 30% торгової мережі "Boyner Büyük Mağazacılık" за 

суму 145 млн. і 48 млн. дол. і ін. Крім того, США виділили 

кредит 400 тис. дол. Союзу палат і бірж Туреччини для розвитку 

співробітництва між малим і середнім бізнесом двох країн. 

Американський експорт до Туреччини є більш 

диверсифікованим. Наприклад, у 2008 році він істотно зріс, 

досягши не знаної раніше позначки в 11,9 млрд. дол. [7]. 

Правляча в Туреччині Партія справедливості та розвитку 

зробила низку кроків для зміцнення американо-турецького 

співробітництва. Вінцем цих зусиль був візит прем'єр-міністра 
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Туреччини Т. Ердогана до США, який проходив 7–10 грудня 

2009 року. Прем'єр-міністр Ердоган заявив про те, що 

припущення про зміну зовнішньополітичного курсу Турецької 

Республіки безпідставні. Разом з тим, зовнішня політика 

Туреччини не повинна бути однобокою, тісно співпрацюючи із 

Заходом, Анкара не може забувати про Схід і навпаки. Примітне 

висловлювання Т. Ердогана про те, що Туреччина є країною, яка 

сама визначає для себе зовнішньополітичний порядок денний і 

не потребує того, щоб це робив за неї хтось інший. За словами Т. 

Ердогана, турецько-американські відносини зберігають характер 

стратегічного партнерства [4]. У фокусі турецько-американських 

переговорів перебували питання, пов'язані з Іраном, 

Афганістаном, нормалізацією турецько-вірменських відносин, 

проблемою Нагірного Карабаху, Кіпром, Іраком і арабо-

ізраїльським врегулюванням. Сам собою перелік цих актуальних 

аспектів міжнародних відносин демонструє насиченість порядку 

денного турецько-американського співробітництва та глибоку 

залученість Вашингтона в події на Близькому і Середньому 

Сході. Білий Дім недвозначно заявив, що розраховує на 

підтримку Туреччини в урегулюванні ситуації навколо ядерної 

програми Ірану. Це не означає, що Вашингтон чекає від 

Туреччини посилення підходу до Ірану. США розраховують на 

активізацію посередницьких зусиль Анкари, незалежно від того, 

чи буде їм надано якийсь офіційний статус [4]. Адміністрація 

Білого Дому підкреслила багатосторонній характер американо-

турецьких відносин. Президент Обама, виступаючи на прес-

конференції за підсумками переговорів з Т. Ердоганом, заявив, 

що він сповнений оптимізму щодо перспектив зміцнення 

американо-турецьких відносин, в основі яких лежить не тільки 

співпраця в межах НАТО і двостороннє військове 

співробітництво, але також стратегічні інтереси й економічні 

зв'язки, що розвиваються. Прем'єр-міністр Туреччини також 

зазначив, що турецько-американське співробітництво 

розвивається за широким спектром напрямів: у галузі економіки, 

політики, науки, мистецтва, технології, а також у військовій 

сфері. Очевидно, що акцент на багатовекторності 
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співробітництва необхідний для формування в американському і 

турецькому суспільстві відповідного взаємосприйняття, яке 

дозволить уникнути надмірного охолодження відносин при 

розбіжності інтересів сторін по одному з напрямків 

традиційного співробітництва [4]. 

Підводячи підсумки статті, хотілося б зробити деякі 

висновки і припущення щодо розвитку турецько-американських 

відносин у минулому десятилітті: 

- США традиційно розглядає Туреччину, насамперед, як 

важіль політичного впливу в регіоні. 

- Внутрішньополітичні особливості Туреччини 

ускладнюють її відносини з Вашингтоном і створюють додаткові 

труднощі для реалізації спільних інтересів. 

- Туреччиною, яка проводить гнучку зовнішню політику, 

прикладаються значні зусилля з конвертації турецько-

американського політичного співробітництва в економічні 

дивіденди, серед них у країнах регіону, але ринок США значно 

віддалений від території Туреччини, висока конкуренція заважає 

доступу турецьких компаній і навряд чи в найближчі роки на 

цьому напрямку Туреччину чекає успіх. 
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СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ТА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА 
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УГОДИ.  

ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ  

 

У статті досліджується Спільна зовнішня та безпекова 

політика Європейського Союзу після ратифікації й набуття 

чинності Лісабонської угоди. Проаналізовано потенційні загрози 

та перспективи системи СЗБП ЄС.  

Ключові слова: Європейський Союз, Спільна зовнішня та 

безпекова політика Європейського Союзу, Лісабонська угода, 

Європейська служба зовнішньої діяльності. 

 

Актуальність питання інституційного становлення системи 

Спільної зовнішньої та безпекової політики, з огляду набуття 

Європейським Союзом правосуб’єктності на сьогоднішній день 

достатньо висока. Такі висновки можна зробити не тільки з огляду 

перспектив зовнішньої політики України, але й з позицій 

формування сучасної світсистеми та визначення місця і ролі в ній 

європейського об’єднання.  

Процеси, які спостерігалася на сучасному етапі розвитку 

європейського інтеграційного об'єднання, передбачають появу 

великої кількості реалізованих ініціатив у конституціональній 

площині. Значні трансформаційні процеси в системі СЗБП 

передбачені Лісабонською угодою, процес ратифікації якої, 

незважаючи на ірландське фіаско, усе ж завершився успішно. 

Фундаментальні зміни, передбачені Лісабонською угодою, 

стосуються не тільки сфери зовнішньої політики і зовнішніх зносин 

ЄС, але й системи прийняття рішень у цілому.  
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Головними інноваціями в системі СЗБП, як зазначалося вище, 

стало заснування нової посади – Високого Представника Союзу із 

зовнішньої та безпекової політики та допоміжної інституції – 

Європейської служби зовнішньої діяльності (External Action Service) 

[1]. Детального розгляду потребує і факт запровадження посту 

голови Ради як такого, що буде відігравати певну роль у творенні 

європейської зовнішньої політики.  

Розширення понятійно-категоріального апарату у зв'язку з 

уведенням нових назв призводить до труднощів, пов’язаних з 

ідентифікацією понять "зовнішня політика" та "зовнішні зносини". 

"Зовнішні зносини" представлені гуманітарною допомогою, 

політикою добросусідства та розширенням. "Зовнішня політика", у 

свою чергу, презентує політичний вимір зовнішніх дій європейських 

спільнот. Доповнюючи систему зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності, Лісабонська угода регламентує 

оформлення поля зовнішніх дій, яке вміщує в себе як "зовнішні 

зносини", так і "зовнішню політику". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначальною причиною таких масштабних 

трансформаційних ініціатив виступила проблема надмірної 

роздутості бюрократичного апарату СЗБП. Така заплутана система 

Зовнішні дії 

Зовнішні 

зносини СЗБП 
СБОП 

Рис. 1. Співвідношення видів зовнішньополітичної діяльності ЄС 



Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського Союзу після 

Лісабонськогої угоди. Політико-інституційний аспект. 

 190 

співвідношення зовнішніх зносин і зовнішньої політики була 

спричинена поділом системи ЄС на колони, яку Лісабонська угода 

ліквідувала. Виникнення міжінституціональної конкуренції (між 

Єврокомісією, Радою міністрів та інституціями національного рівня) 

та дублювання їхніх компетенцій спостерігається на сучасному етапі 

трансформації системи СЗБП. Дублювання простежувалося, зокрема 

у сферах кризового регулювання, секторі безпекових реформ, у 

процесах роззброєння і нерозповсюдження зброї масового ураження 

[2]. Окрім міжінституційної конкуренції, кристалізується проблема 

горизонтальної конкуренції – конкуренції між "політиками" ЄС. 

Відсутність ефективного регулювального механізму породжує 

конкуренцію між, наприклад, спільною торговельною політикою і 

політикою дотримання прав людини [3].  

Наступною проблемою є розподіл ресурсів між виконавчою 

гілкою та органами прийняття рішень. До прийняття змін 

Лісабонської угоди зовнішніми зносинами опікувалося близько 2260 

осіб у Брюсселі та 4755 осіб у 123 представництвах, Секретаріат 

утримує штат з 390 співробітників [4]. Такий розподіл призводив до 

функціонального обмеження посади Високого Представника та 

значного послаблення його політичного авторитету. Перерозподіл 

кадрового ресурсу – це та проблема, яка буде спіткати процес 

оформлення СЗБП наступні роки. Рішення остаточного усталення 

системи у вигляді ЄСЗД заплановано на 2014 р. Брак єдиного центру 

прийняття рішень, велика кількість акторів та обов’язкове, у 

більшості випадків, одностайне прийняття рішень великою мірою 

послаблює процес прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Прийняття Лісабонської угоди покликано нівелювати 

вищеперелічені недоліки існуючої доти системи СЗБП. Окрім 

запровадження нових посад, зазначених вище, головним 

концептуальним нововведенням є усунення "колонної структури" 

ЄС. Такий крок легімітизує діяльність Євросоюзу в площині 

міжнародного права через набуття ним правосуб’єктності. Це значно 

полегшує відносини ЄС з третіми країнами та міжнародними 

організаціями. Також зміниться статус представництв. Якщо раніше 

це були представництва Європейської Комісії, то з набуттям 

чинності Лісабонської угоди це будуть представництва Євросоюзу. 
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Утім питання інтегрованості представництв до Європейської служби 

зовнішніх дій залишається відкритим [5, ст. 16]. 

Два інші нововведення в площині зовнішньополітичної 

репрезентації пов’язані із заснуванням посту голови та 

представницькою роллю Комісії. Договором про реформи 

передбачено, що голова Європейської Ради, "використовуючи 

інструменти та можливості, які містяться в його/її компетенції" [5, 

ст. 16],  повинен забезпечувати відповідну презентацію ЄС на 

міжнародній арені, не обмежуючи повноваження Високого 

Представника СЗБП. Термін перебування на даній посаді становить 

два з половиною роки. Інститут президентства, у свою чергу, 

покликаний замінити інститут ротаційного головування в межах 

Європейської Ради. 

Також договір передбачає об'єднання функцій Високого 

Представника СЗБП з повноваженнями заступника голови 

Єврокомісії, який опікується зовнішніми зносинами. Крім того, ВП 

буде очолювати Раду з питань зовнішніх справ (РЗС), яка 

відокремлюється від Ради із загальних питань і зовнішніх зносин. 

При цьому не йдеться про суміщення посад (dual-hatting). У 

документі не зазначено, яким чином буде оформлятися 

функціональна спроможність "нового високого представника" в 

межах "президентського" трикутника Європейська Рада – Рада ЄС – 

Європейська Комісія. У проекті угоди немає чіткого опису 

відповідного механізму.  

Перше і найголовніше запитання виникає щодо рівня 

компетенції голови Ради і як будуть визначатись обмеження 

компетенцій Високого Представника. Документом зазначено, що 

вищі посадовці повинні поважати географічну і демографічну 

диверсифікацію ЄС і країн-членів, які входять до його складу. 

Очевидно, згадана норма повинна стати визначальною в процесі 

співвідношення повноважень учасників "трикутника". Розмитість і 

неоднозначність трактування такої норми напевно зумовить низький 

рівень використання її в конкретних процедурних питаннях. На 

технічному рівні ситуація значно ускладнюється відсутністю 

спеціалізованого секретаріату голови Європейської Ради [5, ст. 31].  
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Незначних змін зазнає процес ухвалення рішень. У питаннях 

СЗБП, які не стосуються військового виміру, Рада може приймати 

рішення з пропозиції Високого Представника кваліфікованою 

більшістю. Паралельно розширюються компетенції СБОП. Зокрема, 

питання кризового врегулювання будуть вміщувати в себе процес 

роззброєння та контртероризму [5, ст. 43].  

Інституційна трансформація у вигляді суміщення посад ВП 

та заступника голови Єврокомісії постає якісним проривом, 

покликаним припинити інсинуації на тему штучного розподілу сфер 

"зовнішніх зносин" і "зовнішньої політики". Головні труднощі, з 

якими буде зіштовхуватися ВП, пов’язані з подвійною природою 

повноважень і компетенцій. У межах СЗБП Високий Представник 

буде діяти за мандатом Ради. З’ясування питань з площини 

зовнішніх зносин будуть регламентуватися Єврокомісією. Крім того, 

ВП стає об’єктом парламентського голосування, коли 

затверджується склад Комісії. Повноваження Високого 

Представника можуть бути припинені достроково рішенням Ради, 

проголосованим кваліфікованою більшістю, або з подання 

президента  ЄК (в такому випадку також необхідне голосування 

Ради) [5, ст. 17, 18]. Унаслідок отримуємо правову колізію. Посада 

ВП, перебуваючи у сфері виключної компетенції, потребує лише 

формального висунення президентом ЄК та затвердження 

Парламентом. Виокремлення повноважень у межах посади 

заступника голови Єврокомісії з питань зовнішніх зносин не 

передбачено нормативно-правовою базою ЄС. 

Додатковою перепоною для продуктивної роботи ВП постає 

суто технічна умова. Суть її полягає в суміщенні обов’язків 

репрезентації ЄС на міжнародній арені, здійсненні офіційних і 

робочих візитів й одночасної присутності в Брюсселі в офісі ЄСЗД.  

Значно розширюються повноваження ВП в Раді з питань 

зовнішніх справ, яка відокремилася від Ради із загальних питань і 

зовнішніх справ. Це пов’язано з головуванням Високого 

Представника в даній Раді. Автоматично скасовуються відповідні 

повноваження інституту головування. Принциповим нововведенням 

постає право висунення ініціатив у Раді, проте тільки в площині 

СЗБП. Ініціативи щодо питань спільнот висуваються Комісією. 
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Насамкінець, Високий Представник бере участь у роботі 

Європейської Ради. До його повноважень входить ініціатива 

призначення спеціальних представників ЄС (затверджуються на 

посадах кваліфікованою більшістю Ради), а також обов’язкова 

участь у підписанні міжнародних договорів. Між тим, головним і 

найскладнішим завданням ВП стане узгодження 

зовнішньополітичних напрямків національних політик країн-

учасників. Крім того, на плечі функціонера лягає відповідальність 

координації дій між відповідними європейськими інституціями [5, 

ст. 24]. 

Одночасно із значним розширенням повноважень Високого 

Представника нівелюється роль ротаційного інституту головування 

країн-членів. Представники країни-голови будуть задіяні в усіх 

форматах Ради міністрів, окрім Ради з питань зовнішніх справ (РЗС) 

[5, ст. 9].  

На інституційному рівні зовнішньополітичні повноваження 

не будуть зосереджені в межах лише однієї Ради, перед якою 

сформульовано завдання: "детально опрацьовувати проблему 

зовнішніх дій Союзу… відповідно до генеральної лінії, яка 

розробляється Європейською Радою" [5, ст. 9C]. Ідентичні завдання 

поставлені перед Політико-безпековим комітетом і Комітетом 

постійних представників. ПБК повинен очолюватися 

"представником Високого Представника Союзу із зовнішніх справ і 

безпекової політики". КОРЕПЕР повинен очолити представник 

країни, що головує в Раді із загальних питань [6]. Природно виникає 

питання про рівень синхронізації національних 

зовнішньополітичних інтересів, за умови скорочення їх 

представництва на інституційному рівні. Посилення роботи ВП з 

Європейським Парламентом через механізм звітування, на нашу 

думку, лише частково компенсує відсутність країни-голови в 

системі СЗБП. 

Такий перерозподіл повноважень схиляє шальки терезів на 

користь ідей наднаціонального контролю за сферою 

зовнішньополітичної діяльності ЄС. Представники КОРЕПЕР 

виконують функції технічної підтримки ПБК, а саме: збір та обробка 

інформації, підготовка вторинних документів, організація 
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різноманітних заходів, що відбуваються в межах СЗБП. З другого 

боку, формування органу з технічними функціями на базі 

комунітарного підходу може призвести до погіршення 

продуктивності функціонування всієї системи СЗБП. Оскільки 

голова комітету призначається за ротаційним принципом (на шість 

місяців), існує велика вірогідність того, що особовий склад 

КОРЕПЕР-1 також буде змінюватись, принаймні частково, кожні 

півроку. Ротація працівників підрозділу, безперечно, негативно 

вплине на продуктивність міжінституційної співпраці, де 

детермінуючим чинником, на нашу думку, виступає емпірична база 

знань. Рівень горизонтальної узгодженості дій буде наднизьким у 

сфері кризового управління. Досить чітко така конкуренція буде 

простежуватись у цивільній площині, де ініціативи Європейської 

Ради та Високого Представника будуть перетинатися зі сприйняттям 

проблеми функціонерами Єврокомісії.  

Достатньо заплутаною постає структура співвідношення 

повноважень у трикутнику: президент Єврокомісії Високий 

Представник голова ЄР. У дійсності Лісабонська угода надає 

зовнішньополітичні повноваження всім зазначеним посадам, проте 

немає чіткого розмежування цих повноважень. Очевидно, що 

функції голови Ради будуть реалізовуватись на рівні голів держав і 

національних урядів, а співпраця ВП буде здійснюватись на рівні 

міністрів закордонних справ країн-членів [4]. За таких обставин не 

виключене деяке суперництво між головою Ради і ВП. Утім, це 

радше буде винятком, ніж правилом. По-перше – Лісабонська угода 

не передбачає надання "сильних" повноважень голові Ради; по-друге 

– процес прийняття зовнішньополітичних рішень цілком залежить 

від Європейської Ради.  

Більш дисонуючими є співвідношення повноважень 

Високого Представника з президентом ЄК. Найбільшою 

проблемою, з якою слід змиритися президенту Єврокомісії, є той 

факт, що особа на посаду його заступника призначається 

Європейською Радою і він звітує Раді з питань зовнішніх справ [7, с. 

5]. Це, у свою чергу, призводить до дублювання відповідальності. 

Також немає чіткого опису механізму підзвітності (як, власне, і 

переліку) єврокомісарів Високому Представнику.  
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Питання ефективного функціонування ЄСЗД є нині 

актуальним. Угода визначає Службу як допоміжний апарат 

Високого Представника, яка також повинна "співпрацювати з 

дипломатичними службами країн-членів… повинна (служба) 

включати в себе посадових осіб з відповідних підрозділів 

Генерального секретаріату Ради та Комісії і працівників 

національних дипломатичних служб країн-членів" [5, ст. 13a]. Як 

будуть визначатися відповідні підрозділи – невідомо, також бракує 

механізму введення посадовців до складу ЄСЗД. Плани щодо 

заснування Служби були задекларовані ще в проекті "Конституції 

для Європи". До процесу обговорення, який тривав понад рік, були 

залучені всі підрозділи ЄС. Європейський Парламент, зокрема, у 

своїй резолюції висловив побажання, щоб Служба була задіяна в 

процесі формування відповідних статей бюджету, повинна бути 

наявна в структурі Комісії, однак не повинна втрачати зв’язків з 

"традиційною" сферою – СЗБП та СБОП [8].  

Згідно з рішенням Ради ЄС ЄСЗД має стати службою 

«самостійного» походження, відокремленою від Комісії та 

Секретаріату Ради. Тоді як Комісія погодилась із таким статусом 

ЄСЗД, Європейський Парламент, повноваження якого були значно 

посилені Лісабонським договором, офіційно підкреслив 

необхідність включення ЄСЗД в адміністративну структуру Комісії з 

повним підпорядкуванням їй організаційних і бюджетних питань. 

При цьому низка малих держав-членів ЄС підтримали зазначене 

рішення Європарламенту через побоювання фактичної заміни 

власних слабких дипломатичних систем потужнішими 

комунітарними структурами. Унаслідок повинні бути зроблені 

поступки на користь Європарламенту щодо фінансування та 

загального нагляду за діяльністю ЄСЗД. 

На відміну від секретаріату, у перспективі, Служба повинна 

бути задіяна в усіх зовнішньополітичних процесах Євросоюзу, серед 

них і в суто військовій площині. Це потребує компетентного 

військового персоналу. Інакше ефективність участі ЄСЗД у 

військових ініціативах буде зведена до мінімуму. Неврегульованим 

залишається питання механізму фінансування Служби. У тому 

випадку, якщо фінансування ЄСЗД буде проводитись із бюджету 
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Спільноти, ЄП матиме змогу впливати на роботу СЄЗП. За умов, 

коли бюджет структури буде формуватися за рахунок внесків країн-

членів, виникне питання: хто і в якому обсязі повинен надавати 

кошти на розвиток зовнішніх ініціатив ЄС?  

Відповідно до керівних настанов Ради ЄС географічні й 

галузеві департаменти Комісії та Ради ЄС повинні бути інтегровані 

до структури ЄСЗД. Питання розширення Союзу, а також торгівля 

та політика в галузі розвитку залишатимуться у сфері першочергової 

відповідальності Комісії. Повноваження президента Комісії 

найближчим часом мають бути розподілені у такий спосіб, що 

Комісар, відповідальний за розширення ЄС, також відповідатиме за 

втілення Європейської політики сусідства (ЄПС). Європейська 

комісія, таким чином, контролюватиме використання ресурсів 

фонду ЄПС. Необхідною умовою дієвості й ефективності ЄСЗД є 

також забезпечення постійного нагляду та контролю за звітністю, а 

також гарантування доступу до інформації, передусім з урахуванням 

того, що згадані сфери залишаються у відповідальності Комісії. 

Найактуальнішим питанням щодо місця ЄСЗД в системі 

СЗБП є роль і ступінь залученості країн-членів до її роботи. В 

офіційних документах зазначено, що створення ЄСЗД лише 

частково відповідає інтересам країн-членів ЄС, оскільки на 

нормативному рівні не закріплено чіткий механізм функціонування 

та залучення національних дипломатичних представництв. Окрім 

перерозподілу інституції на департаменти, немає чіткого 

функціонального розмежування повноважень зазначених 

підрозділів. Бракує механізму співпраці Служби з третіми країнами 

та міжнародними організаціями [9]. 

Підсумувавши нововведення, запропоновані Лісабонською 

угодою, можна спостерігати ініціативи, які спрямовані на об'єднання 

"зовнішніх зносин" і "спільної зовнішньої політики", про що 

свідчить суміщення посад Високого Представника та заступника 

голови Єврокомісії. Це дозволить уникнути штучного розподілу 

єдиного комплексу дій і позитивно, на нашу думку, вплине на 

процес реалізації мети Євросоюзу – представлення ЄС на 

міжнародній арені як монолітного актора. Однак у практичній 

площині залишаються проблемні моменти, пов’язані переважно з 
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відсутністю чітко розроблених механізмів міжінституційних 

відносин.  

Стримувальним чинником не завжди виступає законодавчий 

компонент. Прикладом може виступати закріплена Договором про 

ЄС процедура ідентифікації політичних орієнтирів через визначення 

спільних стратегій, що не знайшла практичного застосування. 

Спільні дії, навпаки, вийшли за межі технічного характеру і стали 

основним інструментом реалізації СЗБП. Процес вироблення 

рішення проходить у міністерствах зовнішніх справ 27 країн, що 

зумовлює колосальну складність координації дій їхніх 

представників у межах не менш складного бюрократичного апарату. 

Такою ланкою, що допомагає пов'язати дії всіх країн-членів, може 

виступати як посада Високого Представника СЗБП, так і 

Європейська служба зовнішньої діяльності, яка абсорбує 

Генеральний директорат зовнішніх зносин. У першому випадку 

залишається можливість суб’єктивного та людського фактора, який 

може з'явитись у процесі вироблення та прийняття рішення, навіть 

незважаючи на апарат ЄСЗД. На противагу суб’єктивному фактору 

можна навести приклад занадто "млявої" та "нерішучої" поведінки 

при декларуванні позицій Союзу, як це відбувалось у період 

конфлікту на Кавказі (серпень 2008 р.). Щодо Європейської Комісії, 

то запорукою її успішного функціонування виступив часовий 

фактор. ЄК мала набагато більше часу на оформлення власного 

апарату і відповідно має досконаліший механізм прийняття рішень. 

Таке превалювання функціональних можливостей Єврокомісії над 

інститутами СЗБП може призвести до виникнення внутрішньої 

міжінституційної конкуренції, що негативно позначиться на 

ефективності функціонування СЗБП. 

У майбутньому провідною рушійною силою розвитку СЗБП 

повинні виступити політична воля, готовність інститутів ЄС іти на 

поступки один одному та проявляти бажання активної участі в 

кожній зовнішньополітичній ситуації, які перетинаються з 

інтересами Союзу як цілісного політичного об'єднання, що володіє 

правосуб’єктністю в системі міжнародних відносин. 
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The Common Foreign and Security Policy after the Lisbon 

Treaty ratification  was examined in the article. Were made the 

investigation of threats and perspectives of CFSP.  
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Topicality of the article is based on the necessity of examining 

of contemporary globalization processes and their influence on 

culture. 

The aim of the article is to study the process of culture in time 

of globalization and its influence on foreign and external policy of 

the main participants of international relations. 

Among the literature used while writing this article, works by 

R. Robertson [1], M. Bolkhovitinov [4], J. Kelly [10], Manuel 

Castells [9], Samuel Philipp Huntington [17], Oswald Spengler [19], 

Jose Ortega y Gasset [18] and others should be mentioned. 

Since last decades of the 20
th

 century, the peoples of the planet 

and their cultures have been exposed to a strong global process that is 

known as globalization (this term was firstly applied by R. 

Robertson, the American sociologist in 1985) [1]. The scale and 

multudimensionality of this process shows that humanity has entered 

a new era of development, which will become a planetary change. In 

its nature globalization is in the spotlight not only of politicians and 

economists, but also of philosophers, sociologists, writers, 

journalists, and representative of various social movements. Its 

implications and prospects get mixed interpretation, which 
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corresponds to the most radical contradiction of this epoch-making 

event. 

In the context of modern civilizational evolution globalization 

is a relatively new and the highest stage of a long and well known 

process of internationalization (transnationalization) of many aspects 

of public life. To rephrase a famous saying of Russian historian M. 

Bolkhovitinov [4, P. 48] that international relations in terms of the 

reunification of the Eastern and the Western hemispheres began with 

opening of the New World and the politics of the big states, we can 

argue about the meaning fateful turn of the 15
th

 – 16
th

 centuries in 

establishing of globalization. After its development in a number of 

steps related to the creation of the international capital, colonialism, 

scientific and technical communication, new communication 

technologies etc., globalization now reflects the objective process of 

start of interpenetration and interdependence of modern 

socioeconomic and social and political processes on a global scale. 

These processes not only cross national barriers, but also combine the 

seemingly dissimilar phenomena. 

The modern concept of "culture" as civilization emerged in the 

Western Europe in the 18
th

 – early 19
th

 centuries. Further, this 

concept on the one hand, included the differences between different 

groups of people in the world, on the other – the difference between 

mother countries and their colonies around the world [19, P. 251]. 

According to J. Kelly, modern globalization sharpens and 

reveals the specific aspects of the problem in not new correlation of 

European and American cultures and cultures of the rest of the world, 

mainly in the developing world [10]. However, he said, together with 

the necessary technologies, the Western, mostly American culture, 

came there, which confronted the local traditional spiritual culture 

[10]. 

The response to this expansion of mass culture was diverse – 

from freedom of its dissemination to a sharp resistance. With the 

advent of satellite television and the Internet, possible penetration of 

Western culture in all countries increased so that it challenged the 

very existence of not particularly strong cultures that could not resist 

to the expansion of an alien culture [12]. In this context it should be 
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noted that Ukraine has been under a strong pressure of “not 

premium” American and Western culture. 

Analyzing mass culture and the situation in today’s globalized 

world, we have concluded that mass culture is the basis on which a 

transnational culture was formed [12]. Transnational culture is the 

closest to mass culture among all levels of culture. Transnational 

culture is based on and includes certain layers of mass culture of 

national cultures, it is a culture that integrates those cultural products 

which are formed on the upper levels of local cultures, the most 

mobile and standardized to some extent. Transnational culture is 

achieved through unification, generalization of human values and 

interests. On the other hand, transnationalization of cultural space 

leads to penetration of individual cultures of new values and semantic 

content and of some model of globalization into this space. Currently, 

millions of people in the world endure the impact of transnational 

culture as a result of the dynamic distribution of transnational culture. 

Modern communication means formation of some international style 

of international norms of behavior, standards of judgment, taste etc., 

that cross borders and are favourably perceived by representatives of 

different cultures. As a result, transculturation becomes a new 

episteme of global outlook [12].  

In today's world the possibility of cultural exchange has 

drammaticaly increased, but in real cultural influences, as well as 

informational are unilaterally directed, and their nature of preassure 

contradicts the very nature of healthy cultural relations, because 

cultures organically and productively absorb only what is needed 

internally and what is prepared by previous development and 

potential. 

Enlargement of the world information space, strengthening of 

language and cultural interaction of the common person’s access to 

information and global intellectual property should primarily be 

noted among the positive effects of globalization. At the same time, 

globalization promotes the establishment of powerful civilizations 

systems that gradually drive back weaker systems, imposing their 

own values and laws of development.  
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An important prerequisite for cross-border communication is to 

choose the language in which it occurs. Several so-called world 

languages especially English may play the role of this 

communication. According to various figures, it is now used by 400 

to 800 million people: those for whom English is the first (native) 

language, and those who constantly use English in the areas of 

information, education and international communication [6]. The 

choice of English for the role of first language of international 

communication is caused by both internal and external factors. The 

researchers point out its rational structure, rich vocabulary, which 

allow to create branch terminology. However, English is associated 

with English-speaking world (dominated by freedom and democracy) 

in which the most powerful modern State – the United States – is a 

leader. All this provides English with high prestige in the eyes of 

speakers, encouraging them to study it. The function of international 

communication is also served by French, Spanish, Arabic, 

Portuguese, Russian, spread on separate continents and serving 

several national associations. Given the increasing globalization, the 

natural pressure of languages of international communication leads to 

vanishing of less used languages. It turns out, in particular, that the 

increasing number of people seeking to master the "world language", 

especially English, and there is a high level of bi and multilingualism. 

Therefore, in our opinion, this aspect of the apocalyptic nature of the 

extinction of languages concerns minorities and with the linguistic 

concept of the world taking pictures of human language to one or two 

colors blur, which would be disastrous for spiritual impoverishment. 

Socio-political sphere is characterized by concentration of power and 

energy solutions in the conceptual world centers and, thus, by limits 

of possibilities of the world periphery, increasing alienation from 

human society, oppression of local initiatives and traditional forms of 

social life, up to power, the armed imposition of Euro-Atlantic model 

of democracy as if universal for all people. 

Weaker influence of traditional religion in society can be 

considered as one of the most important trends of contemporary 

globalization. It is truly an epochal phenomenon called 

secularization, and it has a European origin. 
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The process of secularization and loss of spiritual and cultural 

identity of the leading countries in the world is, perhaps, the most 

important trend, which, unfortunately, is too often ignored or glossed 

over in discussions of global problems. 

Secularism, which is rapidly gaining momentum in Europe, is 

also a pseudo-religion that has its own values and unchanging moral 

norms, its cult and its symbolism. Like communism in the early 20
th

  

century, secularism today tends to consciousness monopoly and does 

not tolerate competition. 

"Moral code of a builder of the new Europe" can be considered 

humanistic manifestoes that have now become a moral compass of 

the Western Europe and America. The first Humanist Manifesto was 

issued by a small group of humanists in 1933. Firstly, as an 

alternative to modern religions, it advocated atheistic religious 

humanism and, secondly, the principles of public and social planning 

[13]. 

The ideology of secular humanism is anthropocentric, because 

it percieves a human being as the measure of all things, as an absolute 

value and a measure of truth. In the Western liberal sense the concept 

of human rights is not always associated with the concept of moral 

responsibility. A person should not be guided by moral principles in 

religious life, because the ideological support of secular humanism is 

the idea of the absolute dignity of a human being, liberty and the 

existence of universal, human values, which have to become the basis 

of a single global civilization. From the perspective of humanistic 

morality, the only restriction of human freedom is freedom of others: 

everything that does not infringe upon interests of others is moral; 

everything that infringes their freedom is immoral. 

It is interesting to note that humanism expresses itself as a 

worldview that is based on principles of anthropocentrism and 

liberalism, and moreover one of the main role is assigned to scientific 

and technical progress and scientific knowledge. There is a paradoxal 

trust in something primitive, vulgar or even religiosity (occult, 

esoteric, new-fashioned movement «New Age», astrology, UFOlogy 

etc.) in modern European society, including ours, along with believe 

in humanity and scientific progress.  
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So, it’s not surprise that the prominent American politician, 

candidate for U.S. president in 2000, Patrick Buchanan in his book 

"Death of the West" calls Europe a "living corpse" [5]. In his opinion, 

retrieve from traditional Christian values led to leveling of family 

values in the West. Europe itself has signed a death sentence – it is 

simply suffering from depopulation, there is a national aging and 

catastrophic extinction of the European nations [5, P. 301]. 

Although globalization raises high the banner of freedom, but 

actually sphere of human freedom shrinks, like shagreen skin, under 

the influence of not always noticeable, but powerful manipulators – 

economic, political, mass culture, mass media and others. What place 

will remain for the individual under the pressure of global factors 

which they rely on, which root will it have?  

Assessing European cultural history, we usually pay attention to 

enhancing of military sphere, development of civilization, social 

mechanisms of determination, learning and concentration of ideas, 

i.e. objective results of creative activity. 

Now when international cooperation prevails over self-isolation 

people need to consider themselves as representatives of a single 

humanity. This approach allows to consider culture as a process and 

outcome of mental convergence of cultures, which opens peoples and 

provides for their mutual enrichment thus for self-development. That 

is why different vectors of interpretation of the concept of global 

culture, which, along with the necessity and irreversibility of 

globalization, especially of economic life, get more and more backers 

and become more actual. 

So, there is no wonder the world now adresses the issue of 

multiculturalism [10], as evidenced by the different names of one 

(seemingly) phenomenon: multiculturalism,  international culture and 

cultural diversity etc. There is a problem of self-identification of a 

free person. A free person is free to choose almost any culture. 

In a globalized world of mass media culture effects the sector of 

the economy, making it a mass culture. Thanks to mass 

communications it covers the vast majority of society through a 

single mechanism of fashion and subordinates all aspects of human 

existence [12]. 
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Today, serial mass production has several features: primitive 

characteristics of human relations, triggering social and class conflict, 

clashes of "good" and "bad" people, whose purpose is to achieve 

personal happiness at any cost. 

"Popular culture" affirms the identity of the material and 

spiritual values that equally serve as products of mass consumption. 

In this aspect "mass culture" era of globalization is characterized by 

emergence and rapid development of a specific professional staff, 

whose purpose is to use the content of goods used, techniques of 

production and distribution to subordinate the interests of the mass 

consciousness to the monopolies and the state apparatus and suppress 

of protests [12].  

Recognition of science, reducing influence of the church, and 

transition from the agrarian to the industrial society led to a change in 

people's minds. Biblical truths are questioned, women become equal 

with men. The end of the 19
th

 – early 20
th

 century (mainly in Britain 

and the United States) saw suffrage movement that aimed to give 

women equal voting rights at men had [15]. A logical extension of 

this movement was feminism. The First World War also played a 

significant role in formation of feminism, since men were mobilized 

to the front, the role of women in the rear markedly increased. 

Since the appearence of globalization information technology is 

internally related to processes of information society, it is evident that 

according to M. Castells it supports culture and people as its 

representations [9, P.434]. Post-industrial information society is 

defined as "knowledge society", which opens up broad prospects for 

development and creativity of the human being [9, P. 435]. But this 

very characteristic means that the emphasis is done on the intellectual 

component of culture. On the other hand, it is extremely dangerous 

and unacceptable to leave the intellectual culture without spiritual 

culture. Moral ideals, norms, feelings, humanistic values, ideas of 

justice, freedom and human rights involve moral culture in the field 

of goals and interests of globalization. Therefore, according to M. 

Castells, one of the most important conditions for the existence and 

further development of mankind involves achieving of harmony in 

the relationship of intellectual and spiritual culture [9, P. 435]. 
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Modern culture, in our opinion, is determined, first of all, as 

integrating of various cultural configurations in a single unit. 

Globalization of culture leads to an intensification of the 

processes that, in the words of Jean Baudrillard, formed the so-called 

"culture of excess", which is characterized by oversaturation of 

values and lack of value judgments, transcoding, rewriting of all 

familiar things with new terms [3, P. 210]. 

Cultural globalization can be based on the Western values i.e. 

values that generated the current crisis in the world, or it can lead to a 

new system of values as a result of new spiritual revolution, and then 

it will be based on this new value system. 

One of the striking features of the modern world is its ethnic 

and national diversity. At this stage there are more than 200 

independent States, five thousand ethnic groups and more than 600 

communities whose representatives speak the same language [6]. 

However, in recent years under the influence of globalization, the 

structure of the international community has pretty quickly deformed. 

For example, according to some forecasts, by the end of the 21
st
 

century more than half of the existing current ethnic languages may 

disappear alltogether [6]. This means that cultural values and the 

knowledge presented in these languages may be lost for future 

generations. 

In order to understand and adequately and objectively evaluate 

the current trends and implications of globalization of culture and 

society, we should, in our opinion, clearly distinguish two main 

phases of globalization as ideological foundations of globalization. 

Globalism as an ideology originated in the early 1970s, when the first 

results of quantitative studies of a number of problems that were 

performed under the auspices of the Club of Rome were published 

[14]. The results greatly influenced the consciousness of the elite of 

the international community, which faced a dilemma: either to define 

a new strategy for the development of civilization, or accept the 

inevitability of a global environmental disaster, which, as predicted, 

is to happen in 2025 – 2030 [14, P. 95]. According to K. Colin, the 

feature of globalization of the 20
th

 century was the problem of 

consolidation of the international community in face of rapidly 
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approaching general threat and that questioned the existence of 

human species [11]. In response to this threat, there was a number of 

representative international forums devoted to a systematic analysis 

of global issues of further development of civilization and attempts to 

develop a joint strategy of the international community to prevent 

global environmental catastrophe. Among these forums, we should 

mention International Congress on Environment held in Rio de 

Janeiro in 1992 [8].  

However, today, over a dozen years after this forum, the 

ideology of globalization has changed dramatically. Now mankind 

has to deal with neoglobalizm that has very different strategic goals. 

The essence of these objectives is to get access for a limited number 

of population, namely the population of the developed Western 

countries (the so-called "golden billion") one way or another to raw 

materials and energy resources of the planet [16]. Most of these raw 

materials are located in the territory of so-called "third world", which 

further doomed the States to beggarly existence as colonies and raw 

materials stockpiles of industrial waste. That is the strategy of further 

development of civilization, which according to some modern 

apologists of neoglobalizm provides an opportunity for the 

population of the developed Western countries, and especially for the 

United States, to continue their course of economic development 

based on the principle of unrestricted development. 

Thus, the unification of culture is becoming a more global 

problem, which conceals a serious threat. The world, in which we 

must live, is becoming not so bright. Many customs, ceremonies, 

rituals, forms of behavior that made mankind’s folklore and 

ethnographic diversity in the past, are gradually disappearing, the 

bulk of society is acquiring for new standard and forms of life. 

Cultures, based on history, are the main source from which a 

person takes the meaning of life. A person that has lost their 

historical roots, is threatened with psychological disorientation, loss 

of internal rules that govern and regulate human aspirations and 

goals.  
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But globalization of culture leading to unification bears the 

risks and threats not only for individuals but for the society in 

general.  
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У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів та аналізується вплив глобалізації на 

розвиток сучасної  культури. Досліджується вплив культурної 

глобалізації на міжнародні відносини. 

Ключові слова: дифузія, глобалізація, неоглобалізм, 

експансія, культура, цивілізація, «золотий мільярд»,  

міжнародні відносини. 

 

В статье рассматриваются особенности современных 

глобализационных процессов и анализируется влияние 

глобализации на развитие современной культуры. Исследуется 

влияние культурной глобализации на международные 

отношения. 
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международные отношения. 
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Стаття аналізує концепцію колективної безпеки АСЕАН, її 

становлення та перспективи розвитку в новому тисячолітті. 

На підставі проведеного аналізу розглянуто її характеристики, 

запропоновано класифікацію моделі національної безпеки 

АСЕАН, а також здійснено її оцінку в якості можливої загрози 

національній безпеці України. 

Ключові слова: АСЕАН, геополітика, національна безпека, 

концепція, модель. 

 

Переважна більшість наукових досліджень в сфері 

національної безпеки спрямована на аналіз політики безпеки 

певної держави, оскільки остання її об’єктом. Однак, на думку 

автора, виникає необхідність виділення в окремий клас моделей 

нацбезпеки наддержавних утворень у вигляді різноманітних 

військово-економіко-політичних блоків, оскільки останнім 

поряд з існуючими загальними властивостями окремої держави, 

притаманні характерні особливості саме як об’єднання держав-

учасниць. 

Зазначені особливості виявляються в залученні до сил та 

засобів забезпечення національної безпеки загальних 

колективних військових об’єднань, об’єднаних підрозділів 

правоохоронних органів, міждержавних судових систем з 

особливим статусом, а також створення наддержавних органів 

державної влади та управління. 

До геополітичних моделей нацбезпеки, на думку автора, 

можна віднести відповідні моделі Північноатлантичного 

Альянсу, Європейського Союзу, АСЕАН, Співдружності 
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Незалежних держав, з певними обмеженнями Африканський 

Союз, АНЗЮС тощо. 

Сучасні наукові дослідження в галузі політики безпеки і 

оборони АСЕАН носять емпірично-економічний характер і 

ґрунтуються на зображенні Асоціації як регіональної 

економічної організації, яка була такою на початку свого 

існування. Внаслідок чого майже відсутні системні наукові 

дослідження в зазначеній сфері, використання раціонально-

діалектичного підходу до аналізу концепції безпеки і оборони та 

системи цілому. 

Проблеми національної безпеки АСЕАН та Південно-

Східної Азії досліджують світові, російські та українські вчені: 

Со Мі Е, M. Келінг, П. Kівімакі, Фам Дик Тханг, Чан Хьєп, С. 

Биліняк, Л. Васильев, К. Колдунова, Є. Колосов, М. Малетін, 

Э. Миракян, Д. Мосяков, І. Шопина, В. Головченко, 

В. Крижанівський, І. Крупський, О. Кузнєцов, Є. Макаренко, 

А. Москаленко, Г. Перепелиця, О. Пономарів, Г. Почепцов, 

Т. Приступенко, В. Різун, Н. Сидоренко, А. Чічановський та ін. 

Метою статті є аналітичне дослідження концепції 

колективної безпеки АСЕАН з метою визначення характерних 

рис останньої та класифікації моделі нацбезпеки, а також її 

оцінки в якості можливої загрози національній безпеці України. 

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) була 

створена за рішенням конференції міністрів закордонних справ 

Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Таїланду і Філіппін в серпні 1967 

року в Банкоку. В прийнятій Декларації АСЕАН ставилися 

наступні цілі [1–5]: 

– прискорення економічного розвитку, соціального й 

культурного прогресу країн Південно-Східної Азії; 

– зміцнення миру і регіональної стабільності; розширення 

активного співробітництва і взаємодопомоги в галузі економіки, 

культури, науки, техніки і підготовки кадрів; 

– розвиток більш ефективного співробітництва в сфері 

промисловості і сільського господарства; розширення взаємної 

торгівлі і підвищення життєвого рівня громадян країн-учасниць; 



О.В. Коломієць  

 213 

– установлення міцного і взаємовигідного співробітництва 

з іншими міжнародними і регіональними організаціями. 

Вочевидь наявні соціально-економічні завдання з метою 

розвитку зазначеного регіону, питання оборони і безпеки не 

включалися до порядку денного. Проте вже в зазначеній 

декларації вбачаються намагання учасників розвивати політичне 

співробітництво, оскільки з самого початку своєї діяльності 

Асоціація вирішувала політичні завдання [6, с. 43; 7, с. 453]. 

Аналіз існування АСЕАН свідчить про невеликий досвід 

Асоціації в сфері функціональної економічної і політичної 

інтеграції. З одного боку, таку обмежену функціональну 

складову організації можна віднести на рахунок тих базових 

параметрів, які споконвічно були закладені в якості фундаменту 

діяльності АСЕАН: принцип суверенної рівності і невтручання у 

внутрішні справи один одного [4–10]. 

З іншого боку, переважна більшість дослідників вважають, 

що реальне завдання АСЕАН полягало не в досягненні певних 

інтеграційних завдань, а в зниженні ризику міждержавної 

конфронтації і насильства в цілому. Вочевидь, за час свого 

існування Асоціація досягла істотного прогресу як у сфері 

політичної, економічної модернізації, так і на шляху мирного 

розвитку. 

Якщо задля дослідження причин виникнення АСЕАН 

використовувати критерій кількісного виміру конфліктів, то за 

наслідками аналізу можна констатувати, що після вступу держав 

Південно-Східної Азії до Асоціації скоротилася кількість 

міждержавних конфліктів безпосередньо між країнами-членами 

АСЕАН. При цьому участь в регіональному об’єднанні не 

означало прагнення до транснаціонального або 

наднаціонального союзу, а скоріше до створення 

інституціональному формату мирного узгодження позицій [7–

12]. 

Важливим кроком у політичному становленні АСЕАН 

стала Куала-Лумпурська декларація 1971 року про зону миру, 

волі і нейтралітету в Південно-Східній Азії. В ній 

проголошувалася мета нейтралізації регіону, вимагалося від 
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країн-учасниць вжиття необхідних зусиль щодо забезпечення 

визнання і поваги регіону як зони, що не приймає втручання 

ззовні. План нейтралізації допускав врегулювання 

суперечностей на двох рівнях: серед самих членів АСЕАН та 

між Асоціацією й позарегіональними державами, готовими 

прийняти зобов’язання визнати нейтральний статус 

асеанівського субрегіону і гарантувати невтручання в його 

внутрішні справи [2–11]. 

Навесні 1975 року завершення Другої Індокитайської війни 

на порядок денний поставило питання колективної безпеки 

країн-учасниць АСЕАН. На першому саміті АСЕАН на о. Балі 

(Індонезія) були схвалені Договір про дружбу і співробітництві в 

Південно-Східній Азії і Декларація про згоду. Перший документ 

закріпив принципи, якими держави-засновники Асоціації 

зобов’язалися керуватися у взаємних відносинах, а також у 

врегулюванні виникаючих спорів і конфліктів: мирне вирішення 

виникаючих взаємних протиріч в інтересах зміцнення миру в 

регіоні; відмова від загрози застосування сили; вирішення 

спірних питань шляхом колективних партнерських переговорів. 

Також Договір проголошував ідею перетворення Південно-

східної Азії на зону миру, свободи і нейтралітету. У Декларації 

про згоду проголошувалося, що «п’ятірка», яка її заснувала, 

спільно та індивідуально буде прагнути до створення 

сприятливих умов для встановлення і розвитку співробітництва 

між державами регіону [2–12]. 

З самітом пов’язано інституціональне оформлення як 

Асоціації, так і її керуючих структур: ухвалене рішення про 

створення постійного Секретаріату АСЕАН і призначення 

генерального секретаря за принципом ротації, досягнуто 

домовленість про організацію міжпарламентської асоціації 

АСЕАН (Asian Interparliamentary Organisation – AIPO). Першим 

генеральним секретарем став індонезійський дипломат Хартоно 

Ректохарсоно. Проте питання колективної безпеки окремо не 

розглядалися. Протягом 70-х – 80-х років ХХ століття як 

науковці, так і політики проблеми забезпечення колективної 
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безпеки Асоціації пов’язувалися з нейтральним статусом регіону 

і проголошенням його без’ядерного статусу. [7–12]. 

Зазначена тенденція забезпечення колективної безпеки 

Асоціації політикою нейтралітету і без’ядерного статусу була 

домінантною до початку 90-х років минулого століття. 

Радикальна активізація АСЕАН почалася тільки після 

закінчення холодної війни. До цього часу в Асоціації сталися 

кількісні і якісні зміни. У 1995 році до неї вступив В’єтнам, а 

наприкінці минулого тисячоліття Лаос, М’янма і Камбоджа. 

Султанат Бруней був прийнятий ще у 1984 році після отримання 

незалежності. Острівній державі Папуа-Новая Гвінея, що 

формально належить до Океанії, у 1976 році був наданий статус 

спостерігача (з 1981 року – спеціального спостерігача). У 2002 

році аналогічний статус спостерігача отримав і Східний Тимор 

(Тимор-Лешти). Також заявку на отримання статусу 

спостерігача подала і Австралія, проте це питання доки не 

розглядалося. 

Таким чином, зі спочатку субрегіональної організації до 

кінця 90-х років минулого століття АСЕАН перетворилася на 

регіональне об’єднання держав Південно-Східної Азії. Уперше 

десять держав регіону, дуже різні за політичним і соціальним 

устроєм, рівнем економічного розвитку, опинилися разом у 

одному міжнародному інституті. Це об’єднання мало постійно 

діючу систему консультацій на рівні вищого керівництва і 

політичних еліт, що створили специфічну азіатську культуру 

політичного діалогу, що дістала назву «Підхід АСЕАН» або 

«метод АСЕАН» (ASEAN Way). Завдяки цьому методу 

вирішення суперечок, неодноразово виникаючі протиріччя між 

членами Асоціації жодного разу не переросли до озброєної 

конфронтації. Міцність АСЕАН відбивала реальність 

співвідношення сил в регіоні Південно-Східної Азії та навкруги. 

Разом з тим, лише у 1995 році держави-учасниці зуміли 

підійти до підписання Договору про створення в Південно-

Східній Азії зони, вільної від ядерної зброї (South-East Asia 

Nuclear Free Zone). Разом з тим зазначене питання не вирішене 

до сих пір: для його практичної чинності необхідно підписання 
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окремого протоколу Договору всіма ядерними державами. 

Підписання зазначеного протоколу гальмують розбіжності в 

питаннях щодо ядерного статусу Індії та Пакистану. Від 

визнання або невизнання ядерного статусу цих країн з боку 

АСЕАН та інших ядерних держав напряму залежить доля 

Договору [6–16]. 

У 1994 році у межах превентивної дипломатії, з ініціативи 

АСЕАН був запущений механізм Асеанівського регіонального 

форуму, завданнями якого є забезпечення завдяки діалогу й 

консультаціям безконфліктного розвитку як регіону Асоціації, 

так і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в цілому. У щорічних 

засіданнях до країн-учасниць АСЕАН залучаються їх 

позарегіональні партнери по діалогу, серед них Росія, США, 

Китай, Японія та ін. Учасники регіонального форуму ставлять 

завдання просуватися від здійснення заходів довіри через 

превентивну дипломатію до створення надійної системи безпеки 

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, шляхом залучення до 

співробітництва як міжурядових, так і громадських організацій 

та академічних установ [8–15]. 

Регулярний характер набули щорічні постміністерські 

зустрічі з представниками регіональних партнерів (США, 

Канада, Японія, Південна Корея, Китай, Росія, Австралія, Нова 

Зеландія, Індія, ЄС) за схемою «десять плюс один», тобто 

асеановська «десятка» плюс один з партнерів. Щорічне 

проведення асеанівських заходів виглядають так: конференція 

міністрів закордонних справ АСЕАН, наради регіонального 

форуму з безпеки, постміністерські зустрічі з позарегіональними 

партнерами [5–10; 13–16]. 

Отже, аналіз свідчить про те, що на межі тисячоліть 

проблеми колективної безпеки АСЕАН вирішували шляхом 

протекціонізму, намагаючись залучити до співробітництва 

провідні світові держави. 

Лідери країн АСЕАН упродовж усієї 35-літньої історії 

Асоціації категорично відхиляли можливість і бажаність її 

трансформації у військово-політичний блок, підставами чого є 

наступні об’єктивні причини: різний досвід участі Збройних Сил 
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країн-членів у процесі досягнення національної незалежності і 

пов’язаний із цим менталітет військових держав АСЕАН; 

взаємні територіально-прикордонні претензії, що зберігаються 

між асеанівськими партнерами; відсутність виробничо-

технологічної бази стандартизації й уніфікації озброєнь і 

військової техніки, орієнтація на різні зовнішні джерела 

постачання озброєнь; розуміння того, що сукупний оборонний 

потенціал АСЕАН не здатний виявити серйозної протидії 

зовнішнім загрозам або прямим агресивним діям [8–11; 15–21]. 

З урахуванням перерахованих чинників, військове 

співробітництво в межах АСЕАН споконвічно мало характер 

двосторонньої або тристоронньої взаємодії щодо припинення 

ліворадикальних повстанських рухів у суміжних районах 

(Малайзія – Таїланд, Малайзія – Індонезія), обміну 

розвідувальною інформацією, проведенню спільних навчань. 

У зв’язку зі спадом повстанських рухів наприкінці 

минулого століття, акцент змістився на спільні дії проти 

нелегальної міграції, піратства, торгівлі наркотиками, а на 

початку нового тисячоліття – проти регіонального тероризму [5–

11; 15–21]. 

На даний час країни-учасниці АСЕАН, оцінюючи 

військово-політичну обстановку в регіоні як стабільну, прагнуть 

до збереження балансу сил найбільших держав в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні зі збереження військової присутності 

США. Разом з тим, Таїланд і Філіппіни зберігають чинними 

військово-політичні угоди з Вашингтоном про спільну оборону і 

надання військової допомоги. Територія зазначених країн 

використовується для підтримки американської присутності в 

регіоні, транзиту Військово-Повітряних і Військово-Морських 

Сил Сполучених Штатів для операцій в «гарячих точках», 

включаючи Перську затоку. В рамках глобальної 

антитерористичної кампанії США, на Філіппінах була розміщена 

група американських військовослужбовців для боротьби з 

місцевим терористичним угрупованням «Абу-Сайяф». Малайзія 

і Сінгапур є учасниками «п’ятисторонньої оборонної угоди» 
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разом з Великобританією, Австралією і Новою Зеландією [5–10; 

15–22]. 

На початку нового тисячоліття намітився новий градієнт у 

військово-політичних доктринах країн-учасниць Асоціації з 

метою адекватного реагування на мінливу ситуацію в регіоні. 

Сучасні фахівці вважають, що це пов’язано зі зростанням 

потенціалу Китаю, який перетворився в регіональну військову 

наддержаву. Серед інших причин можна назвати економічні 

втрати від прибережного піратства, незаконної міграції і 

контрабанди. Країни АСЕАН наголошують на оснащенні 

Збройних Сил сучасними системами зброї, здатними 

забезпечити оборону своєї території, а також морський акваторії 

– зони економічних інтересів цих країн [8–11; 17–22]. 

Серед труднощів, що виникають при забезпеченні політики 

безпеки АСЕАН у найближчому майбутньому, є:  

– адаптація нових членів у рамках Асоціації і подолання 

нерівностей розвитку на основі ринкової економіки з різною 

часткою державного втручання; 

– суперечності між збереженням нинішнього 

міждержавного статусу Асоціації і просуванням до організації з 

наднаціональними керівними органами за прикладом 

Європейського Союзу; 

– питання про національну автентичність Індонезії 

(унітарне або федеральне об’єднання, перспектива розпаду і 

міжетнічних конфліктів за прикладом колишньої Югославії); 

– територіально-прикордонні суперечки всередині 

Асоціації (Малайзія – Сінгапур, Малайзія – Філіппіни, Малайзія 

– Індонезія); 

– питання, пов’язані із включенням країн АСЕАН до 

процесу глобалізації: реформа владних структур, подолання 

негативних соціально-економічних наслідків; 

– перспектива поглинання Асоціації за рахунок створення 

масштабнішого Східно-Азіатського економічного 

співтовариства шляхом залучення до членства однієї з провідних 

країн регіону [8–10; 15–21]. 
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Зазначені фактори послабляють процес регіональної 

інтеграції в рамках АСЕАН і роблять її більш 

«конфедеративною» організацією ніж Європейський Союз. 

Разом з тим, спостерігається намагання наближення політики 

колективної безпеки Асоціації до стандартів НАТО і ЄС. 

З метою оновлення як організації в цілому, так і політики 

колективної безпеки у 1997 році на Куала-Лумпурському саміті 

країни-учасниці затвердили концепцію «АСЕАН – 2020», яка 

проголошувала Співтовариство безпеки АСЕН (СБА), котре 

необхідно сформувати до 2015 року. На Балійському саміті 2003 

року лідери Асоціації прийняли Другу декларацію згоди 

(Балійська згода ІІ) [19–23]. 

Регламентуючі документи стосовно СБА носять загальний 

характер, не конкретизуючи певних форм зазначеного 

міжнародного, не маючи на меті створення будь-яких спільних 

миротворчих контингентів. Джерелами є Договір про дружбу і 

співтовариство 1976 року, Манільська Декларація 1992 року, 

Бангкокський договір 1995 року, Друга декларація згоди і 

концепція «АСЕАН – 2020». Зазначені міжнародні нормативні 

акти зобов’язують учасників в жодному разі не використовувати 

силу під час вирішення будь-яких регіональних проблем, 

розглядати власну безпеку як частину загальної безпеки регіону, 

керуючись єдиною оцінкою ситуації і завданнями, що витікають 

з неї [16–23]. 

Структура СБА спирається на регулярні зустрічі міністрів 

закордонних справ і оборони, які відповідають за виконання 

спільно прийнятих планів дій. Вони зобов’язані звітувати перед 

Радою АСЕАН і вносити пропозиції з найбільш важливих 

питань. У разі потреби вони можуть і самі вживати заходи, 

сприяючі зміцненню СБА. Вони виробили свою програму 

співпраці в області безпеки, яка передбачає встановлення 

системи сповіщення про піратські напади, регулярний обмін 

інформацією, проведення спільних навчань і підготовку кадрів у 

військових учбових закладах держав АСЕАН і країн – партнерів 

по діалогу. 
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Щорічно проводяться спільні навчання ВПС і ВМС з 

протидії актам тероризму і морського піратства. Суттєву 

допомогу в сфері оборонної співпраці країни АСЕАН отримують 

від США, Японії і Китаю. 

Окрім офіційних зустрічей міністрів оборони періодично 

проводяться конференції начальників Генеральних штабів, 

керівників видів Збройних Сил, начальників військових учбових 

закладів та ін. [17–22]. 

Провідною структурою обговорення політичних проблем 

міжнародної та регіональної безпеки в системі Асоціації є 

створений в 1994 році постійно діючий Форум АСЕАН з питань 

регіональної безпеки (АРФ). Форум проводиться на щорічній 

основі і не зв’язаний з проведенням самітів АСЕАН. 

Головна мета АРФ – координація політики в сфері безпеки 

завдяки обміну думками з актуальних проблем регіонального і 

світового розвитку, консультацій дипломатичних відомств з 

метою вироблення заходів довіри і превентивної дипломатії для 

запобігання і врегулювання конфліктів у регіоні, засідання АРФ 

після постміністерських конференцій. Їм передують зустрічі 

старших посадовців (як правило, на рівні заступників міністрів 

закордонних справ або послів з особливих доручень), а також 

міжсесійні засідання численних робочих груп. 

За роки існування АРФ поступово перетворився на 

авторитетний і впливовий форум, що чинить реальну 

стабілізуючу дію на політичні процеси в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. Сьогодні це найбільш широкий по 

охопленню багатосторонній і багаторівневий інститут в регіоні, 

який покликаний сприяти об’єднанню зусиль держав у сфері 

безпеки. Перед ним поставлено головне завдання – організувати 

конструктивний діалог АСЕАН з партнерами в цілях зміцнення 

довіри, розвитку превентивної дипломатії, вироблення загальних 

підходів до врегулювання конфліктів. Зараз в нього входять 26 

національних держав, а також ЄС, і це – представницький 

форум, де в конструктивному ключі на основі принципів 

АСЕАН обговорюються проблеми не лише регіональної, але і 

глобальної безпеки [17–21]. 
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В Асоціації «співтовариство безпеки» офіційно тлумачать 

як «взаємозалежність безпеки», що передбачає наступні 

компоненти: формування і сприйняття певних норм поведінки; 

попередження конфліктів (превентивна дипломатія); 

врегулювання конфліктів політичними засобами та механізми їх 

реалізації. «Співтовариство безпеки» є формою співробітництва 

держав, національна безпека яких настільки взаємопов’язана, що 

її неможливо розглядати окремо одну від одної, коли 

національні інтереси в сфері оборони і безпеки кожної окремо 

взятої країни перебувають в залежності від наслідків для всієї 

спільноти країн. Разом з тим, СБА не передбачає утворення 

військової організації, ніяких колективних збройних сил для 

координації дій генеральних штабів країн-учасниць [18–23]. 

Таким чином, «Співтовариство безпеки» не має 

вертикально-інтегрованої структури, яка потребує тривалого 

процесу узгодження рішень, тому важно навіть уявити 

«обличчя» останнього. Проте, на даний час лідери АСЕАН 

дотримаються лінії збереження всіх діючих принципів Асоціації 

після 2015 року. 

Вочевидь, що на початку нового тисячоліття проблеми 

безпеки в регіоні пов’язані, насамперед, не з міжнародними 

відносинами і протиріччями між великими державами, а з 

новими загрозами «особистій безпеці» країн-учасниць у вигляді 

стихійних лих і епідемій, що звалилися на держави Південно-

Східної Азії. 

Проведений аналіз концепції безпеки АСЕАН свідчить про 

те, що остання в новому тисячолітті набуває яскраві ознаки та 

ідеологічне «забарвлення» геополітичної моделі національної 

безпеки. 

Аналізуючи альтернативні погляди на політику безпеки 

АСЕАН можна констатувати, що відповідно до існуючої 

концепції Асоціація об’єктивно не генеруватиме для України 

системної та довгочасної загрози. Проте існує реальна загроза 

зміни статусу України з нейтральної держави на державу-загрозу 

або державу-конкурента, у разі інтеграції останньої до будь-яких 

військово-політико-економічних союзів на чолі з Росією. 
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Article analyzed the concept of collective security ASEAN, its 

formation and development prospects in a new millennium. On the 

basis of the spent analysis its characteristics are considered, 

classification of model of national security of the ASEAN is offered, 

and also its estimation as possible threat of national security of 

Ukraine is carried out. 

Keywords: ASEAN, geopolitics, national security, concept, 

model. 

 
Статья анализирует концепцию коллективной 

безопасности АСЕАН, ее становление и перспективы развития 

в новом тысячелетии. На основании проведенного анализа 

рассмотрены ее характеристики, предложена классификация 

модели национальной безопасности АСЕАН, а также 

осуществлена ее оценка в качестве возможной угрозы 

национальной безопасности Украины. 

Ключевые слова: АСЕАН, геополитика, национальная 

безопасность, концепция, модель. 
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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА 

МАЙБУТНЄ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧУТОК  СЕРЕД  УКРАЇНСЬКОГО 

ТА  ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ 

 

В статті робиться спроба аналізу чуток щодо 

майбутнього Західної України, долі найбільших  

етнонаціональних спільнот, що поширювалися серед 

українського та польського населення краю на завершальному 

етапі Другої світової війни, в умовах  утвердження тотального 

контролю сталінського режиму над усіма сферами 

політичного, економічного, культурного та релігійного життя 

краю. 

Ключові слова: аналіз чуток, Друга світова війна, Західна 

Україна. 

 

Помітну роль у комунікації, серед іншого в міжнародних  і 

міжетнічних комунікаційних взаємодіях, відіграють чутки   як   

специфічна форма недостовірної або частково достовірної 

інформації  про певні події чи ситуації, що надходить від однієї 

особи або групи осіб.   Чутки  специфічним  чином відтворюють 

громадську думку, настрої, стереотипи й установки масової  

аудиторії, інформаційну ситуацію в регіоні чи  країні загалом. 

Аналіз чуток дозволяє суттєво доповнити картину громадської 

думки, політичних настроїв, ставлення до керівництва країни, 

державного устрою, зокрема, й  етнонаціональних  спільнот, що 

складається на основі традиційних і, як звичайно, 

прямолінійних, а від цього далеко неповних методів 

дослідження.  
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Одним з перших вітчизняних дослідників, що обґрунтував 

потребу аналізу чуток, передовсім під кутом зору їх 

комунікативних особливостей виникнення  та поширення, став 

професор  Г. Почепцов [14; 15]. Соціально-психологічну 

специфіку чуток  докладно  розглядає івано-франківський 

соціальний психолог Л. Орбан-Лембрик  [10; 11]. Варті уваги 

праці когорти  ряду сучасних  російських   авторів [8; 9]. 

Метою пропонованої  наукової  розвідки є  характеристика  

чуток  щодо майбутнього  Західної  України  на  завершальному  

етапі  Другої світової війни 

Відповідно до поставленої мети необхідно передусім 

виконати такі дослідницькі завдання: 

 визначити характерні ознаки чуток як комунікативної 

одиниці; 

 вказати на комунікативні особливості функціонування 

чуток у кризові  періоди  життєдіяльності  етнонаціональних 

спільнот; 

 розкрити специфіку чуток  окресленого характеру 

серед українського й польського населення. 

Чутка – специфічний спосіб інтерпретації інформації, 

зумовлений дефіцитом поінформованості, невизначеністю 

ситуації, поширенням настроїв тривоги та страху в суспільстві, 

якому притаманні деформованість, узагальненість, актуальність 

змісту; простота, доступність, емоційність, неофіційність форми 

подачі; циркуляція / самопоширення / актуалізація в процесі 

поширення  в усній формі через канали міжособистісної 

комунікації [1, с. 239].   

Чутки різняться за функціями, експресивними та 

інформаційними параметрами, джерелам походження, силою 

впливу, поширенням, інтенсивністю циркуляції,  вірогідністю  

виникнення [1, с. 247]. 

Глибинна сутність цього феномену суспільних комунікацій 

полягає в подачі / інтерпретації народом  /  для народу  

актуальної  інформації, яка  в конкретних умовах є дефіцитною, 

сенсаційною, неоднозначною, незрозумілою, загрозливою / 
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обнадійливою. Саме це й дозволяє чутці разом з такими 

комунаційними факторами, як стереотипи, міфи, ритуали 

виконувати функцію ініціювання / провокування запуску 

механізму психологічного автоматизму, що лежить в основі 

будь-якої маніпулятивної дії [18, с. 6].  

Ефективність чуток обумовлююється  навіть самою 

формою комунікації – «із вуст у вуста». Вербальність, сповнена 

довірливості, дає змогу адресантові продемонструвати свою 

значущість (у процесі передачі інформації – чутки – він 

передбачає  особисте утвердження чи / та підвищення свого 

позиціювання), а адресатові – відчути себе причетним до 

обраних. Загальне ж відчуття володінням «надзнанням», спільна 

причетність  до  таємного підвищує статус обох – як адресанта, 

так і адресата. Адресат, отримавши інформацію, набуває ролі 

адресанта лише у випадку зацікавленого сприйняття інформації. 

Тільки те, що цікаве, може передаватися, протидіючи 

природному затуханню [15, с. 398].  

Поширення різноманітних чуток, насамперед в умовах 

війни, стає відповіддю на невизначеність, свідчить про 

колективні тривожні очікування, групові (соціальні, етнічні, 

конфесійні) переживання. 

Початок відновлення радянського режиму в західних 

областях України поклало звільнення їх від німецької окупації 

під час важких і кровопролитних боїв. 27 січня 1944 р. 

з’єднанням 13-ї й 60-ї  армії 1-го Українського фронту 

розпочалася Рівненсько-Луцька операція з метою розгрому в 

районі цих міст сильного німецького угруповання.  Через низьку 

забезпеченість  танками в операції масово була використана 

кавалерія. 1-й і 6-й гвардійський кавалерійський корпуси 

вдалими маневрами вийшли в тил угруповання ворога в райони 

Рівного й Луцька [3, с. 113-114]. 2 лютого радянські війська 

зайняли ці міста.   

Саме тоді мешканець Рівно поляк  Вольчак  говорив: 

«Успіхи Червоної армії – це нуль. Червона  армія  ще  буде 

відступати з території Польщі і Західної України» [19, арк. 30]. 
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Ранком 4 березня 1944 р. війська ударного угруповання 1-

го Українського фронту перейшли в  наступ у напрямку на 

Тернопіль-Проскурів, що створювало загрозу оточення майже 

всієї групи армій «Південь». За свідченням очевидців, тут 

«зав’язалася найжорстокіша битва, якої ми не бачили з часу 

Курської дуги». Розгорнувши на цьому рубежі до 9 танкових і 6 

піхотних дивізій,  німецькому командуванню  вдалося  

затримати наступ радянського ударного угруповання, а з 10 

березня центральні армії 1-го Українського фронту перейшли до 

оборони [4, с. 283].   

Проте вже 21 березня 1944 р. ударне угруповання 1-го 

Українського фронту відновило свій наступ . Розвиваючи успіх, 

24 березня 1-ша танкова армія вийшла до р. Дністер у районі 

Заліщиків і бойові дії перенеслися на терени Галичини. До 28 

березня 1-му Українському фронту вдалося затиснути в районі 

на північний схід від Кам’янця-Подільського до 20 німецьких 

дивізій. Однак міцного внутрішнього і зовнішнього фронту 

оточення створено не було. У зв’язку з ізоляцією 1-ї танкової 

армії в обороні противника на південь від Тернополя утворився 

величезний пролом. Для його закриття німецьке командування 

почало висувати в район Станіслава 1-шу угорську армію, а 

також війська, які прибували з Франції, Данії, Німеччини і 

Югославії. Користуючись розривами, що були в оперативній 

побудові 1-го Українського фронту, оточене угрупування 

противника з району Кам’янця-Подільського почало 

пробиватися на м. Бучач. Одночасно звідти силами 3 піхотних і 

2 танкових дивізій було завдано сильного деблокуючого 

контрудару. 5 квітня 1-й танковій армії Вермахту вдалося 

з’єднатися зі своїми військами. 11 квітня з’єднання 1-го 

Українського фронту перейшли до оборони [3, с. 119-122].  

Влітку  1944 р. становище нацистської Німеччини стрімко 

погіршилося, адже 6 червня розпочалося англо-американське 

вторгнення до Нормандії, що змусило Гітлера вести війну на два 

фронти. Крім того, у червні-липні розгорнувся великий наступ 

радянських військ у Білорусії. Водночас на території Західної 
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України, ще не зайнятій Червоною армію, оборонялося потужне 

угруповання військ групи армій «Північна Україна» чисельністю 

понад 600 тис. вояків, 6300 гарман і мінометів, 900 танків, 1085 

літаків. Чисельність 1-го Українського фронту Червоної армії 

досягала  1 млн. вояків, 1614 танків, 2806 літаків і майже 14 тис. 

гарман мінометів [4, с. 283].  

Радянське керівництво було добре обізнане з 

етнополітичною ситуацією в Західній Україні. Й. Сталіну, 

наприклад, повідомили, що в період німецької окупації до 

Львова прибуло понад 40 тис. мешканців, з яких принаймні 30 

тис. – поляки, які раніше жили в Кракові, Варшаві та інших 

польських містах [2, с. 24]. На завершальному етапі Другої 

світової війни утримання у складі Польщі Львова як центру 

східних «кресів» більшість польського населення та діячів 

підпілля вважали закономірною винагородою за їхню участь у 

боротьбі проти гітлерівської Німеччини. Забезпечити вагоміші, 

насамперед військово-тактичні, позиції поляків під час 

визначення майбутніх східних кордонів Польщі повинна була 

широкомасштабна операція Армії Крайової під назвою «Буря» 

(Burza). План «Бурі» передбачав мобілізацію відділів АК в часи 

наближення фронту й відходу німецьких військ, виступу та 

перебрання влади у конкретній місцевості перед вступом до неї 

радянських військ. Політичне завдання цієї акції полягало в 

тому, щоб представити радянській владі загони АК як законних 

господарів цієї території, представників підпільної Польської 

держави та польського уряду в екзилі [12, с. 184]. 

Задум Львівсько-Сандомирської стратегічної наступальної 

операції передбачав наступ військ 1-го Українського фронту з 

метою прориву оборони противника на двох напрямках, 

розсіченні і розгром його угруповання частинами, вихід на рубіж 

Замостя-Яворів-Галич. Надалі планувався наступ військ на 

Томашів і Краків. Виконання цього завдання повинно було 

збігтися за часом із виходом військ Білоруських фронтів на 

Віслу. Для забезпечення ударного угруповання фронту з півдня 

передбачалося завдання допоміжного удару на Станіслав силами 

однієї загальновійськової армії [3, с. 130].  
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Прорвавши 17 липня добре організовану німецьку оборону 

в районі с. Колтів на північ від Золочева, радянські танкові 

з’єднання доволі швидко оточили та розгромили у т. зв. 

Бродівському котлі сім гітлерівських дивізій та 14-ту дивізію 

військ СС “Галичина”. Уже 27 липня майже без бою Червона 

армія зайняла Львів. 24 липня внаслідок успішного наступу на 

територію Волині було зайняте велике польське місто Люблін. 

У значно складнішій обстановці розвивався наступ військ 

4-го Українського фронту на Карпатському напрямі. Долаючи 

сильний опір противника частини фронту 5 серпня 1944 р. 

зайняли Стрий, 6 серпня –Дрогобич, а 7 – вибили противника  із  

Борислава та Самбора. У жовтні  1944 р. радянські війська  

завершили  звільнення території утворених перед війною 

областей Радянської України  та  вступили до Закарпаття.  

Попри беззаперечні успіхи Червоної армії під час 

визволення Західної України наприкінці 1944 – початку 1945 рр. 

помітної суспільної напруги у краї додавала невизначеність її 

остаточного  міжнародно-правового статусу Західної України. 

Різні  візії  майбутнього  західноукраїнського регіону  знаходять  

яскраве, часом неймовірне, відображення у чутках, що 

ретранслювали  представники чи  то українського, чи  то 

польського населення.  

Мешканець с. Валучів Жидачівського району Дрогобицької 

області українець Семен Рибак поширював серед  

односельчанам таку інформацію: «Радянській владі існувати не 

довго. Німеччина  скоро  капітулює, після чого Англія та 

Америка наведуть новий порядок в Західній Україні». Інший 

український селянин Михайло Купчик, виявляв більшу 

«обізнаність» у  проблемах міжнародної політики під кінець 

Другої світової війни, пиширюючи доволі неординарні за 

змістом чутки: «Англія продиктувала Радянському Союзу 

створити незалежну Польщу і Радянський Союз змушений був 

це зробити. Немає ніякого сумніву, що такі ж вимоги будуть 

продиктовані при створенні самостійної Української держави» 

[5, с. 26].   
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Проаналізувавши спеціальне  повідомленні  НКДБ УРСР 

про політичні настрої польського населення Західної України від 

29 червня 1944 р.,  можна твердити про поширення серед 

принаймі двох (оптимістичної і песимістичної)  візій 

майбутнього на рівні чуток.  Проілюструємо це  на  прикладі 

мешканців м. Луцька.  Якщо, домогосподарка Абрамович 

виходила з того, що «Польща повинна мати Східний кордон по 

Дніпру, так диктують Совєтам наші союзники – Англія і 

Америка. Червона Армія  визволить територію Польщі від 

німців, а потім її займе польска армія», то інша мешканка Хохол 

була переконана: «Поляків забрали в Червону Армію, але вони 

там служити не будуть і створять свою  Польщу, а Совєти, якщо 

не підуть, - їх виріжемо», і тоді ж інша полька Плата лише  

песимістично константувала: «Важкі часи настали для поляків. 

Прийшли до нас одні визволителі – німці, вивезли всю нашу 

молодь до Німеччини. Тепер прийшли інші визволителі – совєти, 

пограбували всіх і останніх людей вивозять до  Сибіру…» [16, с. 

29-30]. 

Надзвичайно поширеною серед частини польського 

населення була орієнтація на допомогу Заходу. Як висловився 

невдовзі після відновлення радянської влади у Львові професор 

Львівського медичного інституту Мартиняк: «Ще не відомо де 

пройде радянсько-польський кордон. Я чув, що англійці та 

американці домагаються, щоб кордон пройшов на 60 км 

східніше Львова, який таким чином залишиться за Польщею» [6, 

арк. 19]. 

Як бачимо, попри різні міжнародні  вектори, для цих чуток  

властивим була акцентуалізація на  ролі США та Великобританії  

у вирішенні  подальшої  долі  Західної  України, звичайно,  на 

користь  власної  етнічної  спільноти.  

Нерозв’язаність проблеми кордонів у повоєнній 

Центрально-Східній Європі не дозволяла керівництву СРСР 

почувати себе повним господарем у західноукраїнському 

регіоні. Саме тому чинився сильний тиск на уряди Польщі, 

Румунії та Чехословаччини. Погоджену на Кримській 

конференції (4–11 лютого 1945 р.) керівників СРСР, США та 
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Великобританії лінію радянсько-польського кордону було 

закріплено договором про радянсько-польський державний 

кордон, підписаним 16 серпня 1945 р. у Москві В. Молотовим та 

Є. Осубкою-Моравським. Отже, польський прокомуністичний 

уряд визнав  входження   1939 р.  до  складу  СРСР Західной 

України. 

Розпач значної частини польського населення, яка чи не до 

кінця очікувала на допомогу Заходу в справі приєднання 

Західної України до відновленної Польської держави, 

ілюструють чутки про «продаж» США та Великобританією 

поляків Західної України Радянському Союзу. «Продали нас 

Англія й Америка. У ситуації, що склалася, ми, поляки, ще 

багато перетерпимо, але через нас Черчілль і  Рузвельт будуть 

продавати свої портфелі на базар», - як  переконував один  із 

мешканців  Луцька [17, с. 484]. 

Окремої уваги варті чутки, які супроводжували 

переселення польського населення  Західної України, коли була 

підписана угода між урядом УРСР і Польським  Комітетом  

Національного Визволення про  взаємну  евакуацію  населення  

від  9 вересня 1944  р. 

Своєю неймовірністю вражають, сповнені впливом 

стереотипів  про «польськість» Львова, слова львів’янки Яни 

Кукурської: «Добре, що нам допомогла Англія  укласти  угоду з 

УРСР про  переселення  поляків  до  Польщі. Коли ми переїдемо 

в Польщу, то за допомогою Англії сформуємо  свій уряд, а 

Червону армію примусимо піти з Західної України, а згодом  

знову повернемося у свій  Львів» [17, с. 55, 58]. 

У спецдонесеннях УНКДБ в Дрогобицькій області 

вказувалось на численні негативні висловлювання, що 

поширювалися серед  польського населення, на кшталт  

поширюваних завгоспом  Дрогобицького ліспромгоспу Юзефом 

Венжиняком чуток: «Навіщо мені їхати в Польщу. Війна ще 

буде продовжуватись між Радянським Союзом, Англією та 

Америкою…» [7, арк. 46].  
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У жовтні  1944 р. мешканець с. Угірці Самбірського району  

Дрогобицької області С. Бабиш переконував своїх односельчан: 

«Скоро Радянської влади тут не буде, тому що Англія і Америка 

доб’ються, що тут буде польська територія, а значить полякам 

виїздити звідси немає чого…» [13, с. 232]. 

Розгортання репресій проти українського й польського 

населення сприяло ще більшому утвердженню атмосфери 

страху, взаємних підозр, що, у свою чергу, дозволяло органам 

держбезпеки ефективніше здійснювати власне основне завдання 

– контроль громадської думки та недопущення  антирадянської  

діяльності, зокрема, і через покарання за поширення відповідних 

чуток.  

Підводячи попередні результати  дослідження  обраної  

проблематики, необхідно  вказати на помітний вплив  чуток  на  

громадську  думку та свідомість населення Західної України в 

роки Другої  світової війни. Серед українського та польського  

населення  краю функціонували  доволі  неординарні, з точки 

зору об’єктивних міжнародно-правових реалій, насамперед 

позицій керівництва Радянського Союзу, Великобританії та 

США, чутки щодо відновлення Польської  держави, і  тільки в  

цьому  зв’язку -  майбутнього  Західної  України.  
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України. - Оп. 23. Спр. 892. Докладные записки, информации, 
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польского населения западных областей УССР, 

освобожденных от немецких  захватчиков. 6 января – 9 

декабря 1945 г. - 196 л. 

 

 

The effort of rumour analysis of the future of West Ukraine and 

the fate of the biggest ethnonational communities that  have spread 

amoind the Ukrainian  and Polish popblation at the final stage 

second World War are being made in the article, establishing total 

control over all the Stalinist sphere of political, economic, cultural 

and religious life of the land 

Key words: rumour analysis, second World War,  West 

Ukraine. 

 

В статье делается попытка анализа слухов  относительно 

будущего Западной Украины, судьбы  наиболее  численных 

этнонациональных  общин, которые  распространялись среди 

украинского и польского населения на завершающемся   этапе 

Второй мировой войны, в условиях утверждения тотального 

контроля сталинского режима на всеми сферами политической, 

культурной  и религиозной жизни края. 

Ключевые  слова: анализ слухов,  Вторая  мировая  война, 

Западная Украина. 
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В КОНТЕКСТІ ВЕСТЕРНІЗАЦІЇ 

 

У статті висвітлено вплив, роль і місце Інтернету в 

сучасній Україні. Також здійснена спроба дослідити процес 

віртуалізації українського суспільства в контексті 

вестернізації. 

Ключові слова: вестернізація, Інтернет, віртуалізація, 

українське суспільство. 

 

З кінця 1990-х років Інтернет став швидкими темпами 

поширюватися на території України. Нині ми не можемо вже 

уявити своє життя без Інтернету, адже він став для людства не 

лише засобом комунікації або джерелом будь-якої інформації, а 

й важелем впливу на майже всі сфери життя суспільства. 

Загалом Інтернет розвивається так швидко, що його зростання 

вимірюється у відсотках за місяць – це і є беззаперечним 

доказом актуальності теми. 

Метою дослідження є аналіз ролі та місця Інтернету, його 

вплив на формування та становлення молодого українського 

покоління. 

Для реалізації мети дослідження були поставлені такі 

завдання: 

- визначити місце Інтернету в українському середовищі; 

- проаналізувати трансформацію  українського суспільства 

під впливом «світового павутиння» та здатність адаптуватися до 

нових умов; 

- висвітлити процес віртуалізації в контексті вестернізації.  
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 Ми живемо в інформаційній ері, коли вже неможливо 

уявити власне існування без потоку нової інформації. 

Найшвидшим і найефективнішим джерелом передачі інформації 

є Інтернет, завдяки якому можна миттєво передати повідомлення 

с одного кінця світу на інший. 

Проте попри всі позитивні наслідки, які ми отримали з 

появою та поширенням Інтернету, існують і негативні. У 

«світовому павутинні» міститься величезна кількість інформації, 

яка здатна здійснювати вплив на формування психіки молодого 

покоління. До того ж, уже давно існує таке поняття, як 

«інтернет-залежність», яку деякі психологи й дослідники навіть 

прирівнюють до нікотинозалежності, або навіть і 

наркозалежності. 

Оскільки Інтернет як явище розпочав власне існування на 

теренах Західного Світу, зокрема, США, можна стверджувати, 

що Інтернет є складовою частиною вестернізації. Розглядаючи 

Інтернет як глобальне явище, адже, дійсно, у світі залишилося 

вже не так багато місць, де він не поширений, можна провести 

паралель також з таким важливим явищем сучасного світу, як 

глобалізація і технологізація життя людства. 

Отже, ми бачимо, що Інтернет є складником процесів не 

тільки науково-технічного прогресу, але й більш ширших – 

вестернізації та глобалізації.  Також, без сумніву можна 

стверджувати, що Інтернет змінив наше життя, так, як це 

зробили свого часу сільськогосподарські знаряддя, винайдені під 

час неолітичної революції, або друкарський станок, який 

назавжди змінив механізм поширення та збереження інформації. 

За останні 20 років невід’ємною частиною життя сучасної 

людини у світі та в Україні, зокрема, стали комп’ютери й мережа 

Інтернет. Вони допомагають нам отримувати та оброблювати 

величезну кількість інформації, роблячи виконання майже будь-

якої роботи продуктивнішою та швидшою. Для пострадянського 

суспільства поява таких технологій є прямим впливом, або, якщо 

виразитися м’якіше, «подарунком» Заходу, плодом науково-

технічної думки Сполучених Штатів, де, до речі, абсолютно в 

усіх сферах життя людини задіяна комп’ютеризація. 
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Російський політолог Іванов Д.В. у своїй праці 

«Віртуалізація суспільства» [1] розкриває тему значення 

Інтернету в житті сучасного пострадянського суспільства. 

В останні чотири-п’ять років XX століття використання 

виразів «віртуальний магазин», «віртуальна конференція», 

«віртуальна економіка», «віртуальне співтовариство» і т.п. стало 

майже повсякденним. Таке помітне слово, як «віртуальність» 

осмислюється й освоюється різного роду аналітиками сучасного 

суспільства – від філософів і культурологів до політиків і 

журналістів. 

Поширення нової термінології з точки зору соціолога є 

надто симптоматичним. По-перше, воно відображає зриме 

зростання ролі комп’ютерних технологій у повсякденному житті 

людей. Перенесення таких форм взаємодії, як купівля-продаж, 

наукова дискусія або обговорення пліток з реального простору 

магазину, офісу, кафе або кухні у віртуальний простір мережі 

Інтернет є, безумовно, вражаючим фактом. Але не менше вражає 

тенденція розширювального, метафоричного використання 

поняття «віртуальна реальність». За його допомогою нині 

позначаються багато нових економічних, політичних, 

культурних феноменів, не пов’язаних безпосередньо з 

комп’ютеризацією, але які виявляють подібність логіки людської 

діяльності з логікою віртуальної реальності. 

Сутнісний принцип цієї логіки – заміщення реальних речей 

і вчинків образами-симуляціями. Такого роду заміщення можна 

спостерігати майже в усіх сферах життя сучасної людини, і це 

дає підставу для цілісного описання соціокультурних змін межі 

XX –XXI ст. як процесу віртуалізації суспільства [1,с. 5]. 

Таке явище, як і багато інших, у житті людини є двоякими. 

З одного боку, ми маємо економію часу на спілкування – 

повідомлення досягають адресата швидше, але з другого – ми 

чітко простежуємо брак емоційності такого спілкування. 

Особиста інформація, яка передається віртуально, часто може 

трактуватися не в тому сенсі, який від початку вкладав у неї 

адресант. Це може спричинити в найкращому випадку 
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непорозуміння, а в найгіршому – розірвання стосунків між 

людьми. 

Також достатньо відомим є такий факт, що в мережі 

Інтернет людина має інше, паралельне життя, яке часто 

відображає альтер-его характеру людини. Інтернет дає причини 

думати, що ти – незнайомець, анонім, ти можеш вдягнути будь-

яку маску, висловлювати все, що захочеш, робити все, що 

заманеться, і ніхто не дізнається, хто насправді ховається під 

цією маскою. 

Сучасне покоління, діти, які були народжені 10 років тому і 

пізніше, у буквальному сенсі, сприймають комп’ютер та 

Інтернет як щось невід’ємне, як повноцінну частину їх життя, 

або навіть як своєрідне «продовження» їх організму. Тому 

комп’ютер відіграє таку важливу роль у становленні їх психіки, 

їх характеру та їх поведінки. Починаючи від комп’ютерних ігор і 

закінчуючи соціальними мережами – усі ці речі дають ілюзію 

повноцінного життя, захисту, безсмертя, сили. І якщо доросла 

людина може відділити реальне від віртуального, то дитині 

виконати з це завдання набагато важче. 

Можливо саме тому сучасні діти стали пасивнішими, 

почали менше читати, менше мислити, менше звертати увагу на 

навколишнє середовище. Вони почали жити у вигаданому світі, 

бо жити там – простіше, у віртуальному світі все підкорюється 

чітким законам, порушити або обійти які майже неможливо, 

адже комп’ютер – це «істота» математична. 

Засоби масової інформації часто називають четвертою 

владою. І дійсно, мас-медіа мають великий вплив на населення. 

Нині до ЗМІ можна певним чином зарахувати й Інтернет, адже 

він стає дедалі популярнішим джерелом новин про події і 

тенденції у світі. Отже, можна дійти  висновку, що мережа 

здійснює безпосередній вплив на розуми людей, задає тренди, 

миттєво поширюючи будь-яке повідомлення. 

Комп’ютеризація всіх сфер суспільної діяльності та 

повсякденного життя людини – найвражаючий феномен 

останньої чверті XX ст. У найрозвиненіших країнах – США, 

Німеччина, Великобританія, Японія – кількість комп’ютерів на 
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тисячу жителів досягло до кінця 1990-х рр. рівня 250-400 

одиниць. Цей рівень звичайно поступається показникам таких 

«ідолів» XX ст., як автомобіль (у середньому – у 1,5 раза) і 

телевізор (у 2 рази), але темпи поширення комп’ютерів набагато 

вищі. Для досягнення того ж рівня поширеності, який до початку 

XXI ст. має комп’ютер, телевізору свого часу було потрібно 

близько сорока років, а автомобілю – порядку семидесяти. 

Крім кількісного зростання, значно вражає будь-якого 

аналітика зростання кількості функцій – способів застосування 

комп’ютерних технологій. З просто обчислювальної машини, 

іменованою нині напівзабутою абревіатурою ЕОМ, комп’ютер 

перетворився в універсальний пристрій, який з однаковим 

успіхом може служити професійним інструментом ученого, 

інженера, бізнесмена, юриста, лікаря, а також засобом навчання, 

повсякденного спілкування, розваги. Логічно очікувати, що 

комп’ютеризація приверне підвищений інтерес соціологів-

теоретиків і буде інтерпретована в моделях трансформації 

сучасного суспільства як ключова тенденція. Однак соціологічне 

співтовариство в основному йде шляхом «вбудовування» нових 

тенденцій у загальний ряд з колишніми, шляхом підгонки фактів 

під традиційні пояснювальні моделі. Мабуть, найпопулярнішою 

є теза, яка свідчить, що поширення персональних комп’ютерів і 

комп’ютерних мереж (насамперед розвиток мережі Internet) – це 

вирішальний крок на шляху до інформаційного суспільства. 

Однак, якщо розібратись у теоретичному сенсі розхожого 

поняття «інформаційне суспільство» і проаналізувати те, що 

дійсно відбувається в суспільстві на межі століть, то можна 

дійти парадоксального висновку: упровадження в життя людини 

так званих «інформаційних технологій» радше віддаляє нас від 

того інформаційного суспільства, про яке писали Д. Белл, А. 

Турен, Е. Тоффлер, П. Дракер, 3. Бжезінський, Й. Масуда та інші 

[1, с. 8 –9]. 

Ефекти глобалізації за своєю суттю є похідними від 

досягнень техно-науки (виробництво і блага, принесені якими, 

крім усього іншого, нерівно і несправедливо розподілені у світі) 

і включають у себе і нові ритми, і можливість швидкого 
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переміщення, і віртуальної комунікації в наш вік електроніки 

(комп’ютеризації, електронної пошти, Інтернету тощо), а також 

спілкування людей, товарів, типів продукції та соціально-

політичних моделей на ринку, який стає відкритим і більш-менш 

упорядкованим. 

Щодо надто відносного відкриття кордонів (яке, водночас, 

стало наслідком небувалого зростання кількості актів насильства 

стосовно  іноземців, численних заборон, численних винятків із 

правил і т.п.), щодо реформування законодавства і передусім 

застосування міжнародного права, щодо обмежень і переглядів 

суверенітету, які викликані ідеєю глобалізації, то глобалізація 

менше, ніж звичайно залежить від факту або науково-технічного 

знання-сили як такого  [3, с. 127]. 

Більшість ресурсів Інтернету зосереджені в США та 

Європі. Це дає привід думати, що саме ці країни «диктують» 

власну політику та свою ідеологію всім користувачам мережі, 

незалежно від того, у якій країні вони проживають. Так 

поширюється і певним чином пропагується західний стиль 

життя, стираються бар’єри та відмінності у культурній сфері між 

народами провідних країн світу. 

Україна має дуже мало якісних Інтернет-сайтів, не має 

власної пошукової системи та навіть власної якісної соціальної 

мережі. Наше суспільство задовольняється інтернет-ресурсами, 

створеними Російською Федерацією або США, поступово 

стираючи межі і відмінності у світогляді, менталітеті, традиціях, 

між цими суспільствами. Крок за кроком відбувається своєрідна 

асиміляція умів, думок, поглядів, способу життя, що є 

невід’ємною частиною процесу глобалізації в соціальній і 

культурній сферах. Зважаючи на той факт, що домінуючим 

способом життя в Україні, Росії та інших пострадянських 

державах і в межах світу стає західний. Можна сміливо 

стверджувати, що процес поширення ідей і тенденцій через 

Інтернет є також і складовою частиною вестернізації. 

Хоча феномен Інтернету поки що мало вивчений 

українською політичною наукою, уже зараз можна сказати, що 

він може створювати принципово нові соціальні й політичні 
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явища. Як пише І. Жиляєв: „ ... нова мережна стратегій 

інформаційного суспільства ґрунтується на розгалужених 

горизонтальних зв’язках особистостей та їхніх об’єднань, 

здатних до самоорганізації під впливом слабких сигналів, таких, 

як інформація про нові технології, ринкові сегменти, цінові 

стратегії, моду і т.д. У нових умовах суспільство 

самоорганізується без команди згори». 

На думку деяких дослідників, Інтернет-технології – 

ефективний інструмент здійснення традиційних функцій 

громадянської освіти та пожвавлення комунальної 

самоорганізації й активності. Так, деякі автори пишуть, що 

Інтернет сприяє розширенню й поліпшенню соціальних 

взаємозв’язків у сучасному світі, відкриваючи значно ширші, 

ніж раніше, горизонти для об’єднання людей у групи на основі 

спільних інтересів [4]. Можливості Інтернету дозволяють 

впливати на зміни структури і форми суспільної самоорганізації, 

замінювати застарілі громади новими, віртуальними, що 

долають традиційні обмеження в часі, просторі, мові тощо.  

Проте не всі дослідники в захваті від Інтернету. 

Наголошується, що користування ним стає іноді формою 

«асоціальної розваги», котра конкурує з традиційними 

соціальними контактами як формою проведення часу. Дехто 

вважає, що Інтернет породжує соціальну ізольованість людей, 

які, залишаючись наодинці з комп’ютером чи спілкуючись за 

допомогою цього «соціально збідненого засобу зв’язку» з 

анонімами, вилучаються зі сфери реальних соціальних взаємин. 

Але, попри все, не підлягає сумніву, що, забезпечуючи 

користувачам широкий і надзвичайно швидкий доступ до різних 

джерел інформації, Інтернет змінює повсякденне життя 

мільйонів людей, скорочує просторові і часові обмеження 

людської активності. І в цьому розумінні він, без перебільшення, 

здійснює «соціальну революцію».  

 Переваги Інтернету, насамперед пов’язані з його 

використанням у політичному процесі, усвідомили такі важливі 

сегменти громадянського суспільства, як ЗМІ та громадські 

організації і рухи. Від розсилання передплатних аркушів ЗМІ 
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досить оперативно перейшли до багатофункціональних 

інформаційних ресурсів. В Інтернеті з’явилися он-лайнові 

стрічки новин, що створили конкуренцію оф-лайновим агенціям 

новин, і версії провідних друкованих видань. Як зазначають 

фахівці, кількість ЗМІ в Інтернеті величезна, однак 

прогнозується, що найближчим часом поменшає кількість 

політичних замовлень (відомо, що Інтернет «завдяки» деяким 

скандальним сайтам заслужив репутацію «вбивці авторитетів», 

«смітника» тощо. Очікується й переорієнтація з висвітлення 

політичних проблем на культурні й освітні проекти.  

Тепер політика входить у дім не тільки, коли людина цього 

хоче, але й нерідко тоді, коли вона могла б про неї забути. Крім 

того, процес політичної орієнтації втрачає колективний 

характер. Істотну частину інформації людина отримує тепер у 

домашній обстановці, у майже інтимному спілкуванні з чиєюсь 

«головою, що говорить», або у віртуальному просторі. У свою 

чергу, політик, що сидить перед камерою чи передає інформацію 

до Інтернету, не бачить аудиторії, не відчуває її реакції, хоча 

спілкується з величезною кількістю людей. 

Фахівці, вивчаючи проблеми сучасних політичних 

відносин, дійшли висновку, що користувачі Інтернету 

становлять модернізовану групу, «яка за своїми 

соціокультурними характеристиками значно ближча до 

представників інших культур у глобальному інформаційному 

просторі, ніж до українського населення, не охопленого 

Інтернетом» [5].  

Звичайно, рівень поширення мережі Інтернет в Україні не 

досягає того рівня, який існує в США або Європі. Ми не маємо 

віртуальних парламентів, дистанційних шкіл, гарно розроблених 

сайтів офіційних установ. Проте нині не можна відкинути думку, 

що Інтернет впливає на життя більшості населення великих міст 

– де зосереджена значна частина «розумового потенціалу» 

країни. 

У свою чергу, Інтернет, будучи продуктом західної 

цивілізації, є також своєрідним містком між Україною та 

рештою світу, де існує всесвітня мережа. 
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Одночасно із засобами масової інформації Інтернет також є 

одним і засобів впливу на громадську думку, на формування 

світогляду, а отже, і способу життя суспільства. 

Зважаючи на той факт, що Інтернет зародився в США – 

осередку, або, навіть можна сказати, у центрі західної культури, 

випливає логічний висновок, що його поширення є, зокрема, і 

поширенням прозахідних ідей і досвіду. Науково-технічний 

прогрес найшвидше розвивається саме у США і саме звідти 

поширюється і стає невід’ємною частиною життя інших більш-

менш розвинених країн світу. Використання досягнень науки і 

техніки, до яких сміливо можна зарахувати Інтернет, значно 

полегшує життя людей, робить виконання їх праці легшою, 

продуктивнішою, дає змогу зекономити час. Усі ці 

трансформації, які відбуваються в суспільстві, у житті кожної 

людини, відбуваються за принципом і поступовістю, яка була і є 

притаманною країнам Заходу. Тому те прискорення життя, ті 

темпи розвитку сфери послуг та інформатизації в Україні є 

частиною процесу вестернізації – переймання досвіду та способу 

життя західних країн. 
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СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

НА ДЕРЖАВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

У статті досліджується еволюція взаємовідносин України 

із Європейським Союзом, обґрунтовується позитивний вплив 

процесів європейської інтеграції на сучасний державний 

розвиток  України. 

Ключові слова: Європейський Союз, європейська інтеграція 

України, держава, державний розвиток, національна безпека. 

 

Європейський Союз є унікальним явищем у системі 

сучасних міжнародних відносин. Його унікальність полягає в 

тому, що народи і держави, які входять до його складу, знайшли 

найефективніші шляхи та механізми гармонійного поєднання 

національних, міждержавних і спільних інтересів у всіх сферах 

суспільного життя на великому геополітичному просторі. 

Сьогодні не можна назвати іншого регіону світу, де різним 

народам вдалося б забезпечити таку єдність реальних інтересів у 

сучасному житті й ціннісних орієнтацій на майбутнє. 

Європейська інтеграція України проголошена ключовим 

пріоритетом зовнішньої політики України. Не зважаючи на всі 

складності і суперечності нинішнього розвитку нашої держави, 

європейська ідея є консолідуючим чинником, який об’єднує і 

політичні еліти, і українське суспільство загалом. У таких 

умовах надзвичайно важливим завданням є вивчення та аналіз 
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євроінтеграційних процесів України у контексті її державного 

розвитку, адже їх перебіг та спрямованість мають безпосереднє 

відношення до майбутнього України як незалежної держави. 

Актуальні проблеми розвитку Європейського Союзу та їх 

вплив на європейські перспективи України постійно 

перебувають у центрі уваги українських політиків та науковців. 

Водночас, динамічні зміни, які відбуваються на Європейському 

континенті, зокрема, вступ у дію Лісабонського договору, 

продовження світової фінансово-економічної кризи, погіршення 

соціально-економічного становища у окремих країнах-членах 

ЄС, загострення проблем у зоні євро, поширення хвилі 

євроскепсису та багато інших факторів вимагають дослідження 

перспектив подальшого розвитку Європейського Союзу, 

оскільки від них значною мірою також залежить і державний 

розвиток України. 

Держава – це форма об’єднання нації, за якої вона, нація, 

одержує оптимальні можливості для розвитку усіх сфер 

суспільного життя. Рівень можливого в усіх цих сферах 

залежить як від власних потенціалів нації, для розвитку і 

реалізації яких найкращою загальною умовою є державність, так 

і від тих реальних впливів, які вона сприймає ззовні, реалізуючи 

механізми діалогу, партнерства, співпраці у своєму 

міжнародному середовищі. Зрозуміло, що навіть сама 

номенклатура таких механізмів, їх інноваційна спроможність 

сильно залежать від того, якою підтримкою, повагою, 

авторитетом користуються ті суб’єкти, які встановлюють між 

собою той чи інший режим взаємних відносин. І тут держава 

відіграє вирішальну роль вже тим, що ставить свою команду 

учасників діалогу, партнерства чи співпраці на рівень свого 

власного міжнародного авторитету, на площину справи 

державного значення, на відповідну правову основу. 

Через таку всеузагальнюючу роль держави, саме поняття 

„державний розвиток України” має максимально широкий зміст. 

Говорячи про державний розвиток України, потрібно розкривати 

всі ті питання, які сьогодні хвилюють, тривожать чи надихають 

сучасне українське суспільство. Про все, що Україна вже 
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здійснила і буде здійснювати під своїм державним прапором. Це 

і саме державотворення, і національна ідея, і національна  

економіка, і національна політика – внутрішня і зовнішня, і 

суспільство з його гострими проблемами, які вирішуються не так 

швидко і не так просто, як хотілось би. Це і освіта, і культура, і 

інформація, і бізнес, і соціальна політика. Це і всі реформи, які 

так хронічно запізнюються: адміністративно-територіальна, 

судова, податкова, земельних відносин, пенсійна, військова, 

нарешті. Важко бути спеціалістом, експертом в усіх цих 

спеціальних галузях, які лише в сукупності своїй можуть 

скласти поле актуальних проблем державного розвитку, для 

аналізу яких повинні долучитися великі команди різних 

спеціалістів та експертів.  

Поза всяким сумнівом вплив на державний розвиток 

України Європейського Союзу є стабілізуючим, конструктивним 

і плідним. Сам Європейський Союз всією своєю матеріальною 

конструкцією, своєю відкритою філософією, ідеологією, своєю 

практичною політикою є структурою, необхідною для цілей 

стабільного розвитку. І коли всі країни-члени цього союзу, 

визнають Україну важливим і корисним партнером у справі 

розвитку стабільності та спільних демократичних цінностей, то 

це не лише приємно усвідомлювати як комплімент, це маємо 

розглядати як визнання того, що Україна вже має і інструменти, 

і ресурси щоб плідно співпрацювати у актуальних і 

перспективних для Європи напрямках. 

В Україні вже давно усвідомили, що наше входження до 

Європейського Союзу допоможе вирішити низку важливих 

завдань державного і суспільного розвитку: 

1. Україна отримає надійні гарантії національної безпеки, 

державного суверенітету, політичної незалежності, 

територіальної цілісності та недоторканості кордонів; 

2. Українська економіка, як невід’ємна частина єдиного 

європейського економічного простору, матиме набагато більше 

можливостей для динамічного зростання за рахунок вільного 

доступу до передових технологій, активного залучення 

інвестицій, впровадження інноваційної моделі розвитку; 
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3. Процеси європейської інтеграції гарантуватимуть 

незворотність демократизації українського суспільства, 

утвердження верховенства права, повагу до прав людини і 

національних меншин, становлення інститутів громадянського 

суспільства, що в свою чергу сприятиме консолідації української 

нації; 

4. У результаті вступу до ЄС Україна зможе впливати на 

розвиток подій у Європі і світі, відстоювати власні національні 

інтереси як активний суб’єкт міжнародних відносин; 

5. Процеси європейської інтеграції наближатимуть 

Україну до високих стандартів країн Заходу в галузі освіти, 

охорони здоров’я, соціального забезпечення, охорони 

навколишнього середовища, розвитку місцевого 

самоврядування; 

6. Реформування Воєнної організації держави відповідно 

до європейських стандартів сприятиме зміцненню 

обороноздатності держави, оптимізації витрат на оборону, 

становленню системи демократичного цивільного контролю за 

військовою сферою. 

Наші контакти з Європейським Союзом беруть початок у 

вже далекому 1991 році. Саме тоді, невдовзі після закінчення 

холодної війни, європейська інтеграція вийшла новий етап 

розвитку, а Європейський Союз проставив перед собою 

надзвичайно амбітні цілі. Ним була запропонована нова модель 

для розвитку Європейського континенту. Структура цієї моделі 

повинна була утворюватись навколо ядра ліберально-

демократичних держав, поєднаних офіційними і неофіційними 

союзами та інститутами, які мають спільні цінності, а також 

здійснюють практичне прозоре співробітництво в економічній, 

соціальній, політичній та військовій сферах. Це все дуже 

привабливі речі і дуже перспективні орієнтири для державного 

розвитку. Свого роду програма дій, дорожня карта. По цій дорозі 

Україна вже багато пройшла, багато що зробила, навчаючись у 

цій роботі працювати інструментами демократії, через 

демократичні процедури виправляти помилки та уникати їх. 

У 1994 році, підписанням Угоди про партнерство і 
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співробітництво з Україною, Європейський Союз визнав 

важливість своїх відносин з нашою країною і визначив широкий 

спектр практичних заходів співпраці у всіх сферах суспільного 

життя. ЄС продовжує послідовно підтримувати суверенітет і 

незалежність України, її територіальну цілісність, 

демократичний розвиток, економічне процвітання та її 

неядерний статус, які є важливими чинниками стабільності та 

безпеки в Центральній та Східній Європі, а також на континенті 

в цілому. Але ж і наш державний суверенітет, і незалежність, і 

демократичний розвиток, і економічне процвітання, а також 

стабільність і безпека є стратегічними цілями, на досягнення 

яких спрямовуються всі зусилля і наявні ресурси. І коли 

одержуємо не тільки схвалення, але й підтримку, допомогу у цих 

своїх зусиллях, то це суттєво підвищує їх ефективність. 

Сучасне людство можна уявити у вигляді максимально 

широкого конкурентного середовища, де крім товарів і послуг 

конкурують філософські, релігійні, політичні, соціальні, етичні 

ідеї, моделі, стратегії тощо. І якщо узагальнюючим вектором 

державного розвитку України є вектор демократії, – а це 

незаперечна істина, – то цілком природно, що для нас особливо 

цінними є зразки саме демократичної культури, демократичних 

процедур, ті конструкції політичних, економічних, соціальних і 

юридичних механізмів та інструментів, які довели і доводять 

свою ефективність у найбільш розвинених країнах сучасного 

світу. А саме такими і є більшість країн-членів Європейського 

Союзу.  

Конструктивний, в нашому випадку стабілізуючий, вплив 

цих демократичних цінностей стає відчутним вже просто за 

умов доброго сусідства, коли держави мають волю до 

взаємозбагачення через культурні впливи, культурні 

запозичення. Більш радикальний, більш глибокий і дійовий 

вплив на відповідні сторони державного розвитку названі 

цінності можуть справляти за умови, коли у наявності є або 

діалог, або співробітництво, або партнерство. Краще, коли все це 

разом. А саме таку ситуацію ми і маємо у відносинах з нашими 

європейськими друзями. Діалог маємо інтенсивний, а 
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партнерство та співробітництво все більш набирає тенденцій до 

розширення. 

Такі форми активної взаємодії вимагають від держав-

учасниць спільно вибудовувати, облаштовувати, 

вдосконалювати відповідні форуми для ведення діалогу, 

відповідні форми для здійснення партнерських місій, відповідні 

механізми для співробітництва. Ми здатні, ми хочемо вносити і 

вносимо в усі ці механізми практичної діяльності, практичного 

державного розвитку своє, національне, українське. І в той же 

час ми можемо орієнтувати і орієнтуємо свої зусилля на 

виправдані часом, перевірені історією загальноцивілізаційні 

європейські цінності: свободу, права особистості, демократію. 

Надзвичайно позитивно на державотворчі процеси в 

Україні вплинуло офіційне проголошення європейської 

інтеграції пріоритетом державного розвитку України у червні 

1998 року, коли Указом Президента України було затверджено 

Стратегію інтеграції до Європейського Союзу. Пріоритетами для 

нашої держави було визначено: 

– адаптацію національного законодавства до норм 

європейського права, забезпечення прав людини, що полягає в 

зближенні із сучасною європейською системою права й 

забезпечує розвиток політичної, економічної, соціальної та 

культурної активності громадян; 

– економічну інтеграцію та розвиток торговельних 

відносин з ЄС; 

– інтеграцію України до загальноєвропейської системи 

безпеки; 

– забезпечення демократичних перетворень в 

українському суспільстві; 

– узгодження соціальної політики зі стандартами 

Євросоюзу; 

– культурно-освітню і науково-технічну інтеграцію, що 

полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, 

науці й техніці, поширенні власних культурних і науково-

технічних здобутків у ЄС; 
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– регіональну інтеграцію як поглиблення безпосередніх 

контактів між окремими регіонами України та регіонами країн-

членів і кандидатів на вступ до ЄС; 

– галузеву співпрацю між різними секторами народного 

господарства України та країн ЄС, співробітництво в галузі 

охорони навколишнього середовища 3, с. 189-190. 

Реалізація євроінтеграційної стратегії є надзвичайно 

складним завданням і вимагає від України великого напруження 

з метою перебудови внутрішньої ситуації за стандартами ЄС. 

Через це головна увага у процесі набуття Україною членства в 

ЄС має бути зосереджена не на формалізації європейського 

статусу України, а на досягненні стандартів і рівня розвитку 

країн ЄС. Напруження сил і волі на шляху України до об’єднаної 

Європи є оправданим, щонайменше, з чотирьох причин: 

1. В Європі вдало поєднані різні політичні ідеї, які 

забезпечують вибір влади, що дійсно виражає волю народу. 

Саме в Європі існують конституційні монархії, президентські та 

суто парламентські форми правління. Україна, як і інші держави, 

має вибір і зразки для проведення політичних реформ, тому 

гармонізація українського законодавства з європейським 

сприятиме якісному зростанню рівня України до кращих 

світових стандартів. 

2. Європейська економічна система забезпечує високий 

рівень життя. Переваги європейського стилю життя вже відчули 

багато українців, які були змушені працювати за кордоном. Для 

майбутнього України доцільно, щоб якнайбільше українських 

студентів навчалися у європейських університетах.  

3. В Європейському Союзі відпрацьовано механізм 

забезпечення соціальної справедливості, домінування 

середнього класу, який забезпечує суспільну стабільність і 

співпрацю суспільних груп, сприяє подоланню різкої 

поляризації між бідними і багатими. 

4. В Європі найкраще ставлення до екології і розвивається 

взаємно корисний симбіоз людини і природи. Європа глибоко 

усвідомила, що де добре для природи, там добре і для людей 1, 

с. 129. 
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Процес підготовки Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, її підписання та ратифікація, що 

неодмінно відбудуться у недалекому майбутньому, свідчить про 

те, що наші відносини із ЄС виходять на якісно новий рівень 

розвитку. Адже Угода про асоціацію встановлюватиме міцніші 

політичні відносини та посилюватиме співпрацю у сфері 

міжнародної та безпекової політики, а також наближатиме 

законодавство та стандарти України до європейських норм. Крім 

цього, нова Угода оновить інституційні межі співпраці між 

Україною та ЄС, посилить політичну асоціацію та економічну 

інтеграцію шляхом реалізації спільних прав і обов’язків. Як 

наслідок, Україна поступово наближатиметься до стандартів ЄС 

у політичній, економічній, соціальній, правовій сферах. 

Ще одним прикладом активної взаємодії через яку 

здійснюється потужний стабілізуючий вплив на державний 

розвиток України є співробітництво із Європейським Союзом у 

сфері зовнішньої політики та політики безпеки, яке має значні 

перспективи на майбутнє. 

До перспективних напрямків співпраці України з ЄС у 

військовій галузі слід віднести: 

– надання послуг щодо стратегічного перекидання військ і 

перевезення військових вантажів із застосуванням 

авіатранспортних можливостей України; 

– ліквідацію за допомогою ЄС надлишкових запасів 

боєприпасів, непридатних для подальшого використання; 

– конверсію військових містечок, перепідготовку 

військовослужбовців звільнених у запас;  

– співробітництво у сфері демократичного цивільного 

контролю над ЗС України; 

– залучення українських військових контингентів до 

проведення операцій під егідою ЄС; 

– проведення спільних навчань особового складу 

підрозділів ЗС України та ЄС, в тому числі з широким 

використанням українських полігонів. 

Ефективною вбачається участь України в діяльності 

багатонаціональних військових підрозділів, створених спільно з 
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країнами ЄС, зокрема Румунією, Словаччиною, Угорщиною, 

Польщею, Литвою 2, с. 417. 

Військове співробітництво України з Європейським 

Союзом посилює наші зовнішньополітичні можливості у 

питаннях міжнародної безпеки та забезпечення стабільного 

розвитку Європейського континенту. 

Важливо також відзначити, що у процесі європейської 

інтеграції оновлюються і наша воєнна наука, наші принципові 

підходи до питань безпеки. Адже не секрет, що мислення наших 

військових фахівців формувалось в умовах тоталітарної 

держави. І воно не могло поставити вищим пріоритетом всієї 

системи національної безпеки індивідуальну безпеку 

особистості, реалізацію її прав і свобод. Сьогодні такий 

пріоритет підтверджується. Воєнне і політичне мислення нашої 

держави в питаннях національної безпеки є цілком 

демократичним. Пріоритет безпеки людини, громадянина стає 

домінуючим на всіх рівнях: від державних до недержавних 

інститутів. 

Щоправда, треба визнати, що повною мірою цей пріоритет 

в житті поки що не торжествує. Але коли ми державно 

приєднуємось до колективних зусиль по розбудові 

європейського співтовариства, перед нами відкривається широка 

перспектива якраз для успішного державного розвитку України. 

У контексті сучасної взаємодії України з ЄС пріоритетними 

напрямами державного розвитку, як і в період 90-х рр. ХХ ст., 

залишаються: 

 глибокі структурні перетворення, необхідні для 

забезпечення стабільного зростання економіки України, 

подальша трансформація національної економіки на основі 

європейських стандартів, підвищення конкурентоспроможності 

національного товаровиробника шляхом приватизації 

підприємств і запровадження ефективної політики конкуренції 

вітчизняної продукції за більшістю товарних позицій, залучення 

західних інвестицій, входження рентабельних підприємств у 

транснаціональні групи з метою сприяння адаптації української 

економіки входженню у світовий економічний порядок; 
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 демократизація суспільних відносин, розбудова 

громадянського суспільства, боротьба з корупцією; 

 удосконалення Україною захисту прав інтелектуальної 

власності, приведення національної нормативно-правової бази 

до європейських стандартів; 

 вдосконалення організаційно-управлінського компонента 

євроінтеграційної стратегії України (створення структурних 

підрозділів з питань європейської інтеграції на урядовому і 

відомчому, а також парламентському рівнях), проведення 

адміністративної реформи з урахуванням європейського вектора, 

втілення у життя відповідної програми підготовки та 

перепідготовки службовців, зміцнення фінансової складової 

євроінтеграційного руху України; 

 реалізація широкомасштабної інформаційно-

просвітницької програми з метою поліпшення знань суспільства 

про природу, сутність європейської інтеграції, специфіку 

функціонування ЄС, подолання психологічного пострадянського 

бар’єру суспільної думки у напрямі нової системи європейських 

координат та інтеграційних перспектив, широке залучення 

наукового потенціалу для вироблення національної методології 

наближення України до ЄС; 

 зміцнення двосторонніх контактів із суб’єктами ЄС, 

зокрема з Францією, Німеччиною, Великою Британією, 

Польщею, участь України у спільних з ЄС економічних 

проектах, наприклад, залучення європейського капіталу до 

реалізації проектів транспортування енергоносіїв з Каспійського 

регіону на захід за маршрутом Грузія – Україна – Польща; 

 активізація участі України в європейських регіональних 

ініціативах, зокрема Організації Чорноморського економічного 

співробітництва, а також інших міжнародних організаціях, 

залучених до економічного співробітництва у Європі; 

 участь у будівництві архітектури європейської безпеки в 

межах інших європейських структур, зокрема, таких, як ОБСЄ, 

продовження конструктивного партнерства з Організацією 

Північноатлантичного договору; 



Р.А. Калениченко, О.Ф. Деменко  

 257 

 поглиблення прикордонного й митного співробітництва, 

координація боротьби з організованою злочинністю, незаконною 

міграцією, наркобізнесом, відмиванням капіталів 4, с. 612–613. 

Реалізація міжнародної правосуб’єктності, іншими словами 

– державний розвиток України в царині міжнародних контактів і 

діяльностей, передбачає: чітку концептуальну визначеність 

зовнішньополітичного курсу; достатньо розроблену законодавчу 

базу; системно організовану, цілеспрямовану і послідовну 

роботу щодо втілення в життя визначеного політичного курсу. 

Все це в необхідному комплексі Україна має в наявності і 

це сприяє її стабільному державному розвитку та ефективній 

реалізації зовнішньополітичних інтересів.  

Розвиток взаємовідносин і поглиблення інтеграційних 

процесів України з Європейським Союзом належить до 

об’єктивних тенденцій політичного й економічного розвитку як 

України, так і самої Європи. Європейська інтеграція 

віддзеркалює наше прагнення до всебічної участі в європейських 

справах на умовах пріоритетного задоволення національних 

інтересів України. 

Інтеграція України до Європейського Союзу означає 

більше, ніж бути просто членом найуспішнішої на сьогоднішній 

день міжнародної міжурядової організації. Вступ до ЄС 

ознаменує наше входження у політичний, економічний, 

соціальний, культурний та безпековий простір, спільний з тими 

країнами, з якими ми поділяємо загальні цінності та принципи. 

Членство України в Європейському Союзі відкриє нові 

політичні та економічні можливості і перспективи, знизить 

рівень фінансових ризиків, поліпшить інвестиційний клімат. А 

це, у свою чергу, сприятиме активізації всіх напрямків 

державного розвитку України. 
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The article researches evolution of Ukraine's relations with the 

European Union and prove the positive influence of European 

integration processes for current state development in Ukraine. 
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В статье исследуется эволюция взаимоотношений 

Украины с Европейским Союзом, обосновывается 

положительное влияние процессов европейской интеграции на 

современное государственное развитие  Украины. 
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УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКІ ГУМАНІТАРНІ ЗВ’ЯЗКИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 

У статті розглядаються стан, проблеми та основні 

напрями розвитку зв’язків між Україною та Індією у 

гуманітарній сфері, а також дається короткий історичний 

огляд українсько-індійських зв’язків у сфері науки, освіти та 

культури.  

Ключові слова: Україна, Індія, гуманітарні зв’язки, наука, 

освіта, культура. 

 

Однією з найважливіших тенденцій сучасних міжнародних 

відносин є інтернаціоналізація, у тому числі поглиблення 

міжнародної співпраці у сфері науки, освіти, культури, 

розширення масштабів науково-технічної революції, 

модифікація ролі засобів масової інформації та комунікацій.  

У той же час вісь міжнародних відносин поступово 

пересувається від так званої «біполярності» й суперництва до 

переваг принципів багатополюсності та міжцивілізаційних 

взаємовпливів. Зміни в підходах до міжнародних відносин та 

принципово нова роль, яку відіграють у них провідні країни Азії, 

в першу чергу Індія та Китай, спонукають до поглиблення 

співпраці з цією частиною світу.  

Враховуючи геополітичні та геоекономічні зміни, що 

відбулися у світі, та суттєве підвищення ролі «азійського 

вектора» в міжнародних відносинах, доцільним є дослідження 
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зв’язків між Україною та Індією, особливо зважаючи на те, що 

вони мають глибоке історичне коріння та надзвичайно яскраві 

приклади плідної співпраці. 

В основі джерельної бази цієї роботи – міжнародні 

документи: двосторонні договори, угоди, протоколи, насамперед 

– Протокол про встановлення дипломатичних відносин між 

Україною та Індією (17.01.1992); Угода між Урядом України та 

Урядом Індії про співробітництво в галузі культури, мистецтва, 

освіти, туризму, спорту та засобів масової інформації 

(27.03.1992); Договір про дружбу і співробітництво між 

Україною та Індією (27.03.1992) тощо [1, с. 302–306; 2, с. 441–

443]. У роботі частково використані архівні матеріали та 

матеріали поточних архівів відповідних міністерств та відомств 

України та Індії, а також інформацію з відповідних сайтів 

Інтернет-ресурсів [3–4]. 

У зарубіжній науковій літературі, зокрема Індії, з даної 

теми є певні матеріали офіційних установ – у звітах та щорічних 

збірниках документів. Частково згадуються відносини Індії з 

Україною у контексті співпраці з країнами СНД та, зокрема, з 

РФ – у статистичних даних офіційних установ Індії з питань 

науки, освіти, культури та міжнародних відносин, а також у ряді 

російських монографій [5]. 

За два останні десятиріччя в Україні виникла й значно 

розвинулася історіографія з питань українсько-індійських 

зв’язків. Відносини у науковій, освітній та культурній сферах 

між Україною та Індією розглядалися здебільшого українськими 

дослідниками у таких наукових дослідженнях, як дисертації, 

монографії, наукові статті, тези й матеріали наукових 

конференцій. Серед них, у першу чергу, варто відзначити 

дослідження українських фахівців-індологів (істориків, 

політологів, філологів, філософів). Зокрема, роботи історика-

міжнародника Ольги Лукаш – однієї з перших авторів численних 

наукових праць, присвячених українсько-індійським зв’язкам, 

голови Всеукраїнської асоціації індологів, одному з провідних 

ініціаторів та організаторів в Україні Інституту сходознавства ім. 

А. Кримського НАН України, відповідального наукового 
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редактора першого в Україні збірника наукових праць з проблем 

індології – «Індія: давнина і сучасність» [6–7]. 

Значний внесок у дослідження українсько-індійських 

гуманітарних зв’язків було зроблено українським індологом та 

істориком – Кариною Рубель, яка ретельно досліджувала цю 

тему в ряді наукових статей та підготувала кандидатську 

дисертацію, що була присвячена співробітництву України та 

Республіки Індія у сфері науки, освіти та культури у 80–90-х 

роках минулого сторіччя [8]. 

У подальшому цю тему досліджувала у своїх наукових 

роботах український індолог, історик, політолог Олена 

Борділовська, автор кількох статей, у яких розглядалися 

українсько-індійські гуманітарні зв’язки. Вона також відіграла 

велику роль у розвитку індології в Україні завдяки багатьом 

підготовленим та виданим науковим роботам, у тому числі 

монографії, та успішно захищеної докторської дисертації з 

проблем еволюції зовнішньої політики Індії [9].  

Відомий філолог-сходознавець, індолог та перекладач з 

мови гінді та урду, автор багатьох видань, присвячених Індії, 

дослідженню індійсько-українсько-слов’янських міфологічних, 

етнографічних, фольклорних, історичних та мовних зв’язків – 

Степан Наливайко – зробив свій вклад у вивчення та глибоке 

дослідження українсько-індійських історичних, філологічних, 

культурних контактів та взаємовпливів двох країн, а також у 

викладання мови гінді та поширення знань про велику індійську 

цивілізацію як у КНУ ім. Т. Шевченка, так і взагалі в Україні 

[10]. 

Серед провідних вчених-філософів, що успішно 

досліджували українсько-індійські гуманітарні зв’язки, 

необхідно назвати Юрія Завгороднього – філософа, індолога, 

автора цікавих наукових робіт, що присвячені аналізу 

давньоіндійських творів у перекладах видатних українських 

письменників і поетів й мають велику наукову цінність, завдяки 

важливим коментарям та приміткам; він також автор наукових 

досліджень з проблем давньоіндійської філософії і релігії, 

керівник семінару дослідників східних філософій, у рамках 
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якого вивчається та досліджується давньоіндійська філософія і 

релігія та її вплив на українську літературу, поезію, свідомість 

[11]. 

Систематизувати, доповнити, ввести в науковий обіг нові 

матеріали та фактичні дані, більш повно охарактеризувати 

напрями, специфіку та особливості розвитку українсько-

індійських гуманітарних зв’язків на сучасному етапі, виявити й 

акцентувати увагу на найважливіших результатах, а також 

проблемах у розвитку цього аспекту міжнародної діяльності 

України –завдання й мета авторів цієї роботи. 

Звертаючись до історії питання, необхідно зазначити, що 

відносини між нашими країнами традиційно були дружніми та 

характеризувалися спільністю поглядів, а історичні гуманітарні 

зв’язки між Україною та Індією найбільш плідно розвивалися у 

трьох напрямах, а саме: наука, освіта та культура. 

Безсумнівно, важливу роль тут відіграла подія, що 

пов’язана з відкриттям у кінці ХІХ століття першої пароплавної 

лінії між Одесою та Бомбеєм, яка дала змогу налагодити та 

інтенсифікувати не тільки торговельні, але й наукові, освітянські 

та культурні зв’язки з Індією. Історична подія сталася 12 лютого 

1871 р., коли з Одеси до Бомбею вирушив перший пароплав 

«Нахімов» [12, c. 32]. 

Унікальним прикладом історичних зв’язків у галузі науки є 

діяльність видатного українського вченого, дослідника чуми та 

холери Володимира Хавкіна. Саме в Індії він отримав всесвітню 

славу і визнання як видатний бактеріолог та епідеміолог, 

заклавши основу подальших гуманітарних українсько-

індійських відносин. У 1893 р. В. Хавкіна було призначено 

державним бактеріологом індійського уряду. Наслідком його 

науково-дослідницької діяльності, яка тривала майже 25 років, 

стали тисячі врятованих життів індійців. Визнанням та живим 

пам’ятником діяльності В. Хавкіна в Індії стало перейменування 

Бомбейської бактеріологічної лабораторії (організацію та роботу 

якої він ініціював та очолював) на Інститут ім. В.А. Хавкіна [7].  

Саме в цей час ще одного відомого українського 

мікробіолога та епідеміолога Данила Заболотного включають до 
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складу російської експедиції в Індії для вивчення епідемії чуми. 

Зустріч та спілкування з В. Хавкіним викликали у Заболотного 

зацікавлення дослідженням чуми та холери й мали свої важливі 

наслідки у контексті розвитку гуманітарних зв’язків двох країн.  

Серед наукових напрямів, що безпосередньо пов’язані з 

Індією і відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку 

двосторонніх гуманітарних відносин, необхідно особливо 

виокремити індологію. Розвиток індології в Україні було 

започатковано ще в першій половині ХІХ століття й особливу 

роль у цьому відіграв Харківський університет, де у 1830–33 рр. 

відомий сходознавець у галузі філології Б.А. Дорн викладав 

санскрит та видав першу фундаментальну працю «Про 

спорідненість мови слов'янської та санскритської» [13].  

Іншим напрямом досліджень харківських вчених стала 

історія стародавньої Індії, а також література, економіка та 

культура. В.І. Шульц, завідувач кафедри порівняльного 

мовознавства, видав першу в Російській імперії книгу, 

присвячену граматиці санскриту (1873 р.). Значний внесок до 

сучасної індології зробив Д.М. Овсянико-Куликовський – 

видатний літературознавець та мовознавець, який проаналізував 

ведійські гімни та дослідив процес становлення релігійної та 

суспільної свідомості стародавніх аріїв [13].  

Проте, безперечно, однією з найвидатніших постатей 

української індології є Павло Ріттер – випускник Київського 

університету, відомий сходознавець, індолог, санскритолог та 

перекладач багатьох індійських літературних творів. У 1926 році 

П. Ріттер був одним із засновників Всеукраїнської наукової 

асоціації сходознавства, в якій вельми успішно діяла Індійська 

секція. Унікальні переклади П. Ріттера включали гімни 

«Рігведи» та «Атхарваведи», фрагменти класичних епосів 

«Магабхарати», «Рамаяни» та багато інших [11]. 

Надзвичайно важливий внесок у розвиток індології був 

зроблений українським індологом, також випускником 

Київського університету, талановитим філологом, академіком 

Олексієм Баранниковим. Він поклав початок вивченню та 

дослідженню у Радянському Союзі сучасних мов Індії – гінді, 
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урду, маратхі, бенгалі, пенджабі, відкрив відділення з вивчення 

цих мов у Ленінграді та зіграв видатну роль у становленні та 

розвитку радянської школи індології, що, безумовно, мало вплив 

й на поширення індологічних знань в Україні . 

Розглядаючи складний шлях розвитку індології в Україні, 

що відіграє надзвичайно важливу роль як провідний науковий 

напрям у становленні та поширенні гуманітарних відносин з 

Індією, необхідно відмітити таке. Через довоєнні репресії, Другу 

світову війну (1939– 1945) та з інших політичних причин 

сходознавство та індологія зокрема в Україні практично були 

знищені. 

У повоєнні роки основні індологічні центри знаходилися в 

Росії, а в Україні цей науковий напрям майже не розвивався. 

Тільки в 60–70-і роки й особливо в кінці 80-х – на початку 90-х 

років минулого століття в Києві та деяких інших містах України 

з’явилися окремі фахівці, що досліджували певні проблеми 

розвитку Індії. 

Цей процес активізувався за часи незалежності України. 

Наприклад, у 90-і роки в країні було захищено, прийнято до 

захисту або затверджено для дослідження більше 10 

дисертаційних робіт з індології, видано чимало наукових та 

науково-популярних публікацій. Інтерес до Індії, її історії, 

філософії, релігії, літератури значно поширився й серед широких 

верств населення країни.  

Таким чином складалися об’єктивні умови відродження 

наукової школи індології в Україні. Наукові конференції, 

методологічні семінари з проблем індології, викладання мов, 

історії, філософії Індії у вузах України та видання наукових і 

популярних робіт про Індію — це важливий і необхідний етап на 

шляху відродження старих традицій та формування сучасної 

школи української індології. 

Надзвичайно велику роль у цьому процесі, безсумнівно, 

відіграла I Всеукраїнська науково-практична конференція 

індологів, присвячена 50-річчю Республіки Індія (24 січня 2000 

р.). Ця конференція стала своєрідним і унікальним явищем в 

науковому та суспільному житті України, оскільки в процесі її 
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підготовки та проведення було зроблено першу спробу зібрати 

всіх українських фахівців, котрі займаються дослідженням 

різноманітних напрямів індології (див. докл.: «Східний світ», 

2000, № 1, с. 167—168). 

Систематизація і аналіз поданих на конференцію наукових 

доповідей показали, що таких напрямів визначається три: 1) 

історія (з найдавніших часів до наших днів); 2) релігія і 

філософія; 3) мова і література. Цікавим є і той факт, що всі ці 

напрями досить рівномірно були представлені дослідниками — 

учасниками конференції. 

Найважливішим практичним результатом конференції було 

створення Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ), а її 

керівником (Головою) була обрана ініціатор створення асоціації, 

відомий індолог, історик, міжнародник О.І. Лукаш. Офіційне 

відкриття ВУАІ відбулося у червні 2000 р. за активного 

сприяння Посольства Республіки Індія в Україні та 

Надзвичайного й Повноважного посла Республіки Індія в 

Україні В.Б. Соні. Головна мета і завдання асоціації полягали в 

тому, щоб організувати та здійснити обмін думками українських 

учених, що досліджують різноманітні проблеми розвитку 

індійського суспільства зі стародавнього періоду до наших часів 

(систематично проводити для цього наукові конференції, 

семінари, консультації); сприяти розповсюдженню в Україні 

наукових знань та загальної інформації про Індію як одну з 

провідних держав сучасної Азії та світу в цілому; розпочати 

видання наукової індологічної літератури у вигляді збірників 

наукових праць, монографій, статей; підготувати кваліфіковані 

наукові кадри (кандидатів та докторів наук) в галузі індології. 

Найважливішим завданням ВУАІ ставила налагодження та 

поширення різноманітних гуманітарних зв’язків з Індією, 

насамперед у сфері науки, а також всебічне сприяння розвитку 

відносин у сфері освіти і культури. 

За час свого існування ВУАІ доклала багато зусиль на 

шляху практичної реалізації окреслених завдань: було проведено 

багато наукових семінарів, конференцій, «круглих столів» за 

участі провідних українських та індійських вчених (останні 
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неодноразово мали можливість приїжджати в Україну для участі 

в цих заходах та обміну науковою інформацією та ідеями). У 

свою чергу, українські індологи – члени ВУАІ неодноразово 

відвідували Індію для участі в міжнародних конференціях, 

читання лекцій в індійських провідних вузах: Університеті ім. 

Дж. Неру, Делійському та Бомбейському університетах та в 

науково-дослідних інститутах, наприклад, в Індійській раді з 

міжнародних питань (ICWA). За ці роки співробітництва між 

українськими та індійськими науковцями-гуманітаріями 

склалися дружні творчі стосунки. На часі – розробка та 

підготовка спільних наукових робіт до друку: статей, матеріалів 

конференцій, монографій.  

Але на шляху цієї великої роботи є й багато труднощів, а 

саме: брак спеціального фінансування, відсутність постійних 

спонсорів, інертна позиція керівництва більшості державних 

установ та науково-дослідних інститутів. Певний прорив було 

зроблено у 2008 р., коли за підтримки керівництва ІСЕМВ НАН 

України було отримано додаткове фінансування від Президії 

НАН України, що дозволило втілити у життя Перший 

українсько-індійський гуманітарний проект. Делегація 

українських науковців та фахівців, членів ВУАІ – представників 

різних наукових напрямів (історики, філологи, міжнародники, 

економісти, журналісти) перебувала в Індії під керівництвом 

Голови ВУАІ О.І. Лукаш для проведення серії наукових заходів 

– «круглих столів», семінарів, інтерв’ю з метою ознайомлення 

індійських вчених-колег із широким колом наукових 

індологічних досліджень в Україні, внутрішнім політичним та 

економічним станом нашої країни, доцільністю поширення 

економічних та гуманітарних відносин між двома країнами. 

У рамках цього проекту ВУАІ приймала в Києві провідних 

індійських вчених – професорів Університету ім. Дж. Неру та 

Індійської ради з міжнародних питань (ICWA), ознайомила їх з 

основними напрямками гуманітарних наукових досліджень в 

Україні, надала можливість виступити з науковими доповідями в 

інститутах НАН України та КНУ ім. Шевченка. Такого роду 

заходи відіграють роль своєрідних форумів для обміну думками. 
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Вони створюють міцне підґрунтя для державних установ у 

рамках науково-дослідної бази для аналізу та прогностики 

міждержавних відносин.  

Характеризуючи основні віхи гуманітарних відносин 

України й Індії у найважливішому напрямку – освіті, ми 

повинні, перш за все, відмітити надбання українських фахівців-

індологів у сфері викладання та вивчення індійських мов, а саме 

гінді. 

Зазначимо, що в Україні сформовано досить міцну базу для 

вивчення мови гінді, зокрема у Київській гімназії східних мов № 

1 (що є Асоційованою школою ЮНЕСКО). З 1992 року учні 

гімназії мають змогу вивчати мову гінді, а з 1995 року вчителі та 

гімназисти проходять стажування в навчальних закладах Індії. 

Досить успішно мова гінді викладається у Київському 

міжнародному університеті, Київському університеті «Східний 

світ». 

Солідна база для вивчення мови гідні створена в КНУ ім. 

Шевченка (з 1992 р.). Визначною подією у напрямку поширення 

та вдосконалення викладання цієї мови стало відкриття у травні 

2007 року першого в Україні Центру мови гінді та індійської 

літератури при Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка. За 

допомогою такого центру для студентів та молодих спеціалістів 

відкрилися широкі можливості з вивчення та дослідження 

індійських мов і літератури. Директор Центру мови гінді Олена 

Мотріченко є автором кандидатської дисертації з проблеми 

функціонально-семантичних особливостей культурно-

маркованої лексики мови гінді, навчального посібника 

«Лінгвокраїнознавство Індії» та багатьох статей з проблем мови 

та її вивчення.  

Київський національний лінгвістичний університет також 

має широкі можливості для впровадження та вдосконалення 

освіти в галузі індійської філології. У 2007 році за сприяння 

Посольства Республіки Індія в Україні було започатковано 

вивчення мови гінді, створено Центр мови гінді та індійської 

культури. Про рівень гуманітарних зв’язків у сфері освіти й 

викладання індійської мови свідчить той факт, що офіційним 
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партнером факультету сходознавства цього університету є 

Центральний інститут мови гінді в Індії.  

Співпраця у сфері освіти була і залишається одним із 

вагомих та усталених елементів між Україною та Індією. Ще 

будучи у складі СРСР, Україна брала активну участь у розвитку 

вищої освіти Індії. Це включало постачання методично-

документальної бази для вищих навчальних закладів, підготовку 

висококваліфікованих фахівців, виховання кваліфікованих 

науково-технічних кадрів, яких так бракувало індійській 

економіці тих часів. Яскравим прикладом такого 

співробітництва було створення за проектами ЮНЕСКО низки 

технічних коледжів на території Індії (так званий 

Варангальський проект) та провідного технічного вузу Індії – 

Індійського технологічного інституту в Бомбеї [7].  

Співпраця в галузі освіти триває і нині. Аналізуючи 

останню статистику, бачимо, що в 2010/11 навчальному році в 

Україні вищу освіту здобували більше 48 тисяч студентів із 134 

країн світу. Найбільше іноземних студентів з Китаю – 6 тис., 

Туркменістан представлений 5,5 тис. студентів, Росія – 4 тис., 

Індія – 3 тис. [14]. Більшість індійських студентів сьогодні 

навчається в Україні за медичними спеціальностями. Тільки в 

Луганському державному медичному університеті на медичних 

спеціальностях навчається близько тисячі індійців. 

Навчання іноземного студентства в Україні не тільки 

сприяє поширенню її міжнародного іміджу, але й приносить 

значні кошти до бюджету країни. Проте, слід зазначити, що 

існують і деякі проблеми у навчанні студентів. Перш за все, це 

мовна проблема та проблема адаптації до побуту, культури та 

традицій України. Її досить вдало протягом багатьох років 

вирішують підготовчі факультети, що діють при ряді провідних 

університетів України. З іншого боку, Посольство Індії в Україні 

щороку надає стипендії від Уряду Індії на безкоштовне навчання 

українських студентів у вищих навчальних закладах Індії за 

різноманітними спеціальностями та на курсах з вивчення мови 

гінді.  
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Говорячи про культурні зв’язки сьогодення, потрібно 

зазначити, що за сприяння Посольства Індії в Україні, 

«Індійської ради культурних відносин» (ICCR) та індійської 

громади (India Club) в Україні часто відбуваються різноманітні 

культурні заходи, присвячені культурі та традиціям Індії. 

З української сторони в напрямі гуманітарних зв’язків 

значну роботу впродовж багатьох років проводить Товариство 

«Україна – Індія», що отримало юридичний статус ще в 1991 р. 

Товариство об’єднує широкій загал української громадськості й 

має свої відділення майже в усіх областях України. Метою 

діяльності Товариства є активне сприяння соціально-

економічному й культурному розвитку України та Індії, 

розвитку та зміцненню дружби, взаєморозуміння, довіри, 

різнобічного співробітництва між представниками громадськості 

обох країн. За роки свого існування Товариство значно сприяло 

розширенню українсько-індійських професійних зв’язків, 

проводило унікальні фестивалі індійських танців, організовувало 

концерти, виставки, благодійні заходи, кінофестивалі, 

місячники, декади, тижні дружби двох країн. 

Найактивніша частина Товариства – студентська та 

шкільна молодь, яка шукає можливості пізнати індійську 

культуру не абстрактно, а через власні почуття. Особливо 

великій інтерес серед молоді викликала й викликає танцювальна 

культура Індії – у багатьох містах України є клуби і студії 

індійського танцю. Піонерами у розвитку культури індійського 

танцю в Україні були полтавський центр українсько-індійської 

дружби «Шанті» (керівник – Світлана Грицай), київський клуб 

«Сарасваті» (керівник – Олена Рижей). Полтавський центр став 

ініціатором проведення першого Всеукраїнського фестивалю 

індійського танцю «Ритми радості» в 1994 р., що проводився 

періодично. В ІХ фестивалі у Києві брали участь представники 

не тільки України, а й восьми зарубіжних країн, він став 

міжнародним святом, прикладом високого рівня міжнародного 

гуманітарного співробітництва. 

Чудові традиції розвитку індійського класичного танцю в 

Україні (Київ) продовжили школи «Васанта» (керівник – 
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Світлана Врадська), школа і театр індійського танцю 

«Накшатра» (керівник – Анна Смірнова ). Серйозність та 

глибина ставлення українців до індійського класичного танцю 

підтверджується і тим фактом, що у 2009 році у світ вийшла 

книга відомої виконавиці індійських класичних танців А. 

Смирнової, де досліджуються їх історія та хореографічні 

особливості [15].   

Найбільш яскравими культурними подіями останніх років 

були, безумовно, міжнародні фестивалі індійського класичного 

танцю та музики «Нріт’янджалі-2005–2006», художня виставка, 

присвячена видатній індійській художниці Амріті Шергіл (2009 

р.), святкування Дня незалежності Індії у 2010 році на Майдані 

Незалежності у Києві, творчі вечори виконавців індійських 

класичних танців – Михайла Кривчука (першого вчителя 

індійських танців в Україні), Олени Рижей – керівника 

Всеукраїнської федерації індійських танців та багато інших.  

Гідною відповіддю на виклики глобалізації повинна стати 

всебічна та всеохоплююча співпраця країн на шляху розвитку 

гуманітарного співробітництва в сфері науки, освіти, культури 

як об’єднуючих факторів та важливих складових соціально-

економічного розвитку сучасності. Найближчою метою у 

відносинах між Україною та Індією повинно стати створення 

міцного та багатогранного партнерства, яке у перспективі може 

перетворитися на дієвий інструмент впливу на розвиток 

міжнародних відносин та взаємної підтримки у вирішенні 

глобальних питань.   

Такого роду співпраця повинна стати наріжним каменем у 

побудові міцних міжцивілізаційних контактів між нашими 

самобутніми народами. Саме розбудова та розвиток науково-

технічного потенціалу, співпраці у культурній та освітній 

сферах, вивчення спільної історії є необхідною передумовою для 

побудови мостів дружби та взаєморозуміння у ХХІ столітті. Для 

подальшого розвитку плідних взаємин між Україною та Індією 

бракує відповідної угоди про співпрацю в науковій, культурній 

та освітній сферах, нових міжвідомчих меморандумів, 

протоколів та угод. Такі кроки повинні включати програми 
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практичних дій, в тому числі належну координацію та 

фінансування програм і проектів у перспективних секторах, 

враховуючи реалії сьогодення.  

Жваве відновлення відносин на початку першої декади ХХІ 

століття почало стихати, тому потрібно відновити діалог на усіх 

рівнях та дати поштовх до проведення наступної зустрічі 

міжурядової комісії та комітету з питань науково-технічного 

співробітництва. Цього року (17 січня 2012 р.) виповнилося 20 

років з часу встановлення офіційних дипломатичних відносин 

між Україною та Індією. Під час візиту в листопаді 2011 року 

Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до 

Індії було домовлено провести у 2012 році «Дні України в Індії» 

та, відповідно, «Дні Індії в Україні» в рамках святкування 

річниці встановлення офіційних дипломатичних відносин [4]. 

Такі заходи у сукупності з обміном візитами та переглядом 

чинної договірно-правової бази можуть суттєво сприяти та 

визначати взаємовигідний розвиток відносин на подальші роки. 
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The article considers the present state, problems and main 

directions of the development of ties between Ukraine and India in 

humanitarian field, as well as short historical review of Ukraine-

India ties in the field of science, education and culture is being 

provided. 

Key words: Ukraine, India, humanitarian ties, science, education, 

culture.  

 

В статье рассматриваются состояние, проблемы и 

основные направления развития связей между Украиной и 

Индией в гуманитарной сфере, а также проводится 

исторический обзор украинско-индийских связей в сфере науки, 

образования и культуры. 

Ключевые слова: Украина, Индия, гуманитарные связи, наука, 

образование, культура.  
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МАТРИМОНІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ РУСЬКОЇ КНЯЗІВСЬКОЇ 

ДИНАСТІЇ ЗІ СКАНДИНАВСЬКИМИ МОНАРШИМИ 

ДВОРАМИ В XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XII СТОЛІТТЯ 

 

У статті проаналізовано розвиток русько-скандинавських 

міжнародних відносин ХІ–ХІІ ст., закріплених завдяки 

монаршим династичним шлюбам, їх динаміку та особливості; 

з'ясовано місце шлюбних зв’язків у системі тогочасних 

міждержавних взаємин Русі і Скандинавії та визначено 

зовнішньополітичний вектор Давньоруської держави 

зазначеного періоду. 

Ключові слова: Скандинавія, Давня Русь, династичні 

зв’язки, русько-скандинавські міжнародні відносини. 

 

Актуальність даної проблеми зумовлюється таким. 

Упродовж останнього десятиліття зріс інтерес історичної науки 

до вивчення соціокультурних контактів різних народів. 

Вивчення зазначених контактів в епоху Середньовіччя, окрім 

науково-теоретичної цінності, має також цінність практичну, 

оскільки дає сьогоденню уроки взаємодії різних культур – 

приміром, східнослов’янської та скандинавської. Немає жодного 

сумніву в тому, що саме Русі як етнокультурній реальності, що 

виникла на перехресті цивілізацій між Заходом і Сходом, 

Візантією і скандинавською Північчю, належить провідна роль в 

історичному житті українського народу, включаючи і його 

міжнаціональні спілкування; саме в часи Давньоруської держави 

були закладені підвалини українсько-західноєвропейських 

взаємин у різних сферах, від економічної до духовної. Вивчення 

шлюбних зв’язків руської князівської династії зі 
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скандинавськими дворами ХІ–ХІІ ст. як вагомого складника 

взаємин тогочасного Східнослов'янського світу та Скандинавії 

дозволить дослідникам з'ясувати масштаб, сутність, характер і 

розвиток русько-скандинавських міжнародних відносин, а отже, 

і їхнє значення для сучасності. 

Метою дослідження є аналіз розвитку русько-

скандинавських міжнародних відносин ХІ–ХІІ ст., закріплених 

завдяки монаршим династичним шлюбам. Для реалізації мети 

дослідження визначені такі наукові завдання:  

- проаналізувати динаміку та особливості матримоніальних 

русько-скандинавських взаємин періоду, що розглядається;  

- з'ясувати місце шлюбних зв’язків у системі тогочасних 

міждержавних відносин Русі і Скандинавії;  

- визначити зовнішньополітичний вектор Давньоруської 

держави; 

- схарактеризувати династичні зв'язки руських князів з 

дворами європейських держав ХІ–ХІІ ст. 

У вітчизняній історичній науці дана тема, незважаючи на 

зазначену актуальність, висвітлена фрагментарно. Зокрема, 

князівські матримоніальні союзи ХІ–ХІІ ст. розглядав у своїй 

монографії "Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі 

ХІ–ХVІІІ ст." Д.С. Наливайко. Куди більшу увагу династичним 

зв’язкам Русі і Скандинавії присвятили зарубіжні вчені: М.А. 

Алпатов [1], Т.Н. Джаксон [3; 27], Г. С. Лебєдєв [4], О.О. 

Мельникова [5; 6], Є.А. Ридзевська [15],  Б.А. Рибаков [13; 14], 

Г.Б. Бедненко [26], О.І. Богуславський [2], А.В. Назаренко [9], 

В.О. Мошин [7], Н.А. Баумгартен [16],  X. Рюсс [24], Я. Галлен 

[18] та інші. 

Першим з того, що ми повинні виокремити, є унікальність 

давньоскандинавських джерел: ті відомості щодо 

матримоніальних зв’язків руської князівської династії зі 

скандинавськими дворами в XI – першій половині XII ст., котрі 

містяться в низці ісландських королівських саг, а також в 

"Діяннях архієпископів гамбурзької церкви" Адама 

Бременського та в декількох середньовічних данських джерелах 

("Діяння данців" Саксона Граматика, Данські Бартоліанські 
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аннали) не згадані в давньоруських джерелах, як зауважує Т.Н. 

Джаксон [27].  

Власне, дослідження Джаксон і дають нам змогу доповнити 

династичну схему Х. Рюсса [24], яка у скоректованому варіанті 

виглядатиме так: 

Володимир – (989–1011) – Анна (Візантія)  

Владимировичі  

Ярослав – (1019–1050) – Інгігерд-Ірина (Швеція)  

Марія-Добронега – (1040–1087) – Казимір I (Польща)  

Ярославичі  

Володимир – (?) – Ода, графиня Ліппольд (Німеччина) – 

(до 1052)  

– Іда фон Ельсдорф (Німеччина)  

Ізяслав-Дмитрій – (1043–1078) – Гертруда (Польща) 

Вишеслава – (?) – Болеслав II (Польща)  

Всеволод-Андрій – (1050–1067) – донька Костянтина IX 

Мономаха (Візантія)  

Анастасія – (1039–1046) – Андрій (Угорщина)  

Єлизавета – (1044–1066) – Харальд (Норвегія)  

Анна – (1050–1060) – Генріх (Франція)  

– (1060–1075) – Рудольф, граф Креспі-Валуа (Франція)  

Онуки Ярославичі  

Ростислав-Іван Володимирович – (1060–1067) – Ланка? 

(Угорщина) Ярополк-Петро Ізяславич – (1073–1086) – Кунігунда 

фон Орламюде (Німеччина)  

Святополк-Михаїл Ізяславич – (до 1113) – Комніна 

(Візантія)  

Євпраксія Ізяславна – (1088–1089) – Мешко III (Польща)  

Олег-Михаїл Святославич – (1083) – Феофано Музалон 

(Візантія)  

Володимир-Василій Всеволодович Мономах – (1074–1107) 

– Гіта (Англія)  

Апраксія-Адальгейда Всеволодівна – (1089) – Генріх III 

фон Стаде – (?) Генріх IV (Німеччина)  

Мономаховичі  
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Мстислав-Харальд-Федор Володимирович – (1095–1122) – 

Крістін (Швеція)  

Мстислав-Харальд-Федір Володимирович – (1122–1132) – 

донька новгородського посадника Завидя-Дмитрія  

Маріца – (1116) – Леон Діоген (Візантія)  

Євфимія – (1117–1138) – Коломан I (Угорщина)  

Мстиславичі-Мономаховичі  

Інгібьорг – (1118) – Кнут Лавард (Данія)  

Мальфрід – (1111) – Сігурд Хрестоносець (Норвегія) – 

(1133) – Ейрік II (Данія)  

Святополк-Іван – (1144) – Євфимія (Моравія)  

Ірина – (?) – Андронік Комнін (Візантія)  

Єфросинія – (1146–1176) – Геза II (Угорщина) 

Як бачимо, русько-скандинавські зв'язки не були 

визначальними в цій системі, але займали в ній міцне становище 

і дбайливо підтримувалися.  

Зазначимо, що в схемі бракує шлюбу Вальдемара 

Данського та Софії, Сіффії, скандинавських джерел: "Вальдамар, 

конунг данів, оженився на Сіффії, доньці конунга Валада в 

Пуліналанді і королеви Рікіси» [17, k. 295]. Його дату знаходимо 

у Данських Бартоліанських анналах: "1154. Вальдамар заручився 

з Софією і став королем" [25, i. 340]. Спираючись на 

аргументацію Я. Галлена, котрий ототожнює Валада з мінським 

князем Володарем Глебовичем [18, s. 273–288], Джаксон 

доходить висновку, що "Сіффія, дружина Вальдемара 

Данського, – це Софія, донька Володаря Глебовича Мінського, 

що померла 1198 р.", й уточнює: "«Гарна шкіра» і «Сага про 

Кнютлінгів» називають Валада (Валадаря) конунгом у 

Пуліналанді, а «Огляд саг про данських конунгів» – конунгом у 

Поленії. Обидва топоніми звично є назвами Польщі. Можливо, 

прізвисько Валада пояснюється тим, що дружиною його була 

полька (Рікіса – дочка польського князя Болеслава III та 

Сбислави, правнучки Ярослава Володимировича)" [27].  

Ще повніша картина щодо політичної та культурної 

орієнтації Давньоруської держави постає перед нами із 

залученням підрахунків Н.А. Баумгартена, згідно з якими з 36 
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відомостей про міжнародні шлюбні союзи київських 

Рюриковичів у XI ст. 8 припадає на Німеччину, 2 – на Францію, 

5 – на скандинавські країни й Англію (в той час тісно з ними 

пов'язану), 7 – на Польщу, 6 – на Угорщину, 3 – на половецьких 

князівен, а один шлюб було укладено з візантійською 

принцесою і 3 – з представниками візантійської аристократії 

[16].  Дані досить-таки промовисті: із загальної кількості 36 

шлюбних союзів тридцять припадає на держави Центральної й 

Західної Європи і лише декілька – на Візантійську імперію та 

половецькі ханства. За тими ж даними, у XII ст. "частка Візантії 

зростає до 7 випадків, але не завдяки істотному зменшенню 

шлюбних союзів великих київських князів з правлячими 

династіями центрально- і західноєвропейських держав" [16, c. 

69]. Тому небезпідставно знаний югославський 

літературознавець В. Мошин зазначав з цього приводу: "Хоч би 

як применшували значення династичного чинника в питаннях 

культурної орієнтації середньовічних держав, наведені цифри 

переконливо свідчать про те, що в XI ст. Русь у своєму 

політичному житті була значно сильніше пов'язана із Західною 

Європою, ніж з Візантією й балканськими слов'янами" [7, c. 41].  

У будь-якому випадку ці династичні зв'язки, разом з участю 

Київської Русі в європейських дипломатичних комбінаціях, 

коаліціях і війнах, з повною очевидністю засвідчують, що в ХІ–

ХІІ ст. вона входила до європейської державно-політичної 

системи й усвідомлювала себе частиною цієї системи. Русь жила 

напруженим міжнародним життям, а її зовнішня політика ХІ–ХІІ 

ст. – це, передусім, як слушно зазначає М.А. Алпатов, 

"зустрічний рух великої європейської держави на Захід" [1, c. 

56].  На ґрунті зазначених економічних і політичних зв'язків 

розвивалося міжнародне культурне спілкування Київської Русі, 

яке в ХІ–ХІІ ст. набуло значного розмаху та інтенсивності. 

У скандинавській літературній традиції та свідомості 

середньовічних скандинавів Ярославу Мудрому надавалось 

особливе значення. Він був знаковою фігурою, у якій 

персоніфікувалися зв’язки зі Східною Європою. Його шлюб з 

донькою конунга Свеаланда Олава Шьотконунга – Інгігерд, 
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укладений 1019 р., поклав початок переходу від спорадичних 

особистих зв’язків між скандинавською і давньоруською 

панівною верхівкою до міждержавних відносин Русі і 

Скандинавських держав, звичною формою яких став обмін 

посольствами [5].  

З-посеред мотивів шлюбного союзу Ярослава з Інгігерд у 

науковій літературі називалися  як внутрішньо-, так і 

зовнішньополітичні.  

На думку О.О. Мельникової, внутрішньополітична 

ситуація, яка склалася на Русі на початку володарювання 

Ярослава спонукала його активізувати контакти зі 

Скандинавією, що було вкрай необхідним для рекрутування 

військових сил [5, с. 301–344].  

Також висловлювалося припущення, що однією з причин, 

що спонукала Ярослава укласти союз з Олавом Шведським, був 

військовий похід по Східному шляху, здійснений ярлом 

Свейном Хаконарсоном 1015 року. Ярослав нібито йшов на цей 

шлюб для запобігання можливих у подальшому агресивних дій, 

які, як і раніше (напад на Ладогу ярла Ейріка Хаконарсона 997 

року), робилися, якщо не самим Олавом, то друзями й гостями, 

яким він протегував [13, c. 56]. Відзначаючи нестабільну 

ситуацію в південному Приладожжі на межі X–XI століть, котра 

негативно позначалася як на стані міжнародної торгівлі, так і на 

безпеці Новгорода, дослідники також схарактеризували шлюб 

між Ярославом Мудрим та Інгігерд як спробу усунення 

зазначеної нестабільності. Ладозьке ярлство внаслідок 

перетворилося на своєрідну буферну зону між Скандинавією і 

Руссю: ставши володінням шведки Інгігерд, ця область 

виявилася захищеною від нападів шведів, а, будучи передана 

ярлу Рьогнвальду, другу Олава Норвезького, – і від нападів 

норвежців [2, c. 152]. 

Джаксон вважає, що причина куди глибша. Період від 1018 

до середини 1020-х рр. в цілому відзначений посиленням русько-

шведських і русько-данських зв'язків, котре викликане бажанням 

Ярослава створити антипольську коаліцію в процесі боротьби за 

київський стіл [9, c. 13–19; 6, c. 47]. Саме як наслідок цієї 
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політики, зазначає Джаксон, і варто розглядати сватання 

Ярослава до доньки Олава Шведського й подальше одруження з 

нею [27]. 

Шлюб доньки Інгігерд і Ярослава Єлизавети (Еллісів) з 

норвезьким конунгом Харальдом Сігурдарсоном, укладений 

близько 1044 року, завдяки перекладам російських поетів (Н.А. 

Львова, І.Ф. Богдановича, К.Н. Батюшкова) XVIII–XIX ст. "Пісні 

норвезького витязя Гаральда Хороброго" (створеної, вочевидь, у 

XIII ст. [12, c. 515]) перетворився на романтичну легенду: "Коли 

побачив Гаральд молоду князівну, прекрасну Єлизавету 

Ярославну, полонили його її ясні очі й соболині брови, тонкий 

стан та лебедина хода – і покохав він Єлизавету на віки вічні" [8, 

с. 402]. Насправді все було значно прозаїчніше. 

Лише в двох джерелах – "Гнилій шкірі" [22] та "Хульді" 

[19] (що сходить до попередньої) – містяться відомості про 

сватання Харальда до Єлизавети Ярославни:  

"Харальд їздив по всьому Аустрвегу і здійснив багато 

подвигів, і за це конунг його високо цінував. У конунга 

Ярицлейва і княгині Інгігерд була дочка, яку звали Елісабет, 

нормани називають її Еллісів. Харальд завів розмову з конунгом, 

чи не захоче той віддати йому дівчину за дружину, сказав, що 

він відомий родичами своїми і предками, а також почасти й 

своєю поведінкою. Конунг відповідає на цю промову добре і 

сказав так: «Це добре сказано; думається мені, у багатьох 

відношеннях доньці моїй підходить те, що стосується самого 

тебе, та тут можуть почати говорити великі хьовдінги, що це 

було б дещо поспішне рішення, якщо б я віддав її чужоземцеві, у 

якого немає держави для управління і який до того ж 

недостатньо багатий рухомим майном. Але я не хочу тим не 

менш відмовляти тобі в цьому одруженні; краще залишити тобі 

твою пошану до слушного часу, навіть якщо ти трохи почекаєш; 

використаєш ти для цього, вважаємо ми, і святість конунга 

Олава, і твою власну фізичну та духовну досконалість, оскільки 

ти так тут прожив, що собі ти придбав славу, а нам шану і 

великий успіх нашій державі; дуже ймовірно також, що, 
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розпочавшись у такий спосіб, збільшиться ще більше твоя слава 

й шана». Так вони завершили свою розмову. 

Після цього вирішив Харальд відправитися геть з країни, 

зібрав він тоді великий загін людей, розлучилися вони з 

конунгом Ярицлейвом кращими друзями" [15, k. 2–3; 18, k. 56–

60]. 

П.А. Мунк висунув припущення, що сватання на початку 

1030-х рр. відбутися не могло, а швидше мало місце після 

повернення Харальда з Візантії, оскільки на час, що 

розглядається, Єлизаветі навряд чи могло бути більше, ніж 

десять років [23, s. 534]. Однак частина дослідників з тих, котрі 

роком народження князівни вважають 1025-й [20, s. 510; 21, s. 

52], не висловлюють думки про порушення черговості подій у 

саговому викладі [3].  

Що ж до історій про палку закоханість дикого варяга 

Харальда у по-візантійськи витончену та по-слов'янськи пишну 

Єлизавету, то вони пояснюються романтизмом XVIII–XIX 

століть – епохи, коли закохані могли чинити безумства, красти 

наречених ті навіть стрілятися через кохання. Як зазначає  Г.Б. 

Бедненко, "вікінги XI століття билися через жінку хіба що в 

черзі на неї. І зовсім не були схожі на кіношних "гардемаринів" 

(буквально, "стражів моря"). Сваталися ж вкрай виважено та 

обмірковано, насамперед, якщо йшлося про шлях до престолу" 

[26]. 

Г.Б. Бедненко наголошує, що сватання Харальда їй здається 

малоймовірним з двох причин: по-перше, на виданні у Ярослава 

була старша донька Анастасія; по-друге, Сігурдарсон  того часу 

загалом не міг вважатися перспективним нареченим. До Візантії  

Харальд, на думку Бедненко, вирушив, аби випробувати удачу 

та здобути багатства, необхідні для завоювання норвезького 

престолу [26]. 

Фігура Харальда Хардради також є показовою в ролі 

"містка" між епічною віхою та новим, "династичним етапом" 

русько-скандинавських відносин. Він вирушає з Києва "туди, де 

араби з норманнами бій ведуть на землі і на морі",  до Візантії. 

Ця пора його діяльності, що повністю належить ще епосі 
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вікінгів, висвітлена в сагах і драпах з широким використанням 

східноєвропейських, руських епічних мотивів, що входили до 

загального дружинного фонду. Повернувшись до Києва з 

казковими багатствами, Харальд домагається руки Єлизавети 

Ярославни. І вся його подальша доля – повернення до Норвегії, 

утвердження на престолі, тривала боротьба з сусідніми королями 

і, нарешті, героїчна загибель в битві за англійський престол – це 

вже, власне, Середньовіччя [4].  

Зазначені шлюби – Ярослава з Інгігерд і Єлизавети з 

Харальдом – були складником послідовної зовнішньої політики 

Ярослава Мудрого. Розглянемо цю політику детальніше. 

Згідно з останніми дослідженнями [11] у 1010–1020 рр. 

політична ситуація в Прибалтиці вочевидь цікавила Ярослава, 

він прагнув захистити державні інтереси в даному регіоні. 1018 

чи 1019 року син Ярослава Ілля оженився з Естрід, сестрою 

Кнута Могутнього [9, c. 476–488]. 1019 р. Ярослав взяв шлюб з 

Інгігерд, донькою шведського короля Олафа. Як ми вже 

згадували вище, ці союзи зміцнили політичний і військовий 

альянс Русі, Данії і Швеції проти Польщі.  

 На початку 1020-х рр. ситуація в Скандинавії зазнала змін, 

коли новий шведський король Анунд-Якоб уклав союз з Олафом 

Харальдссоном. Виникла військова конфронтація між Данією, з 

одного боку, і шведсько-норвезькою коаліцією – з другого. 

Ярослав і Русь підтримували в даній конфронтації Швецію та 

Норвегію. 1028 року Олаф Харальдссон зазнав поразки від 

данського короля Кнута і попрохав притулку на Русі. 

Незважаючи на те, що Олаф помер 1030 року, русько-

скандинавські взаємини не змінилися. Як перебування Магнуса 

на Русі, так і ворожі, відповідно  до саг, відносини між 

Ярославом Мудрим і сином Кнута Свейном Альфівасоном 

свідчать на користь пронорвезької орієнтації Ярослава. 

Оповідь про подорож Карла і Бьорна містить численні 

вказівки на політичні відносини й торговельні зв’язки між Руссю 

і Норвегією, а сага про Магнуса Доброго і Харальда Суворого в 

"Гнилій шкірі" [22] є характеристикою політичних взаємин між 

зазначеними державами. Це стисла декларація ворожнечі між 
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Ярославом і Свейном Альфівасоном після смерті Олафа 

Харальдссона. Тоді ж Русь надала притулок ворогам Свейна, що 

раніше підтримували Улава Харальдссона. Ярослав виховував 

сина Олафа, Магнуса. Коли Магнус повернувся до Норвегії 1035 

р., він усунув Свейна і посів норвезький трон. Харальд Суворий 

був родичем Магнуса й Олафа Харальдссона. Він брав участь у 

битві при Стіклестаді і також знайшов пізніше притулок на Русі 

та, пам’ятаємо, оженився з донькою Ярослава Єлизаветою. У 

цьому контексті відносини між Ярославом і Свейном, як вони 

змальовані в сагах, виглядають досить правдоподібно. 

Ворожість Ярослава щодо данської Норвегії в 30-ті роки XI 

століття була продовженням його балтійської політики 20-х 

років. 

Сто років потому Мстислав Володимирович ретельно 

відновлює створену в середині XI ст. картину "політичної 

рівноваги", оновлюючи династичні зв'язки і зі Швецією, і з 

Данією, і з Норвегією. Ці відносини лишалися стабільними й 

міцними. Взаємини між двома культурами – руською і 

скандинавською – в епоху Володимира Мономаха і Мстислава 

продовжували розвиватися [13; 14, с. 462–466]. Проте, на 

відміну від IX–XI ст., вони  здійснювалися переважно в 

політичній сфері. 

Загалом, династичні зв'язки між правлячими дворами в 

епоху феодально-монархічних держав були дієвим засобом 

розвитку й регулювання політичних відносин, тому їх слід 

розглядати як закономірну форму еволюції русько-

скандинавських зв'язків, що виражає перехід цих зв'язків у нову, 

державно-політичну якість. І знову слід констатувати, що 

ініціатива в розвитку цих взаємин належить Русі, де значно 

раніше, ніж у Північних країнах, конституювалася побудована 

на візантійських нормах концепція верховної феодальної влади. 

Творцем нової системи стосунків став знаний скандинавськими 

хроністами "конунг Ярицлейв", який до кінця своєї діяльності не 

лише претендував на рівноцінний візантійському титул "царя" 

[13; 14, c. 416], але й уміло зафіксував родинними зв'язками 

стабільні відносини зі скандинавськими королівствами, котрі 
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саме за правління Ярослава набувають системного характеру; 

форми міждержавних відносин – військово-політичних, 

торговельних, культурних і конфесійних – суттєво 

розширюються й урізноманітнюються. Отже, саме Ярославом 

Володимировичем було закладено підґрунтя для системи 

міжнародних династичних зв'язків руських монархів, що 

функціонувала до XIII ст. [24, с. 426-429].  

Князівські шлюбні союзи ХІ–ХІІ ст. – це також важливий 

показник тодішньої політичної і – до певної міри – культурної 

орієнтації Київської Русі. Як ми вже зазначали, Давньоруська 

держава була безумовно зорієнтована на європейський Захід. 

Можемо підсумувати, що розгалужені династичні зв'язки 

руських князів з дворами європейських держав ХІ–ХІІ ст. 

красномовно свідчать про велику політичну роль Русі в 

тогочасній Європі. У ті часи монарші шлюби служили тільки 

політичним цілям, і правителі європейських держав прагнули 

породичатися з могутніми київськими князями та заручитися 

їхньою підтримкою в дипломатичних і воєнних акціях. 
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Раскрыт механизм и алгоритм социально-экономических 

преобразований в контексте глобальных изменений системы 

международных отношений и распада биполярного 

мироустройства. 

 Работу обогащает использование аналитических обзоров и 

материалов признанных аналитических центров, таких, как 

SAGE (независимый академический издатель книг, журналов и 

электронных продуктов), доступ к большинству из которых 

автор имеет как эксперт Международной ассоциации 

политической науки. 

Для студентов факультетов международных отношений, 

политологов, политиков, лидеров политических партий, 

политических аналитиков, а также широкого круга 

интересующихся политикой и международными отношениями.    

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» 

 

Рецензована робота є глибоким серйозним дослідженням 

важливої наукової проблеми. Вона наповнена цікавими 

спостереженнями, новими науковими висновками, написана зі 

знанням справи і з любов'ю до предмета дослідження на 

високому науковому рівні, доступною мовою. 

У монографії зроблено глибокий аналіз історичних 

передумов формування національних держав на території 

колишнього СРСР, розкрито механізм і алгоритм перетворень, 

глобальних змін системи міжнародних відносин у контексті 

розпаду біполярної системи. 

В основу аналізу покладені класичні й сучасні наукові 

джерела, матеріали сучасних соціологічних досліджень 

зарубіжних, українських і російських учених. 
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Автор монографії широко використовує як доказову базу 

праці класиків політичної науки, історії, філософії, психології. 

Ретроспективний історичний екскурс дозволяє автору оцінити 

вектор сучасного політичного процесу в пострадянських 

державах з висоти часу. 

На основі політико-правових, економічних, духовно-

культурних, морально-етичних принципів досліджено процес 

інтеграції нових держав у сучасну регіональну і глобальну 

систему міжнародних відносин, перспективи входження України 

до ЄС. У монографії розкриваються теоретико-методологічні 

проблеми в контексті ліберально-демократичних перетворень з 

позицій цивілізаційного підходу розвитку держав у XXI столітті. 

Підготовка до видання монографії – це результат плідної 

співпраці автора з Міжнародною асоціацією політичної науки, 

професурою низки західних, українських і російських 

університетів. 

Автор активно й ефективно використовує аналітичні 

огляди та матеріали, серед них світових аналітичних центрів, 

доступ до більшості з яких він має як експерт Міжнародної 

асоціації політичної науки. Ним активно використані матеріали 

наукових журналів SAGE (незалежний академічний видавець 

книг, журналів та електронних продуктів у галузі гуманітарних і 

соціальних наук і наукових, технічних і медичних галузей). 

Аналізуючи процес еволюції пострадянських політичних 

систем, автор монографії широко застосовує системний підхід, 

методи порівняльної політології, семантичний метод, також 

вдало використовує метод кейс-аналізу. 

У монографії представлений неупереджений аналіз 

політичних процесів у пострадянських державах. Монографія не 

ангажована сучасними політичними ідеологіями, не містить 

впливу політичних уподобань і суб'єктивізму при оцінці 

політичних процесів, структурних і процедурних перетворень. 

Рецензована монографія є фундаментальним 

політологічним твором, водночас вона має широке прикладне 

значення. Коло її читачів – від студентів і викладачів ВНЗ до 

політтехнологів і сучасних політиків.  
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Монографія «Еволюція пострадянських політичних 

систем» Б.В. Зажигаєва є логічним продовженням його 

попередньої праці – монографії «Політичний процес в Україні: 

реальність і тенденції еволюції державності (1991–2005 рр.) / 

Б.В. Зажигаєв. – К. : КиМУ, 2009. - 461 с.», виданої в 2009 році, 

яка представлена на виставці у Верховній Раді Україні як одна з 

кращих наукових праць за 20 років незалежності України. 

Під час підготовки до видання основні тези монографії 

були апробовані на міжнародних конференціях, у статтях 

Зажигаєва Б.В., опублікованих в іноземних політологічних 

наукових журналах англійською мовою, й отримали високу 

оцінку міжнародних експертів. 

Безсумнівним достоїнством монографії є неупередженість і 

об'єктивність розгляду проблеми, уміння автора відійти від 

політичних пристрастей і ментальних переваг. Тим самим автору 

вдалось уникнути головної проблеми вітчизняної політології. 

Рецензована монографія є досить повним і глибоким 

дослідженням з теми еволюції пострадянських політичних 

систем. Монографія розкриває проблеми еволюції політичних 

систем в умовах зміни форми державного устрою, глибоких 

політичних і суспільно-економічних трансформацій. 

Книга є важливим внеском у вивчення еволюції політичних 

систем нових незалежних держав і створює наукову платформу 

для вивчення і розвитку важливої проблеми сучасної політології. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» до видання. 

 

 

доктор політичних наук,  

професор, головний науковий співробітник  

Інституту світової економіки  

і міжнародних відносин НАН України              Б.І. Канцелярук 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Эволюция постсоветских политических систем» 

 

Рецензируемая монография представляет собой 

самостоятельно выполненное, целостное научное исследование, 

решение важной научной проблемы, посвященной анализу 

эволюции политических систем на постсоветском пространстве. 

Новизна и актуальность работы обусловлены тем, что мы имеем 

дело с уникальным процессом коренных политических и 

социально-экономических трансформаций этих систем в 

предельно сжатые исторически сроки, что было обусловлено 

нежизнеспособностью «реального социализма» и 

детерминированным переходом мира в постбиполярное 

состояние, во многом под влиянием глобализации. При этом 

важно отметить новаторство автора, который раскрывает общие 

закономерности и культурно-национальные особенности 

эволюции политических систем в условиях смены форм 

общественно-политического строя. 

В монографии вычленяются и структурируются 

исторические предпосылки создания условий для формирования 

национальных государств на территории бывшего СССР. В 

каждом конкретном случае раскрыт механизм и алгоритм 

социально-экономических преобразований в контексте 

глобальных изменений системы международных отношений и 

распада биполярного мироустройства. Автор рассматривает 

теоретикометодологические проблемы либерально-

демократических преобразований с позиций цивилизационного 

подхода к изучению развитию государств в XXI веке. 

Возможности новых государств на постсоветском пространстве 

интегрироваться в современную региональную и глобальную 

системы международных отношений, прежде всего перспективы 

вхождения Украины в ЕС и позиционирование России в 

многополюсном мире он рассматривает с точки зрения их 

адаптации к признанным политико-правовым, экономическим, 

духовно-культурным и морально-нравственным принципам. 
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Несомненным достоинством монографии Б.В. Зажигаева 

является беспристрастность и объективность рассмотрения 

проблем, умение автора отойти от ментальных предпочтений и 

политических пристрастий, что не всегда характерно для 

политологов постсоветских государств. 

В основу анализа положены произведения классиков 

отечественной и мировой истории, философии, политической 

науки, психологии. Автор опирается на богатый 

фактологический материал, включая социологические 

исследования, а также труды современных украинских, 

зарубежных и российских ученых. При этом исторический 

подход позволяет автору оценить вектор современного 

политического процесса в постсоветских государствах в 

динамике и на перспективу. Работу обогащает использование 

аналитических обзоров и материалов признанных 

аналитических центров, таких, как SAGE (независимый 

академический издатель книг, журналов и электронных 

продуктов), доступ к большинству из которых он имеет как 

эксперт Международной ассоциации политической науки. 

Анализируя процесс эволюции постсоветских 

политических систем, автор монографии широко применяет 

системный подход, методы сравнительной политологии, 

семантический метод, а в особых случаях кейс- анализ. 

Представленный труд – результат плодотворного 

сотрудничества исследователя с Международной ассоциацией 

политической науки, Российской ассоциацией политической 

науки (РАПН), учеными ряда авторитетных западных и 

российских университетов, в том числе МГИМО (У) МИД РФ. 

Исследование Б.В. Зажигаева «Эволюция постсоветских 

политических систем» является логическим продолжением его 

предыдущей аналитической работы «Политический процесс в 

Украине: реальность и тенденции эволюции государственности 

(1991–2005 гг.)», изданной в 2009 году. Основные тезисы 

рецензируемой монографии были апробированы автором на 

международных конференциях и в статьях, опубликованных, в 

частности в иностранных политологических журналах на 
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английском языке, и получили высокую оценку международных 

экспертов. 

Монография Б.В. Зажигаева – фундаментальное 

политологическое исследование, содержащее наряду с новыми 

научными выводами личные наблюдения автора. Оно написано 

со знанием проблемы на высоком научном уровне, с любовью к 

предмету и доступным и понятным языком. Все это, 

несомненно, вызовет к ней интерес не только у научного 

сообщества, но и у всех, кто интересуется политическими 

преобразованиями в постсоветских государствах. Прикладное 

значение работы заключается в том, что она может быть 

использована от преподавателей гуманитарных вузов в учебном 

процессе до политтехнологов и действующих политиков. 

Рекомендую Ученому совету Киевского международного 

университета монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Эволюция постсоветских политических систем» к изданию. 

 

 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и политики  

стран Европы и Америки  

МГИМО (У) МИД России                                           Н.В. Павлов 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» 

Рецензована монографія розкриває проблеми еволюції 

політичних систем в умовах зміни форми державного устрою, 

глибоких політичних і соціально-економічних трансформацій на 

пострадянських територіях. 

Вона являє собою повний і глибокий аналіз досліджень з 

теми еволюції пострадянських політичних систем. У монографії 

розкриваються теоретико-методологічні проблеми в контексті 

ліберально-демократичних перетворень в умовах глобальних 

змін у XXI столітті. 
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Розкрито механізм і алгоритм перетворень системи 

міжнародних відносин в умовах розпаду біполярної системи. На 

основі політико-правових, економічних, духовно-культурних, 

морально-етичних принципів досліджено процес інтеграції 

нових держав у сучасну регіональну і глобальну систему 

міжнародних відносин, перспективи входження України у ЄС і 

спроби відновлення Росією свого геополітичного статусу.  

Як доказова база широко використовуються твори класиків 

і сучасні наукові роботи зарубіжних, українських і російських 

учених, використовуються матеріали соціологічних досліджень. 

При порівняльному аналізі автор використовує праці класиків 

політичної науки, психології, історії, філософії. Вектор 

сучасного політичного процесу в пострадянських державах 

оцінюється з  історичних позицій. 

У монографії ефективно використані аналітичні огляди й 

матеріали світових аналітичних центрів. Їх основу склали 

публікації наукових журналів SAGE (незалежний академічний 

видавець книг, журналів). Автор монографії – експерт 

Міжнародної асоціації політичної науки, що забезпечує йому 

доступ до міжнародних наукових публікацій. 

У монографії застосовується системний підхід, методи 

порівняльної політології, семантичний метод. 

Монографія є фундаментальною політологічної роботою, 

водночас вона має велике прикладне значення. 

Автор здійснив неупереджений аналіз політичних процесів 

у пострадянських державах. Монографія не ангажована 

індоктринацією сучасними політичними ідеологіями. Автору 

вдалось уникнути політичних уподобань і суб'єктивізму в оцінці 

політичних процесів при аналізі пострадянських політичних 

систем. 

Монографія «Еволюція пострадянських політичних 

систем» Б.В. Зажигаєва – логічне продовження його попередньої 

монографії «Політичний процес в Україні: реальність і тенденції 

еволюції державності (1991–2005 рр.) / Б.В. Зажигаєв. – К. : 

КиМУ, 2009. – 461 с.», що була представлена на виставці у 
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Верховній Раді Україні до Дня Незалежності як одна з кращих 

наукових праць за 20 років незалежності України. 

Під час підготовки до видання основні тези монографії 

отримали високу оцінку міжнародних експертів, пройшли 

апробацію на міжнародних конференціях, у статтях Зажигаєва 

Б.В., опублікованих в іноземних політологічних журналах 

англійською мовою. 

Неупередженість та об'єктивність розгляду проблеми, 

уміння автора відійти від ментальних переваг і політичних 

пристрастей – одне з головних достоїнств монографії, що не 

завжди характерно для вітчизняної політології. 

Рецензована робота – це глибоке, серйозне дослідження 

важливої наукової проблеми, що засвідчує знання проблеми, 

ґрунтовний аналіз предмета дослідження, високий науковий 

рівень. Незаперечною перевагою є те, що вона написана 

доступною мовою, що неодмінно викличе інтерес не тільки в 

наукового співтовариства і студентів політологічних і 

гуманітарних спеціальностей, а й у людей, які цікавляться 

політичними перетвореннями в пострадянських державах.  

Автор робить важливий внесок у вивчення еволюції 

політичних систем пострадянських країн, що допомагає 

створити науковий фундамент для дослідження актуальних 

проблем сучасної політології. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» до видання. 

  

 

доктор політичних наук,  

професор кафедри країнознавства  

Інституту міжнародних відносин 

 Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка                                        В.І. Головченко  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю «United Nations and European Union in quest of Cyprus 

dispute solution» здобувача Інституту світової економіки та 

міжнародних відносин  

Маковеєнка Володимира Павловича 

 

У статті досліджується роль ООН і процес Євроінтеграції 

щодо врегулювання Кіпрського конфлікту. Актуальність теми не 

викликає сумніву з огляду присутності на Кіпрі миротворчих сил 

ООН і політику акторів, які мають вплив на конфліктуючі 

частини острова та загалом європейську і євроатлантичну 

політику. Після інтеграції південного Кіпру до ЄС питання 

з’ясування кіпрської проблеми набуло особливої актуальності. 

Стаття побудована на дослідженні  кола гострих щодо 

визначеної теми проблем – подає  екскурс історії визрівання 

конфлікту та його сутність, аналіз плану Кофі Аннана, який 

пропонував політичне розв’язання конфліктної ситуації. Автор 

досліджує й політичну конфігурацію плану, що був 

запропонований Об'єднаною Кіпрською Республікою. Головним 

імпульсом для розробки плану Кофі Аннана автор вважає процес 

Євроінтеграції Кіпру як головного зовнішнього чинника, що 

обумовив екстенсивне залучення до розв’язання конфлікту ООН. 

Висновки щодо наданого автором матеріалу мають 

самостійний характер і  попри певну дискусійність суджень не 

можуть не викликати схвалення. Автор зазначає, що процес 

Євроінтеграції Кіпру змінив політичний баланс між громадами і 

зумовив відмову грецької громади від пропозиції Аннана. Утім, 

важливим є те, що, незважаючи на провал пропозиції 

Генерального Секретаря ООН, він змінив політичну ситуацію на 

острові та мав наслідком міжетнічний діалог між громадами 

острова. 

Стаття підготовлена з урахуванням ґрунтовної джерельної 

бази.  Автор показав знання історіографії щодо кіпрської 

проблеми та загалом європейського інтеграційного процесу; 

виявив уміння аналізу відповідних визначеній темі наукових 

напрацювань. Схвальним є те, що стаття підготовлена 
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англійською мовою на підтвердження дослідницьких та 

аналітичних компетенцій автора. 

Вищевикладене дає змогу стверджувати, що науковий 

доробок Маковеєнка Володимира Павловича заслуговує на 

підтримку. 

Отже, стаття В.П. Маковеєнка «United Nations and European 

Union in quest of Cyprus dispute solution» відповідає  всім вимогам 

щодо наукової публікації та може бути рекомендована до друку. 

 

 

завідувач кафедри політичної 

історії ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана»,  

д. політ. н., професор                                                       І.Д. Дудко 

  

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранта кафедри  

історії і археології слов'ян Інституту історичної освіти НПУ  

ім. М.П. Драгоманова Половинської В.В. "Матримоніальні 

зв’язки руської князівської династії зі скандинавськими 

монаршими дворами в XI – першій половині XII століття" 

 

Слід відзначити новизну й актуальність роботи для 

вітчизняної науки, а також намагання автора представити цікаві 

аналітичні розробки й оригінальні висновкові положення щодо 

сутності, характеру і розвитку русько-скандинавських 

міжнародних відносин, котрі, безперечно, можуть виявитись у 

практичному сенсі корисними для аналізу характеристик 

сучасних відносин країн СНД і Скандинавії та їх концептуальної 

побудови. 

Автор застосовує проблемно-хронологічний, історико-

генетичний, порівняльний і джерелознавчий методи 

дослідження, що передбачають комплексний підхід до вивчення 

проблеми. Разом з класичним порівняльно-текстологічним 

методом і логічно-смисловим аналізом історичного матеріалу в 
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окремих випадках подається авторське трактування джерела, 

навколо якого точиться дискусія в науковій літературі. 

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора, 

його володіння технікою науково-аналітичного пізнання  та 

відповідне уявлення про особливості соціокультурних контактів 

Східнослов'янського світу та Скандинавії. Очевидними 

позитивами бачиться широке використання праць вітчизняних і 

закордонних дослідників з теми, грамотно поставлена 

дослідницька мета, чітко наданий аналітичний матеріал, 

правильно й адекватно наведена аргументація. 

     Отже, стаття Половинської В.В. "Матримоніальні 

зв’язки руської князівської династії зі скандинавськими 

монаршими дворами в XI – першій половині XII століття" 

відповідає вимогам ВАК України і може бути рекомендована до 

друку. 

 

 

доктор історичних наук, професор кафедри 

історії і археології слов'ян  

Інституту історичної освіти 

 НПУ ім. М.П. Драгоманова                                        М.А. Журба  

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Самойлова О.Ф., 

аспіранта за спеціальністю 07. 00. 02  Всесвітня історія, 

«Diffusion of culture in time of globalization», 

наданої до друку до наукового збірника «Проблеми 

міжнародних відносин»  

 

У статті розглядаються особливості дифузії культури в 

сучасних глобалізаційних 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 культурної дифузії в умовах 
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глобалізації, які вже проявилися, допоможуть краще зрозуміти 

планетарний масштаб процесів глобалізації на сучасному етапі. 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів та аналізується вплив глобалізації на 

розвиток сучасної  культури. Досліджується вплив глобалізації 

культури на міжнародні відносини. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Ознайомлення зі статтею Самойлова О.Ф. «Diffusion of 

culture in time of globalization» – 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. «Безпековий вимір 

стратегічного партнерства США-Туреччина»  

 

Не викликає сумнівів високий ступінь актуальності теми 

дослідження, яка визначається помітними змінами у якісних 

показниках впливу акторів світової політики на розвиток 

сучасної системи міжнародних відносин. З означених позицій 

надто цікавим є звернення автора представленої до розгляду 

роботи до розкриття сутності й особливостей підходів США і 

Туреччини щодо формування стратегічного партнерства у сфері 

міжнародної безпеки.  

Варто зазначити, що інтенсивна діяльність турецької 

дипломатії, зокрема, на Близькому Сході, останніми роками 

суттєво непокоїть Сполучені Штати, які мають певні труднощі 
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для реалізації завдання знайти союзника, який би завжди був 

їхнім ефективним і відданим партнером. 

Як держава регіональної підтримки Туреччина багато 

зробила для США. Східна опора Атлантичного альянсу де-факто 

забезпечила контроль за його південно-східним кордоном, тому 

Вашингтон дозволяє собі доволі рідко втручатися з критикою 

турецької внутрішньополітичної еволюції. Така негласна угода 

тривала майже 40 років, незважаючи на деякі розбіжностей з 

приводу Кіпру й Іраку. Але кінець холодної війни і події 11 

вересня 2001 року створили нові стратегічні умови. Сучасна 

Анкара намагається закріпити свою центральну роль на 

Близькому Сході, у процесах, що все частіше виходять з під 

контролю Вашингтона.  

Важко оцінити, чи є в Туреччини достатній потенціал для 

реалізації власних амбіцій у регіоні і в якій мірі її інтереси 

розходяться з інтересами Сполучених Штатів. Турецька 

дипломатія сама, здається, перебуває на межі синдрому 

«перенапруження». Активна на всіх фронтах, від Кавказу до 

Балкан, вона намагається зберегти власну послідовність і не 

розгортати чітке політичне бачення.  

Отже, основною метою даної роботи є правильно визначене 

дослідження концептуальних і прикладних особливостей 

американсько-турецького стратегічного діалогу в контексті 

сучасної проблематики міжнародного партнерства у сфері 

безпеки.  

Автор переконливо демонструє, що на початку століття на 

європейському регіональному просторі триває процес 

формування єдиної системи міжнародної безпеки. З нових 

міжнародних акторів, чиї зусилля та вага в регіоні стають дедалі 

помітнішими, по-особливому вирізняється Туреччина, що прагне 

відігравати роль впливової регіональної держави, 

використовуючи різні можливості для того, щоб діяти як міст 

між Заходом і Сходом. Найтісніші зв'язки на основі 

«широкомасштабного стратегічного партнерства» в Анкари 

налагоджені з Вашингтоном. Проте відносини Туреччина-США 

пережили в минулий історичний період складний і не 
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однозначний етап розвитку, що дає підстави говорити не лише 

про конвергенцію, але й про наявність дивергенції у позиціях 

стратегічних партнерів. З означених позицій у роботі 

визначаються провідні чинники суперечливості двосторонніх 

відносин США і Туреччини, а також впливу європейської 

політики, у взаємозв’язку їх ідеологічного та організаційного 

складників.  

Підводячи підсумки статті, автор доходить логічних 

висновків про те, що: 

1. США традиційно розглядає Туреччину, насамперед, як 

важіль політичного впливу в регіоні. 

2. Внутрішньополітичні особливості Туреччини 

ускладнюють її відносини з Вашингтоном і створюють додаткові 

труднощі для реалізації спільних інтересів. 

3. Туреччині, що проводить гнучку зовнішню політику, 

прикладаються значні зусилля з конвертації турецько-

американського політичного співробітництва в економічні 

дивіденди, зокрема, у країнах регіону, але ринок США значно 

віддалений від території Туреччини, висока конкуренція заважає 

доступу турецьких компаній і навряд чи в найближчі роки на 

цьому напрямку Туреччину чекає успіх. 

Отже, представлена до розгляду робота свідчить на користь 

обраного автором аналітичного методологічного підходу, 

демонструє адекватність постановки дослідницької проблеми, 

аргументації положень і висновків. Таким чином стаття 

аспіранта відділу трансатлантичних досліджень ІСЕМВ НАН 

України Ратнікова М.І. «Безпековий вимір стратегічного 

партнерства США-Туреччина» заслуговує на публікацію. 

 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                                                  

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України,  

доктор політичних наук                                            І.І. Погорська  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранток Дипломатичної академії України  

Філенко І.В. і Попової Д.О. 

«До питання формування іміджу України в Росії» 

 

У представленій до розгляду роботі автори 

продемонстрували переконливе розуміння того факту, що 

питання рольового значення провідних наукових та 

інформаційних видань Росії у формуванні іміджевого складника 

української держави є одним з найактуальніших у сфері 

сучасних досліджень українсько-російських відносин.  

Разом з тим, варто зазначити, що стаття представляє 

авторський аналіз пріоритетної тематики російських видань, а 

також змісту і характеру публікацій про Україну й українсько-

російські відносини, використовуючи потенціал як методології 

власне політичної науки, так і техніку соціологічного пізнання.  

Особливим чинником актуальності бачиться акцент на 

врахуванні того факту, що нині між провідними державами 

розгорнулося геостратегічне інформаційне протиборство за 

досягнення переваги у світовому інформаційному просторі. 

Безумовно, що найважливішу роль воно почало відіграти у сфері 

військової безпеки. У даний час найрозвиненіші країни мають у 

своєму розпорядженні потужний інформаційний потенціал, який 

за певних умов забезпечує досягнення ними найрізноманітніших 

політичних цілей. Події другої половини ХХ століття 

засвідчили, що нові технології ще більше збільшили потенційні 

можливості інформації у війні, а також підтвердили важливість 

її ролі в забезпеченні не тільки національної безпеки окремої 

країни, а й міжнародної безпеки в цілому. Водночас ці 

досягнення призвели до того, що відкрилися нові загрози 

безпеці, оскільки прозорість державних кордонів для 

інформаційних потоків створила принципово іншу ситуацію у 

функціонуванні інститутів державної влади.  

Медіатизація політики змінює традиційні механізми 

ведення політичного діалогу. Пропаганда стає різноманітною і 

глобальної, проникає в усі сфери економіки і політики, формує 
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найлаконічнішу мову, багату на стереотипні конструкції. 

Медіапропаганда виробляє культурні трансформації, продукує 

особливі цінності, створює нові контексти кроскультурних 

комунікацій. Медіатизація політичного простору суттєво 

модифікує нормативно-символічну сферу політики, змінюючи 

статус традиційних ідеологічних і пропагандистських інститутів. 

З даних позицій автори правильно зазначають, що 

дослідження українсько-російських відносин «обумовлено не 

тільки низкою проблем, що супроводжують становлення 

оновленої російської економіки, а й глибокою залежністю всього 

спектру українських державних складників від російського 

чинника. У площині відносин України зі світом увесь 

різнобарвний комплекс впливів простежується, однак, в 

односторонньому порядку, оскільки наша держава виявилася 

реципієнтом, а не продуцентом зовнішньополітичних впливів. 

До цього додається чинник вітчизняного економічного розвитку, 

що значно програє порівнянно з країнами вісімки чи двадцятки. 

Опосередковано таку думку підтверджує і рівень уваги наукової 

і політичної еліти провідних країн, зокрема, Росії, до 

дослідження українських питань».  

У роботі демонструється, що аналіз наукової проблеми 

іміджу України на російському векторі зовнішньої політики 

визначається низкою чинників внутрішнього і зовнішнього 

походження, які суттєво впливають на сприйняття України як 

порівняно нового актора міжнародних відносин окремими 

акторами світового співтовариства, інтеграційними 

об'єднаннями та міжнародними організаціями. Вступаючи між 

собою в причинно-наслідкові зв’язки, ці чинники, з одного боку, 

формують політико-дипломатичне і зовнішньоекономічне 

підґрунтя для перспектив розвитку Української держави, а з 

другого – стають об’єктом підвищеної зовнішнього уваги, 

впливаючи на розвиток відносин з владними структурами, 

бізнесом, організаціями громадянського суспільства. Значимим 

чинником, у даному контексті стає відсутність консолідованого 

уявлення в сучасному міжнародному середовищі про ситуацію в 

Україні. 
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Отже, текст представленої до розгляду статті засвідчує 

володіння авторів необхідним рівнем техніки наукового-

аналітичного пізнання, що застосовується до аналізу відповідної 

проблематики і заслуговує на публікацію. 

 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                                                  

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, доктор політичних наук             ….  І.І. Погорська  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Лубської В.В.,  

аспіранта за спеціальністю 23. 00. 02  Політичні інститути, 

процеси та технології 

«Віртуалізація українського суспільства в контексті 

вестернізації», 

наданої до друку до наукового збірника «Проблеми 

міжнародних відносин»  

 

У статті розглядаються роль і вплив Інтернету в  сучасній 

Україні.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 

тенденції – зростаюча роль Інтернету та віртуалізація 

суспільства – є явищем складним і неоднозначним, про що 

свідчать дискусії, розгорнуті провідними світовими експертами 

в даній галузі. Ми виходили з того, що вивчення тих наслідків, а 

саме впливу Інтернету в контексті вестернізації, які вже 

проявилися, допоможуть краще зрозуміти планетарний масштаб 

процесів глобалізації на сучасному етапі. 

У статті розглядаються особливості віртуалізації 

українського суспільства й аналізується вплив Інтернету на 

розвиток сучасної  культури.  

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 
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Стаття Лубської В.В. «Віртуалізація українського 

суспільства в контексті вестернізації» – завершене самостійне 

дослідження актуальної проблеми сучасних міжнародних 

відносин, яке відповідає вимогам ВАК України і може бути 

рекомендована до друку. 

 

 

кандидат історичних наук,                                                 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                                            І.І. Судак 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 

урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор; виділення нез’ясованих раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок з цього напрямку. 

 Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 

 Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 

 Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 

Обсяг статті – 10–12 машинописних сторінок (до 20 тис. 

знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–

0,5 др. арк. (12–20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами 

(кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче 

(через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт 

– напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку 

повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail 

(шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме 

українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст 

статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 

слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то 

вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку 

друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один 
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рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, 

через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів 

не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність 

наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних 

імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно 

вичитаний, перевірений автором і підписаний на останній 

сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує 

кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та аспірантів, а 

також інших авторів без наукового ступеня підписують їхні 

наукові керівники із зазначенням дати прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, 

ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, 

здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового 

ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в 

книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 

інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. 

Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту 

(аркуші стандартні 210?297 мм. Папір білий, текст з одного боку 

аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора / 

перше прізвище). 

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку 

рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються 

правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 

виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил 

оформлення авторських оригіналів, редколегією не 

розглядаються і не рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин» необхідно надіслати її на адресу 

редакції. 
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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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Київський міжнародний 

університет 
Рік заснування – 1994 

IV рівень акредитації 

Ліцензія АГ № 582033  від 21. 09. 2011 р. 

Сертифікат  ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО 
www.kymu.edu.ua      info@kymu.edu.ua 

03179 м. Київ, вул. Львівська, 49. 
Тел./факс: (044) 450-06-31, 424-86-18, 423-17-88 

 

Президент університету–професор 

Хачатурян Хачатур Володимирович 

 

Київський міжнародний університет  готує  висококваліфікованих фахівців за 

спеціальностями:  міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні 

економічні відносини; країнознавство; міжнародна інформація; міжнародний 

бізнес, зовнішня політика; туризм; правознавство; інтелектуальна власність; 

журналістика; кіно-телемистецтво; театральне мистецтво; іноземна мова і 

література; переклад; соціологія;  психологія; політологія; педагогіка вищої 

школи; економіка підприємства; міжнародна економіка; фінанси і кредит; 

менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; товарознавство та 

торговельне підприємництво; будівництво; комп’ютерні науки; фармація. 

Вивчаються 24 іноземні мови,  серед яких представлені як європейські, так і 

мови країн Близького і Далекого Сходу. Робочими мовами в університеті є 

українська і англійська. Університет забезпечує студентів базами 

практики. 

 
У межах реалізації програми міжнародного співробітництва Університетом 

укладені договори з Московським державним університетом ім. М. 

Ломоносова, Римським університетом «La Sapienza» (Італія), Інститутом 

Камоеша (Лісабон, Португалія), Краківською академією ім.. 

Ф.Моджевського (Польща), Нанькайським та Цзинянським університетами 

(КНР) та ін.  

 

 

http://www.kymu.edu.ua/
mailto:info@kymu.edu.ua
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ЛІЦЕЙ  

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   (5 -11 класи) 

Напрями: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, 

художньо-естетичний. 

 
КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст)  

Напрями: правознавство, акторське мистецтво, видавнича справа та 

редагування, економіка підприємства, туристичне обслуговування. 

будівництво. 

 

МАГІСТРАТУРА, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ДРУГА ВИЩА 

ОСВІТА,  ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА 

Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр – 4 роки,  

магістр – 1- 1, 5-2 роки. 

 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Підготовче відділення КиМУ,  регіональні підготовчі курси, знижка в 

оплаті для  їх  випускників до 15%. 

 
Загальна площа власних приміщень Університету - 39625 м2, 

спеціалізовані кабінети з сучасною  технічною базою: зал судового засідання;  

криміналістичний полігон; психологічна лабораторія; лінгвістичні та 

комп’ютерні кабінети; навчальні теле-та радіостудії; хореографічні зали; 

студентський театр; майстерні акторських та режисерських дисциплін; 

спортивний і тренажерний зали; бібліотека та читальна зала з найсучаснішою 

фаховою літературою; прес-центр; власна Всеукраїнська університетська 

газета «Постскриптум Плюс»; Юридична клініка; безкоштовний доступ  до 

мережі INTERNET, WI-FI. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kymu.edu.ua/vmv
mailto:v.kiu.ua@gmail.com
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ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 

Випуск 4, 2012 рік 

 

Наукові редактори – Канцелярук Б.І., Судак І.І. 

Літературний редактор – Піскова Р.В.  

Упорядник – Судак І.І. 

Верстка – Судак І.І., Гондюл Д.В. 
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