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СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  

 

 УДК 061.1ЄС-027.6:[32+34](477) 

 

Б.В. Зажигаев 
кандидат политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

международных отношений и внешней политики, проректор 

Киевского международного университета (Киев, Украина) 

 

УКРАИНА: УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ  КРИТЕРИЯМ 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС 

(КУДА ИДЕТ УКРАИНА?) 

 

У статті аналізується відповідність України 

Копенгагенським критеріям для держав-кандидатів на вступ 

до ЄС. На підставі глибокого аналізу політичного процесу, 

сформованого економічного укладу, правоохоронної системи 

України автор визначає вектор еволюції України в міжнародній 

політиці. В основі аналізу – праці політичної класики і 

дослідження сучасної політичної практики. 

Ключові слова: Копенгагенські критерії, демократія, 

клептократія, корупція, громадянське суспільство, права 

людини, спецслужби, насильство.  

 

Дискуссия о пути развития Украины на протяжении всего 

периода независимости, начиная с 1991 года, ставит перед 

политической наукой актуальную проблему – каков вектор 

эволюции политической системы Украины? Насколько 

политическая система Украины соответствует декларируемому 

украинским государством курсу на европейскую интеграцию? 

Как реальная внешняя политика Украины соотносится с 

интересами ЕС и как она влияет на развитие международных 

отношений?  

 Для ответа на поставленные вопросы, необходимо 

проанализировать, в чем состоит сущность политических, 

правовых и экономических преобразований в Украине. Можно 
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ли действия политической элиты Украины квалифицировать, 

как реформы, а саму элиту в качестве элиты.  

 Учитывая традиционный, революционный характер 

политических преобразований в СССР в конце 90-х годов 

прошлого столетия, необходимо отметить, что локомотивом 

политических преобразований явилась номенклатура. Исходя из 

этого цели преобразований, механизмы и инструменты 

преобразований необходимо рассматривать через призму 

интересов номенклатуры. Этот подход ранее не использовали 

отечественные политологи. 

 Глубоким заблуждением политологов, на протяжении 

последних 20 лет, является алгоритм оценки политических, 

социальных и экономических преобразований в Украине. Это 

заблуждение состоит в том, что преобразования по сути, не 

являются демократическими, а реформы не являются таковыми 

ни по сути, ни по содержанию. Вместе с тем, «реформы» 

являются сложившейся реальностью, которую нельзя 

игнорировать. Эта политическая, социальная и экономическая 

реальность определяет сущность и содержание внутренней 

политики Украины и в полной мере проектируется на ее 

внешнюю политику в международных отношениях, определяя 

место в системе международных отношений.  

 По нашему мнению, степень евроинтеграции Украины 

необходимо рассматривать в контексте  соответствия 

Копенгагенским критериям (критерии вступления стран в 

Европейский Союз), которые были приняты в июне 1993 года на 

заседании Европейского Совета в Копенгагене и подтверждены 

в декабре 1995 года на заседании Европейского Совета в 

Мадриде.   

Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались 

демократические принципы, принципы свободы и уважения 

прав человека (Союз основан на ценностях уважения 

человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, 

правового государства и соблюдения прав человека, включая 
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права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности 

являются общими для государств-членов в рамках общества, 

характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, 

терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством 

женщин и мужчин.)
1
, а также принципов правового 

государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском Союзе)
2
.  

Эти  права, свободы и принципы изложены в Хартии 

Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г., 

адаптированной 12 декабря 2007 г.
3
, которая имеет такую же 

юридическую силу, как и Договоры. 

Одним из основных критериев – в стране должна 

присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и 

должны признаваться общие правила и стандарты ЕС. 
В Договоре о Европейском Союзе, принятом в июне 1993 

г. в Копенгагене, сформулированы три критерия, которым 

должны соответствовать кандидаты на вступление в ЕС:  

1) политический критерий – стабильность институтов, 

гарантирующих демократию, власть закона, соблюдение 

прав человека, уважение и защиту прав меньшинств;  

2) экономический критерий – наличие функционирующего 

рыночного хозяйства, а также способность противостоять 

конкурентному давлению и рыночным силам в рамках ЕС;  

3) критерий, связанный с принятием институциональных 

и юридических норм ЕС, – способность выполнять 

обязательства члена ЕС, в том числе в отношении 

                                      
1
 Статья 2. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 года): 

текст с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2007 года. [Электронный 

ресурс]. // Документ 994_029, чинний, поточна редакція – Редакція від 

13.12.2007. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3 

. 24.10. 2012. 
2
 Там же. – Статья 6.  

3
 Хартія основних прав Європейського Союзу [Электронный  ресурс]. // 

Хартія ; Міжнародний документ від 07.12.2000 : Режим доступа: Документ 

994_524, поточна редакція. – Прийняття від 07.12.2000. – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524. 24.10.2012. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3%20.%2024.10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3%20.%2024.10
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524.%2024.10
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создания политического, экономического и валютного 

союза. 

Эти критерии неразделимы. Научный сотрудник 

Института мирового хозяйства г. Киль (Германия) Даниэль 

Пьяцоло считает: «Указанные сферы реформирования 

взаимоувязаны, поскольку успех в одной из них будет 

достигаться только при наличии достаточного прогресса в двух 

других. Кроме того, успешное продвижение во всех сферах 

необходимо для обеспечения надежности экономических 

реформ»
4
. 

Анализ приведенных тезисов позволит оценить, не только 

насколько Украина соответствует критериям для кандидатов на 

вступление в ЕС, но и определить вектор эволюции государства 

и общества, как таковой.  

Точкой отсчета в поставленной проблеме, безусловно, 

является момент обретения Украиной независимости. Именно 

через политические критерии, то есть движущие силы 

преобразований, идеологию, инструментарий реформ 

формируются интересы политической элиты, форма правления 

и происходит ее эволюция.    

Логику преобразований в Украине необходимо искать в 

мотивации действий политической элиты в условиях развала 

советского тоталитарного устройства. В.О. Ключевский писал: 

«Политическая крепость  прочна только  тогда, когда  держится 

на  силе нравственной»
5
.  

Именно в этих условиях потери социальной ориентации 

происходило формирование политической элиты Украины. Эта 

                                      
4
 Пьяцоло Даниэль. Восточная Европа между трансформацией и вступлением 

в ЕС: анализ реформаторских требований [Текст] : Экономическая политика: 

стратегия и тактика / Д. Пьяцоло // Проблемы теории и практики управления 

: Международный журнал. – 2002. – № 2. – С. 8 – 14. 
5
 Ключевский В.О. Сочинение: в девяти томах : материалы разных лет / 

Ключевский В.О.; [Под. ред. В.Л. Янина]. – М. : Мысль. – 1990. – Т. 9. – С. 

433 [9]. 
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элита сформировались из привилегированных слоев, с 

использованием криминала в качестве инструмента, методом 

навязывания из девиантных категорий граждан, которые, в силу 

своего прежнего положения в СССР, были наименее 

подвержены аномии.  

К этим категориям относятся: 

– представители номенклатуры; 

– сотрудники КГБ, специфика и методы работы которых 

способствовали формированию у них девиантных (неправовых) 

норм поведения. «В самом начале 1918 г. ВЧК объявила о своем 

праве проводить внесудебные расстрелы… Позднее 

внесудебные функции этого органа только расширялись»
6
; 

– уголовные элементы с девиантными психологическими 

особенностями. Применительно к постсоветскому пространству 

вся пенитенциарная система – инструмент укоренения 

коммунистического режима. Отечественная пенитенциарная 

система – предмет самостоятельного обсуждения. Здесь же 

заметим, что она вполне отражает недемократический, 

нелиберальный, репрессивный  характер политического 

режима
7
.  

«Происходит громадный шаг вперед по пути 

криминализации государства… Государство начинает 

функционировать не как организм, в которые проникли разные 

мафии, а как самая крупная мафия, которая хочет уничтожить 

мелкие, навести порядок и пополнить «общак»… Государство 

преобразуется в соответствии с суровыми законами мафии. 

                                      
6 

Кокурин А.И., Петров Н.В. Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-

МГБ-МВД-КГБ 1917–1991 гг. / Кокурин А.И., Петров Н.В. [Под ред. aкд. 

А.Н. Яковлева]. – М. : МФД, 2003. – С. 5–6.  
7 

Абрамкин В. Поиски выхода: Преступность, уголовная политика и места 

заключения в постсоветском пространстве. – М. : Права человека, 1996; 

Досье на цензуру: Страна и ее заключенные. – 1999. – (№7–8); Walmsley R. 

Prison Systems in Central and Eastern Europe. – Helsinki : HEUNI, 1996. 
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Разумеется, это не единственная закономерность, действующая 

сегодня в нашей стране»
8
. 

Эти три категории советского общества сформировали 

особый тип украинской национальной псевдоэлиты, 

объединенных единой целью господства в новых условиях 

после развала СССР.  

За 20 лет независимости в Украине так и не 

сформировались политические институты гарантирующие 

учреждение демократической формы правления. В Украине 

навязанный криминально-милицейский режим, опирающийся 

на спецслужбы. Служба безопасности Украины – один из 

главных инструментов формирования всех ветвей 

государственной власти, создания, финансирования и контроля 

теневых (фиктивных, искусственно созданных из управляемых 

людей, как правило, с девиантным типом психики) структур, 

имитирующих элементы гражданского общества. Способ 

управления – насилие как физическое, так и моральное, или 

угроза применения насилия.  

СБУ в разрез национальному законодательству 

непосредственно организует и принимает участие в 

деятельности политических партий и общественных 

организации, финансирует их из неформальных источников, 

формируемых, как правило, криминальным способом. 

Сотрудники спецслужб «работают» во всех фракциях 

Верховной Рады, ими «пропитаны» государственные органы 

власти и органы местного самоуправления. Спецслужбы 

Украины прошли эволюцию от методов прямого террора 

общества времен ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ до латентного насилия 

в отношении граждан и превратилась в инструмент борьбы 

украинской клептократической криминальной псевдоэлиты с 

                                      
8
 Фурман Д. Преемник начал ревизию наследства. На смену мафиозному 

хаосу идет мафиозный порядок / Фурман Д. // Общая газета. – 2000. – 28 

сентября – 4 октября. – С. 7.  
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гражданским обществом. Эти отношения составляют сущность 

и основное содержание политики правящей в Украине 

клептократической псевдоэлиты. Эта деятельность СБУ, как 

правило, криминальна.  

«В последний год – теракты, убийства, похищения на 

территории Украины. Это уже системная ошибка в организации 

работы правоохранительных органов», – считает экс-глава СБУ 

В. Наливайченко. Как результат в Украине спецслужба вышла 

из под контроля парламента: «СБУ потеряла парламентський 

контроль».
9
 Подобную озабоченность высказал  постоянный 

представитель Президента Украины в парламенте. Юрий 

Мирошниченко отметил: все, что происходит на территории 

Украины, должно подпадать под юрисдикцию СБУ. «Это вызов 

Украине – то, что произошло, и основание для очень серьезного 

анализа Службы безопасности Украины».
10

 «Поскольку 

конституционной реформой СБУ была выведена из-под 

парламентского контроля, то ответственность за деятельность 

СБУ несет Президент Украины, – считает: Николай 

Княжитский, генеральный директор ТВ компании ТВі. – «Это 

безобразие – то, что делает СБУ на наших улицах»
11

.   

Деятельность СБУ представляет опасность демократии не 

только в Украине, но и международному сообществу. 

Российскому оппозиционеру Леониду Развожаеву, 

обратившемуся в представительство ООН в Украине с целью 

получить политическое убежище в Украине, СБУ подставила 

подконтрольную, псевдорадикальную общественную 

организацию. Что, в конечном счете, привело к его аресту и 

                                      
9
 Екс-голова СБУ: Теракти, вбивства, викрадення - це помилки 

правоохоронців. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-

tse-pomilki-pravoohorontsiv.html. 25.10.2012. 
10

 Там же. 
11

 Там же. 

http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-tse-pomilki-pravoohorontsiv.html
http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-tse-pomilki-pravoohorontsiv.html
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передаче спецслужбам России
12

. Фактически Украина 

игнорирует Хартию основных прав Европейского Союза, 

статью 18 Право на убежище: «Право на  убежище 

гарантируется согласно положениям Женевской конвенции от 

28 июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 года о статусе 

беженцев и положения Договора об учреждении Европейского 

сообщества»
13

. 

Подобная противоправная деятельность СБУ направлена 

на установление привилегированного статуса для своих 

сотрудников в обществе. Обслуживая интересы обогащающейся 

криминальными методами псевдоэлиты, сотрудники СБУ 

превратились в неправовой слой, по типу «рабочей 

аристократии» времен пролетарских революций, откуда и 

происходят истоки украинских спецслужб, воспитанных в духе 

«красного террора». Их современная сущность полностью 

соответствует ленинскому определению, разве что «приказчики 

клептократии», но вооруженные и освобожденные от 

ответственности. «Этот слой обуржуазившихся рабочих или 

– рабочей аристократии? – писал Ленин. – Вполне мещанских 

по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему 

миросозерцанию, есть главная опора II Интернационала, а в 

наши дни главная социальная (не военная) опора буржуазии. 

Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, 

рабочие приказчики класса капиталистов...»
14

.  

                                      
12

 Справа Развозжаєва: СБУ звинуватили у нездатності контролювати 

ситуацію у себе вдома. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-

nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html. 20.11.2012. 
13

Хартия основных прав Европейского Союза. [Электронный  ресурс]. /   

Торжественная прокламация. (Ницца, 7 декабря 2000 года) // Міжнародний 

документ від 07.12.2000. – Режим доступа:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/994_524. 27.10.2012. 
14

 Ленин В.И. Полное собрание соч., – [5 изд.], т. 27. –  С. 308. 

http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html
http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/994_524
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«СБУ, в таком виде, в каком она существует сегодня, 

только компрометирует государство и руководство страны, 

которому СБУ напрямую подчиняется. Парламентская 

ассамблея Совета Европы в своих резолюциях неоднократно 

указывала на необходимость реформирования СБУ», – считает 

экс-зам. Начальника СБУ генерал Геннадий Москаль. 

«В таком виде, в котором сегодня существует СБУ – это 

аналог царского политического охранного ведомства образца до 

1917 года. То есть это политическая полиция, которая все 

усилия направляет на борьбу с оппозицией. Видимо, такая 

ситуация устраивает сегодня высшее руководство государства, 

поэтому и не происходит реформирование, а постоянно 

возникают мифические дела грибников, лесников, политологов, 

– отметил также политик. Думаю, что данная ситуация 

изменится после 28 октября этого года. Эта служба будет 

полностью люстрирована, расформирована»
15

.  

С учетом всего спектра форм и методов работы СБУ: от 

политического сыска, провокаций, в том числе противоправных, 

противоправного давления и склонения к противоправным 

действиям граждан, коммерческих и государственных структур 

и органов государственного управления (включая прокуратуру, 

правоохранительные органы и суды) до банального 

противодействия гражданам реализовывать свои права (с 

использованием криминальных методов) – можно сделать 

вывод, что Украина управляется не правовыми методами, а 

основным инструментом управления являются спецслужбы, 

обслуживающие интересы клептократии. Сущность 

универсального государства (по Арнольду Тойнби), в которое 

трансформировалась Украина с развалом СССР, определяет 

углубление процесса девиантности спецслужб, определяя 

                                      
15

 "Сегодня СБУ – это аналог царского политического охранного ведомства 

образца до 1917 года", [Электронный  ресурс]. Москаль. – Режим доступа:  

http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politiches

kogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal. 25.10.2012. 

http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politicheskogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal
http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politicheskogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal


Украина: уровень соответствия критериям  

для кандидатов на вступление в ЕС (Куда идет Украина?) 

 

 15 

морально-нравственные для формирования кадрового их 

потенциала (из людей «тела»)
16

, лишая Украину перспектив 

учреждения демократии и ускоряя процесс распада государства.  

Вся обозримая русская история – история непомерного 

обогащения элит, становления крайних тоталитарных форм 

правления, начиная с Ивана IV, посредством назначения бояр на 

доходные должности, обеспечивающих «кормление» их 

обладателей. Как утверждает Геннадий Ашин, традиция 

«кормления» глубоко укоренилась в российской элите, а также  

способствовала поступлению на службу «знатных иностранцев 

из Литвы, немецких княжеств, Золотой орды». Традиции т.н. 

«кормления» глубоко укоренились в российской элите и 

представляли по существу узаконенную коррупцию, оказывая 

разлагающее влияние на эту элиту, да и на общество в целом. 

Ашин считал, что это и сформировало национальную традицию 

постоянной нехватки средств в бюджете государств ввиду 

«огромных расходов». «Этот тип развития предполагал 

командную, авторитарную, милитаризованную политическую 

систему, которая делала ставку на принудительные методы 

решения проблем с вертикальной иерархической системой 

управления. Эта авторитарная власть предполагала и 

авторитарную элиту, являющуюся проводником этой власти»
17

.    

Эта традиция в новых условиях клептократии 

усовершенствовала механизм формирования политической 

псевдоэлиты, превратив, как бы, пусть даже условные, но по 

форме все же демократические выборы в подбор формальной 

политической псевдоэлиты, являющейся в сущности лишь 

декорацией для псевдодемократии (схема 1). Этот процесс для 

                                      
16

 Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности : Работы разных лет. Пер. с франц. – М. : Касталь, 1996. – С. 

244. 
17

 Ашин Г.К. Элитология: смена и рекрутирование элит / Ашин Г.К. – М. : 

Изд. РИО МГИМО, 1998. – С. 16. 
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Украины – естественная, логическая пролонгация исторических 

традиций описанных в начале XIX века. «Недостатки «демо-

либерализма», «формальной» и «атомизированной» демократии, 

не говоря уже о «буржуазном» парламентаризме, развенчивали 

и разоблачали одинаково дружно и правые, и левые. С разными, 

правда, целями, но и те, и другие стремились обеспечить за 

собой вместо неопределенности избрания заранее 

предопределенный «отбор» (или подбор) послушной 

агентуры»
18

. 

В итоге, в представительных органах власти приоритет 

неформальных (криминальных) институтов власти над 

формальными, укомплектованными подобранными 

управляемыми людьми и получившими легитимность через 

выборы, легитимность которых вызывает у наблюдателей 

либерально-демократических государств большие сомнения на 

протяжении всего периода независимости. Подобные сомнения 

порождают в обществе безразличие к выборам и сформировали 

соответствующую форме правления идеологию – цинизм, как 

адекватную реакцию на способ формирования власти. За годы 

независимости в украинском общественном сознании 

государством навязано гипертрофированное негативное 

отношение к демократии (диаграмма 1).  

 

 

 

 

 

                                      
18

Вишняк М.В.  Парламент, советы. Корпорации. // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. IV. Политическая мысль в России: Вторая 

половина XIX – XX в./Нац. обществ.-науч. Фонд. Акад. полит. Науки ; 

Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред.-науч. Совет : пред. совета 

Г.Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – 829, [1] с. – (С. 710-711). 
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С развалом СССР коммунистическая идеология рухнула, 

распалась страна, а на ее месте образовался нравственный 

психологический вакуум, который вверг общество в состояние, 

которое в психологии называется аномия (авт. – буквально 

«разрегулированность») – временная утрата социальных норм 

действенности. Для общества в целом это состояние, при 

котором жизненные процессы временно прекращаются или 

настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления 

жизни. Автор теории аномии Эмиль Дюркгейм, объясняя это 

явление, подчеркивал, что социальные правила играют важную 

роль в регуляции жизни людей. Нормы управляют их 

поведением, они знают, чего следует ожидать от других и что 

ждут от них. Жизненный опыт людей (т.е. их удовольствия и 

разочарования) более или менее соответствует ожиданиям, 

которые обусловлены социальными нормами. Однако во время 

кризисов или радикальных социальных перемен, например, в 

связи со спадом деловой активности и безудержной инфляцией, 

жизненный опыт перестает соответствовать идеалам, 

воплощенным в социальных нормах. В результате люди 

испытывают состояние запутанности и дезориентации. Он 

считал, что неожиданные упадок и процветание связаны с 

«нарушениями коллективного порядка». Социальные нормы 

разрушаются, люди теряют ориентацию и – все это 

способствует девиантному поведению (Дюркгейм, 1897)
20

.    

Директор Института украинской политики Константин 

Бондаренко заявил, что среди украинских избирателей 

популярны иждивенческие настроения: «В Черкасской области 

было проведено исследование среди избирателей относительно 

кандидатов в депутаты. И большинство ответили, что при 

прочих равных условиях они проголосуют за того кандидата, 

который пришел к ним с подарками. Мы спрашивали, почему 

                                      
20
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именно такой подход, и нам ответили, что тот, кто без подарков, 

– жлоб»
21

.  

Отношение к демократии в Украине иллюстрируют 

данные социологического исследования, проведенного в 

сентябре-октябре 2012 года фондом «Демократические 

инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским 

международным институтом социологии. Если бы в стране 

возникла реальная угроза демократии, то лишь 3,5% украинцев 

вышли бы на улицы с акциями протеста (диаграмма 1)
22

. 

                                                                                      

Диаграмма  1 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ ГОТОВА 

ВЫЙТИ С АКЦИЯМИ  ПРОТЕСТА НА УЛИЦЫ 

ЕСЛИ БЫ В СТРАНЕ ВОЗНИКЛА РЕАЛЬНАЯ 

УГРОЗА ДЕМОКРАТИИ

Часть 

населения 

готовая 

отстаивать 

демократию в 

Украине в 

случае 

реальной 

угрозы для 

нее, -

 3,5%

Население 

Украины, 

которое не 

выйдет на 

улицы 

отстаивать 

демокра-

тию, -

 96,5%
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Три четверти украинцев никогда и не при каких условиях 

не поддержали бы массовые выступления в защиту своих прав. 

73,2% респондентов вообще считают такие акции 

маловероятными. В том, что протесты неизбежны, уверены 

только 2,3% опрошенных
23

 (диаграмма 2). 

Рассматривая экономические критерии необходимо 

отметить, что основу украинской трагедии составили 

революционные псевдоэкономические реформы «новых» 

псевдодемократов. После отказа от идеологии марксизма-

ленинизма создание такой элиты потребовало жестких 

репрессий не только против жесточайше эксплуатируемой 

массы населения, но и против самой элиты, чтобы добиться ее 

полной лояльности. Отсюда и периодические чистки элиты. Что 

происходит в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и 

других «недостаточно управляемых» представителей 

неономенклатуры. 

Модернизации и чистки сопутствуют всей истории 

славянских народов с времен непомерной жадности киевского 

князя Игоря до современных псевдомодернизаторов 

(революционеров) распадающейся Украины от Леонида 

Кравчука, Леонида Кучмы, Юлии Тимошенко, Павла Лазаренко, 

Виктора Ющенко, Виктора Януковича. К этому списку можно 

отнести практически всех современных публичных политиков 

Украины – от националистов до коммунистов.   
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«Революция всегда есть, в значительной степени, 

маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, 

знакомые лица. …за революционной борьбой и революционной 

фразеологией нетрудно обнаружить хрюкающие гоголевские 

морды и рожи»
24

. Основу политической и экономической элиты 
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Украины и в 2012 году составляют те же девиантные категории 

времен перестройки и учреждения независимости Украины и их 

генетические наследники (см. С. 9., абз. 3).  

С. Эрлангер, американский журналист, абсолютно точно 

дал формулировку процессу формирования элит новых 

государств. Он характеризует новую псевдоэлиту: 

«...вульгарные нувороши, этот новый класс, состоящий из 

преступников и вельможных воров, составляет основу 

феодального по своей сути производства»
25

. 

Произошла «замена коммунистической элиты сборищем 

теневых бизнесменов, коррумпированных чиновников и 

уголовников»
26

. В этой среде сформировалась новая форма 

правления – клептократия.
27

 Странно было бы ожидать от М. 

Горбачева, Л. Кравчука, Л. Кучмы, В. Ющенко, В. Януковича, 

Н. Азарова, Ю. Тимошенко, С. Тигипко и других 

представителей номенклатурной когорты (или девиантных 

групп) другой логики псевдореформ, кроме попытки 

тоталитарными методами 30-х годов XX столетия, навязать свое 

видение «демократии», понимаемое не иначе, как закрепление 

своего господствующего положения.  

Андерс Аслунд (ANDERS ÅSLUND) – старший научный 

сотрудник Института международной экономики имени 

Петерсона (Peterson Institute for International Economics) в 

                                      
25
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журнале Мировая политика («Foreign Policy«, США) пишет: 

«Деловой климат на Украине настолько суров, что даже 

китайское правительство не хочет иметь к нему никакого 

отношения, а китайцы выдвигают особые условия относительно 

своих рабочих, ведущих строительные работы. 
Внутри страны изоляция – еще заметнее, и все благодаря 

недальновидной привычке Януковича подвергать 

преследованиям самых влиятельных людей страны. Сейчас 

звучат многочисленные заявления о том, что приверженцы 

семьи Януковича берут под свой частичный контроль 

компании, не платя за это никаких денег, а также принимают 

откаты в размере от 40 до 70 процентов стоимости крупных 

государственных контрактов»
28

. 

Реформы явились процессом легализации реальной жизни 

украинской номенклатуры, жившей двойной жизнью. Это 

политическая традиция восточных славян. Она сформировала не 

только политическую элиту, но и уничтожила предпосылки 

развития гражданского общества. Национальную, 

психологическую сущность украинского «простолюдина» (как 

говорит Виктор Ющенко, «пересічного українця»), выражает 

поговорка – «Был бы ты там (авт. – во власти), ты тоже б 

воровал!» (укр. «Був би ти там, ти б теж крав!»).  Период 

правления Украиной Виктором Ющенко – лучшее тому 

подтверждение. 

За время независимости в Украине сформирована 

примитивная криминально-феодальная экстенсивная экономика 

самоудушающего типа, в основе которой – клептократия как 

форма государственного правления. Экономика Украины 

представляет собой примитивное поле для мошенничества и 

спекуляций криминально-номенклатурной псевдоэлиты. 

                                      
28
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Характерными признаками украинской экономики 

являются: 

– криминально-олигархический характер экономики, 

организатором которой выступает частное государство; 

– превращение государством экономики в исключительно 

криминальную сферу, а криминала – в класс 

«предпринимателей»;  

– сознательное законодательное обеспечение личных 

интересов клептократии в сфере экономики, сознательно 

направленное на приоритет личных корыстных интересов в 

ущерб общественным; 

– низкий уровень профессиональной подготовки 

правительства и высшего звена государственного управления, 

превращение науки и образования в инкубатор коррупции и 

инструмент индоктринизации общества; 

– коррупция как основа и несущий каркас государства; 

– отказ государства от социальных функций и перевод 

политики в стадию биополитики. Искусственная организация 

государством безработицы с целью перевода в теневую сферу 

налоговой базы, сокращения базы пенсионного форда с целью 

увода в теневую сферу;  

– перевод экономики из прозрачной, правовой сферы в 

«теневую» криминально-паразитическую;    

– превращение кредитной системы в ростовщичество 

(«…пока будет сохраняться нынешняя разница между 

ставками в Украине и других странах, наша продукция 

останется неконкурентоспособной», – уверен первый вице-

президент Украинского союза промышленников и 

предпринимателей Сергей Прохоров. Ставки суточных 

кредитов овернайт на межбанке составляют 44,4% годовых. 

Рейтинговое агентство Fitch и инвестбанк Goldman Sachs 
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уже спрогнозировали потенциал снижения курса гривны на 

10–30%.
29

); 

– смена контрольных и фискальных функций органов 

государственного управления на криминальные 

«разрешительные»; 

– превращение судебной и правоохранительной системы в 

инструмент управления экономикой исключительно в интересах 

клептократии; 

– покровительство криминальным методам 

предпринимателей, лоббирование их интересов во власти, 

подбор персонального состава органов власти в интересах 

клептократии. 

Состояние экономики иллюстрирует рейтинг, 

проведенный журналом Forbes. Проанализировав 

макроэкономические показатели большинства стран мира за 

последние годы и прогнозы развития до 2012 года, сделан 

вывод, что Украина – в пятерке худших экономик мира. Про 

Украину в рейтинге Forbes сказано, что ее ВВП на душу 

населения находится на уровне таких стран, как Сербия и 

Болгария. При этом инфляция в Украине составляет около 10 

процентов. Мешают развиваться Украине коррупция, плохое 

государственное управление и судебная система
30

. 

Худшей экономикой мира на середину 2011 года является 

Мадагаскар, второй в списке оказалась Армения, третьей – 

Гвинея, а пятерку худших экономик мира замыкают Украина и 

Ямайка
31

. 
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Украина попала в низшую категорию в рейтинге 

свободных экономик, составляемом Heritage Foundation, заняв 

163 место из 179 и показав худший результат среди стран 

Европы и вместе с Беларусью и такими странами, как КНДР, 

Зимбабве, Сьерра Леоне, Иран, Либерия, Того, Кирибати, 

Бурунди и прочими, Украина расположилась в категории 

репрессивных экономик.
32

 

Стивен Коэн считает, что «Настоящей катастрофой была 

шоковая терапия, которая разрушила советский средний класс. 

Заметьте, что в течение 15 лет либеральные лидеры повторяли: 

мы должны создать средний класс. Но здесь был самый 

большой средний класс в мире. Однако они разрушили 

последние накопления среднего класса уже в 1992 г. Средний 

класс оказался неспособным создать мелкий бизнес. 

Разрушение среднего класса происходило «по-сталински»
33

.  

 Шоковая терапия отбросила Украину в  феодально-

репрессивную эпоху, открыв новую эру, как метко заметил 

Сорос, – эру грабительского капитализма.  Развивая теорию 

аномии Эмиля Дюркгейма, Роберт К. Мертон доказал, что когда 

люди стремятся к финансовому успеху, но убеждаются в том, 

что его нельзя достичь с помощью социально одобряемых 

средств, они могут прибегнуть к незаконным способам, 

например, рэкету, спекуляции на скачках или торговле 

наркотиками. Это известно и сторонникам марксизма-

ленинизма, инициировавшим разграбление государства с начала 

90-х годов XX столетия: «…утайка доходов тем сильнее, чем 
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больше источником их является спекуляция и чем надежнее 

охранена коммерческая тайна»
34

.  

Экономику Украины можно оценить на основе «Рейтинга 

прогресса», составленного на основе результатов самых 

известных в мире рейтингов, посвященных тем или иным 

аспектам развития стран мира (Это рейтинги Всемирного 

банка, ООН и других международных аналитических 

центров по индексу конкурентоспособности, условий 

ведения бизнеса, развития человеческого потенциала, 

экономической свободы, восприятия коррупции и др.). В 

результате исследования проранжирована 101 страна по 

суммарному изменению позиций по всем рейтингам за 

последние 5 лет. «Рейтинг прогресса» показывает, в каком 

направлении и с какой скоростью двигались национальные 

экономики. Украина заняла в данном рейтинге 

предпоследнее – 100-е место с индексом прогресса минус 123. 
На последнем месте – Боливия с индексом прогресса минус 135. 

Для понимания уровня падения экономики сравним 

рейтинг «уровня прогресса» Украины и Грузии, уровень 

коррупции в которой во времена СССР был несравнимо выше, 

чем в Украине.  

В Украине в 2011 году индекс прогресса – (– 123), а в 

Грузии – (+ 207)
35

. 
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Критерий, связанный с принятием 

институциональных и юридических норм ЕС, – способность 

выполнять обязательства члена ЕС. 

Сущность проблемы состоит в том, что «частное» 

государство рассматривает гражданское общество в качестве 

главного противника. А основное содержание вытекает из 

диалектической сущности клептократии. В её основе 

периодическое ситуативное и в тоже время постоянное 

вмешательство в приватную сферу индивида. Философская 

подоплека этой системы правосудия описана одним из самых 

влиятельных мыслителей в современной французской 

литературе, философом, историком культуры Мишелем Фуко 

(Foucault, Michel) как дисциплина тела в качестве организации 

власти над жизнью: «Дисциплины тела и способы 

регулирования населения образуют те два полюса, вокруг 

которых развернулась организация власти над жизнью. 

Учреждение на протяжении классической эпохи этой великой 

технологии с двойным лицом: анатомическим и биологическим, 

индивидуализирующим и специфицирующим, обращенным в 

сторону достижений тела или в сторону процессов жизни, – 

учреждение этой технологии характеризует власть, высшим 

делом которой отныне является уже, быть может, не убивать, но 

инвестировать жизнь от края до края. Прежнее могущество 

смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь 

тщательно скрыто управлением телами и расчетливым 

заведованием жизнью»
36

. Именно служение биологическим 

интересам тела лежит в основе философии украинской 

правящей клики. 

Наибольшую озабоченность вызывает основа 

политической системы Украины – государство, политические 

партии и общественные организации. Политические партии 
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существуют исключительно в неправовой сфере, контроль и 

поддержку которой осуществляет СБУ, как уже было отмечено 

выше. Сущность политической деятельности в Украине – 

«животное» (по Н. Макиавелли) соревнование в борьбе за власть 

между криминально-клептократическими кланами за право на 

разграбление национальных богатств, остатков советской 

экономики и ограбление населения в условиях, когда общество 

распадается до уровня естественного состояния. 

Низкий общеобразовательный уровень девиантного 

высшего чиновничества Украины сознательно и подсознательно 

создает условия для разрушения основ демократии в Украине. 

Деятельность государства направлена на разрушение основ 

гражданского общества и уничтожение предпосылок к его 

становлению. Так, в преддверии выборов в Верховную Раду 

Украины, Президент Украины В. Янукович подписал Указ № 

32/2012 от 25 января 2012 года:  «Вопросы содействия развитию 

гражданского общества в Украине», которым предусмотрено 

создание координационного совета по вопросам развития 

гражданского общества. Указом также утверждены 

положение и персональный состав (по своему усмотрению) 

этого вспомогательного органа при Президенте Украины. Этот 

орган «призван стать инструментом взаимодействия в 

выработке подходов к осуществлению государственной 

политики по содействию развитию гражданского общества со 

стороны представителей правительства, научных кругов и 

самих институтов гражданского общества»
37

.  В. Янукович 

пытается подмять гражданское общество с помощью 

инструмента, который в принципе противоречит принципам 

демократии и несовместим с понятием «гражданское 
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общество». Фактически это уже перевело украинское общество 

в состояние, описанное Полем Анри Гольбахом: «Нация 

находится в состоянии распри, когда принципы, которыми 

руководствуется ее правительство, порочны, а законы плохи и 

бессильны; когда к власти относятся с презрением; когда 

анархия охватывает все сословия государства; когда граждане 

обособляют свои интересы от интересов родины и 

отмежевываются от нее; …наконец, когда пружины 

государственного механизма ослабевают и роскошь делает все 

умы равнодушными ко всему, что приносит пользу, внушая 

безразличие к общественному благу и презрение к добродетели. 

Тогда у государства нет больше граждан; оно заполнено 

порочными, оторванными от своей родины существами, 

которых воодушевляет лишь необузданная страсть к богатству, 

наслаждениям и легкомысленному образу жизни»
38

. Это 

иллюстрируют диаграммы 1, 2.    

В Украине речь не идет о соответствии Копенгагенским 

критериям. Ее состояние – это падение до уровня 

ультрамонтанства, граничащего с иезуитскими принципами 

организации не только государства, но и «гражданского» 

общества. Джанин Уэдел определяет принципиальную 

сущность судебной системы государств-кланов. Он считает: «В 

государстве-клане, клан и государство слабо разделены. Одни и 

те же люди составляют и клан, и соответствующие 

государственные власти. Члены клана – одновременно и судьи, 

и присяжные, и законодатели. Государство–клан имеет очень 

ограниченную ответственность перед теми, кто в него не 

входит, оно почти непрозрачно для них; возможности 

представительства в нем для тех, кого он контролирует, тоже 

лимитированы. Как правило, влияние одного клана может быть 

сдержано или урезано только конкурирующим кланом, так как 
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судебные органы часто руководствуются политическими 

мотивами. Клан расставляет своих людей на различные 

формальные и неформальные должности, где они получают 

доступ к ресурсам, необходимым для достижения целей клана, 

он меняет позиции своих членов так, как это выгодно самому 

клану»
39

. 

Джон Локк подтверждает, что есть один путь, который 

ведет к распаду системы правления, «а именно когда тот, кто 

обладает верховной исполнительной властью, пренебрегает 

своими обязанностями и не исполняет их, так что уже изданные 

законы не могут быть введены в действие. Это совершенно 

очевидно приводит к анархии и в конце концов к развалу 

системы правления»
40

.    

 Убедительная иллюстрация тому итоги выборов в 

Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года.  «Мы 

сожалеем, что Украина потеряла возможность для того, чтобы 

показать твердую и последовательную приверженность 

демократическим принципам», – об этом говорится в заявлении 

министра по делам Европы британского МИД Дэвида 

Лидингтона.
41

 

Опытный дипломат, посол США в Украине в 1998-2000 

годах Стивен Пайфер известный сдержанными заявлениями 

относительно официального Киева считает: «Есть общее 
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видение, что сегодня Украина не демократическое государство. 

Это очевидно»
42

.  

 Итоги выборов в Украине это приговор зарождавшимся 

росткам демократии в Украине. После такого сокрушительного, 

но точного приговора и международные наблюдатели вынесли 

свой вердикт об украинских парламентских выборах: «Путь на 

Запад для Украины пока закрыт. Если в Киеве вскоре не 

произойдет существенных изменений, то уже наработанное 

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может 

перекочевать в архивы, как иллюстрация бесполезных усилий. 

Евросоюз не может действовать иначе, если он хочет сохранить 

доверие к себе как к сообществу, основанному на 

демократических ценностях. Такая ситуация является плохой 

для обеих сторон, и вот по какой причине: увеличивается риск 

того, что президент Янукович, для сохранения своей власти, 

заведет страну в российскую орбиту. в таком случае 

демократическое развитие Украины будет зависеть от 

политических раскладов не только в Киеве, но и в Москве»
43

. 

Либерально-демократическая форма государственного 

устройства жизнеспособна исключительно лишь в условиях 

правового государства. Украинское руководство лишь 

декларирует либерально-демократические ценности в качестве 

вектора развития государства. 

«У правительства против народа только два верных 

средства – иметь всегда наготове хорошую армию, какая была 

у Римлян, или поселить в народе такое расстройство, такие 

раздоры, такое несогласие, такой беспорядок, чтобы он никак 
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не мог соединиться и восстать против правительства. Все 

другие насильственные меры для удержания народа в 

повиновении совершенно бесполезны»
44

.  

Выводом можно считать мнение Президента 

Европейского парламента Мартина Шульца 

охарактеризовавшего отношения Украины и ЕС, как тупик. 
«…речь должна идти о правовом государстве и независимости 

судебной системы. Как известно, Евросоюз заморозил 

заключение с Украиной Соглашения об ассоциации, в том числе 

из-за нехватки правового государства»
45

. 

 

The article analyzes the compliance of Ukraine with 

Copenhagen Criteria for states-candidates for entering the EU. On 

the basis of deep analysis of political process, formed economic 

structure and law- enforcement system of Ukraine, the author 

defines the vector of Ukraineʼs evolution in the international politics. 

In the basis of analysis there are works of political classics and 

research of modern political practice. 

Key words: Kopenhagen Criteria, democracy, kleptokracy, 

corruption, civil society, human rights, special services, violence. 

  

В статье анализируется соответствие Украины 

Копенгагенским критериям для государств кандидатов на 

вступление в ЕС. На основании глубокого анализа 

политического процесса, сложившегося экономического уклада, 

правоохранительной системы Украины, автор определяет 
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вектор эволюции Украины в международной политике. В 

основе анализа труды политической классики и исследования 

современной политической практики. 

Ключевые слова: Копенгагенские критерии, демократия, 

клептократия, коррупция, гражданское общество, права 

человека, спецслужбы, насилие. 
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У статті аналізується проблема взаємодії процесу 

реалізації євроінтеграційного курсу і внутрішніх 
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щодо обох процесів і можливі перспективи їх подолання. 
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Declaration of independence of Ukraine in 1991 determined 

the perspective of its democratic development with such features of 

civil society as guaranteed political rights of citizens, equal status of 

each of Ukrainians towards judicial and court system, possibility of 

rank and file representatives of state to influence governmental 

circles… Civil society had acquired in this respect (regarding liberal 

political thought) a real chance to become a concisely defined self-

government sphere from activity of the state and as a real factor of 

democracy [1, 38]. 

The latest position was confirmed during the so called Orange 

Revolution (2004), when Ukrainian people as an organized social 

mechanism displayed (contrary to the governmental circles) their 

will to democracy. This factor revealed at the same time a tendency 

and a real perspective of Ukrainian society to be incorporated into 

the European Union as the association of democratic states. From the 

other side, the perspective of Ukraine to be incorporated into the 

European Union could deepen (as it was awaited) the tendencies of 

civil society constitution in Ukraine. 

However, both noted phenomena have acquired contradictive 

traits during latest years, provoking research discussions and 
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necessity to make analytical deductions upon them. Regarding this, 

the aim of the article is to define, why the integration with European 

Union may be accepted as a factor of the process of democracy 

development in Ukraine. What is the correlation of these two 

processes? How can one estimate the present day situation upon 

integration of Ukraine with European Union? Which challenges may 

be revealed against this process? How can one evaluate the prospects 

of the Ukrainian course towards European Union and in this 

dimension the civil society establishment in Ukraine? 

It is a generally accepted truth that European Union is the 

association of democratic states with strong civil societies as a 

foundation of European democracy. This note means above all 

adherence of EU members to such outlines of the state and of public 

life as legal foundations of functioning of supreme organs of 

government; transparency of governmental activity; accountability 

of government to society; independence of court system and judges 

towards government; independent functioning of Mass Media, 

abolishment of any state censorship upon them; opportunities of 

society to influence governmental decisions; real political pluralism 

without persecution of opposition ... and others, which create the 

fundamentals and at the same time the main values of European 

democracy. 

From the other side, these values are known to be the main 

standards of EU membership. So, to gain these standards is to define 

(as to Ukraine) the prospects of the full value of membership in EU. 

And otherwise membership in EU means that the country-member 

has achieved an appropriate level of democracy and pursues the 

main traits of civil society. 

Ukrainian government on behalf of Ukrainian society has 

proclaimed the course towards EU membership and thus has taken 

obligations on reforming society towards democracy. A 

corresponding agreement «ʼAbout partnership and cooperation» with 

EU was signed in 1994 under the presidency of L.Kuchma. 

This course was confirmed by following two Presidents 

(including virtual President V.Yanukovich) and all following 
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Cabinets. It needs saying in this respect that such Act of Parliament 

as «About Fundamentals of Internal and External Policy» which was 

adopted by Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) in July of 2010 

and which authorizes policy of the actual Ukrainian government has 

proclaimed the European integration course as a priority for 

Ukrainian society [2]. 

However establishment of democratic principles in Ukraine 

hasnʼt acquired a consistent pattern, when negotiating about full 

value membership in EU and – as an important stage to it – about 

associated membership in EU – Ukrainian supreme functionaries 

donʼt express their readiness to support negotiation process by 

appropriate democratic reforms. And moreover one can state 

substantial withdrawal of the contemporary Ukrainian society aside 

democratic norms. 

Among negative phenomena of Ukrainian social and political 

life which provoke the gravest concern of EU officials are:  growing 

discrepancies in political and socio-economic status between 

representatives of supreme authorities and rank and file civilians of 

society; their inequality towards judicial and court system;  

corruption within administrative structures; violation of political 

rights of Ukrainians and first of all their rights for mass meetings, 

protest actions, independent Mass media; persecution of opposite 

political leaders (as in the case of ex-Premier Yu.Timoshenko or ex-

Minister of internal affairs Yu.Lutsenko). 

The latest position brings forth special anxiety of governors of 

EU countries regarding generally accepted truth that judicial system 

of Ukraine needs pressing reforms. Among such (reforms) is the 

renewal of Ukrainian criminal and civilian codes in compliance with 

European achievements in this sphere. 

The situation is under acute discussion among politicians and 

experts in Ukraine and abroad. As to European governors – they 

state that unless Ukrainian leaders initiate political (and as a special 

direction – judicial) reforms they will not be able to achieve progress 

towards invalidation of Agreement on association with EU [3]. 
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But is it possible to own the readiness of Ukrainian authorities 

to such deeds? Unfortunately, it isnʼt. 

The explanation perhaps is in the essence of the contemporary 

Ukrainian political system which has been acquiring explicitly 

authoritarian trends. To reform political (and within it – judicial) 

system means to deepen accountability of government to society, to 

diminish or even to destroy authoritarian tendencies of current 

political governance. 

It is hard to state that such changes are in the interests of 

present day Ukrainian governmental officials. 

So, authoritarian tendencies of political governance are known 

to be serious internal challenges to the process of civil society 

becoming in Ukraine as well as to the process of integration with 

EU. Another one reflects the external circumstances dealing with the 

international relations of the European continent. 

It is known that EU is under serious inner political and 

economic crisis. So, the question is: How real could the intention of 

EU to incorporate new members be? And one more question: How 

long are the European leaders ready to negotiate with the Ukrainian 

supremacy upon the problems of association taking into account 

indifferent (at least)  attitude of Ukrainian governmental circles  to 

democracy  and  complicated (at the same time) economic and social 

problems in Ukraine? 

These questions canʼt be discussed without analysis of policy 

of Russian Federation towards Ukraine. It is known that while EU 

puts forward requirements on political reforms in Ukraine, Russia 

isnʼt in need of them regarding main objectives of its external 

course. Among these is an aim to implicate (perhaps to draw)  

Ukraine into such economic and maybe political in future 

associations within Community of Independent States (CIS) – as 

Common Economic Area, Euro-Asian Economic Community and – 

as a first step towards them – Customs Union with Russia, 

Belorussia and Kazakhstan. 

Perhaps, such line canʼt be seen as impossible. 
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It needs saying in this respect that almost by the date when 

Agreement on Free trade Zone between Ukraine and EU was 

approved (that is concerted) by both (Ukrainian and European) sides 

(it was declared about it on the 20
 th

 of October of 2011) [4-5] –  

Prime Minister of Ukraine N.Azarov on behalf of Ukrainian 

government had signed (on the 18
th

 of October)  a revised 

Agreement on Free Trade Zone with CIS [6]. 

The latter event could be accepted as paradox regarding the 

fact that only several months before this, in May of 2011 Ukrainian 

government (actively negotiating with EU) rejected a proposition 

upon joining a renewed Agreement on Free Trade Zone with CIS. 

An action of Premier Azarov provoked acute debates among 

Ukrainian publicity with different points of view upon it. There are 

analysts which have been stating that attendance of Ukraine in FTZ 

with CIS canʼt exclude its presence within FTZ of EU. That is that 

attendance of Ukraine in both Zones is of objective character with 

due regard to Ukrainian national interests [6]. 

Another observers have become much more provocative 

putting forward an idea that the reunion of Ukraine with FTZ of CIS 

may become an essential step towards reappraisal of its external 

priorities from the West to the East. That is that failing EU 

membership (according to unacceptable requirements from European 

side) Ukraine may change its integration policy into Eastern 

direction and join Customs Union and other associations with Russia 

[7]. 

It is important to note that such idea isnʼt rejected on the whole 

by supreme officials of Ukraine. So, during the summit meeting of 

Ukrainian and Russian Presidents in Donetsk in October of 2011 

Minister of Social Policy S.Tigipko said that if EU explicitly 

expressed its «no» upon incorporation of Ukraine, the possibility of 

reorientation of Ukraine at Customs Union would become 

sufficiently strong [8]. 

This position was supported in a certain extent by President 

V.Yanukovich in Donetsk, who said after the proposal of Russian 

President to join the Customs Union as a possible perspective to 
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decrease the cost on natural gas for Ukraine that such perspective 

would be analyzed [8]. 

Once more President Yanukovich repeated such idea during 

the summit of Ukrainian and Russian Presidents in Yalta in July of 

2012, when he said that participation of Ukraine in Customs Union 

could not be excluded [9]. 

Such statements may be accepted as an element of political 

game, when having lost another means of achieving necessary goals 

governmental officials resort to political maneuver – that is to 

influence EU upon the problem of incorporation by promising 

Russia to assemble with Customs Union. Or otherwise, to promise 

Russia to join the Customs Union and thus to attempt to decrease the 

cost of natural gas. 

Such approaches reveal a kind of policy, while it is far from 

analytical apprehension of situation, which needs generalization of 

research ideas stated in Ukrainian political science during two latest 

decades. 

Firstly, it needs saying that advancing of Ukraine in both 

(Western and Eastern) integration directions without definitive aim 

to join one of them is reciprocal with a course of multipolarity of 

1990
th

. This course canʼt be recognized as successful for Ukraine 

taking into account that Ukraine began to acquire the features of the 

so called grey zone, that was the country which was staying beyond 

integration processes of the global scale and beyond interests of 

leading actors in the West and in the East [10-12; 13]. 

Secondly, full value membership of Ukraine in integration 

associations of both regional directions in the West and in the East 

(EU from the one side and CIS, Euro-Asian Economic Community, 

Common Economic Area, Customs Union, from the other) is hardly 

possible because of incompatibility of principles of their 

organization; discrepancies upon the so called «rules of the game» 

within these associations in respect of defense of their internal 

markets, competition of these associations in the international arena, 

their confrontation in the sphere of policy and security regarding 

geopolitical influences of European Union and Moscow[14-16]. 
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And thirdly, European course of Ukraine must be confirmed 

and realized with due regard to the fact that European Union despite 

its internal economic and political difficulties and even crisis 

phenomena displays a tendency for rehabilitation, political pluralism, 

concerted approaches for solving economic issues, aspiration to 

serve national traditions of separate states [17-19]. 

Contrary to the noted positions, projects of economic 

integration (proposed by Russia within CIS), being motivated by 

authoritarian idea of geopolitical centrism of Russia, canʼt guarantee 

economic independence, nor political democracy or national revival 

and thus canʼt be seen as priority for Ukraine. 

It is in need to confirm noted position by concrete facts. So, 

despite numerous declarations of Russian supreme officials about 

benefit of membership in integration associations within CIS, real 

date question a decision for Ukraine. According to distribution of 

votes within Customs Union, for example, majority (that is) 57% of 

them are in possession of RF, while other two members - 

Kazakhstan and Belorussia – own only in 21.5(s). In addition to this 

Russia acquires about 88 % (87,97) of all Customs collection while 

Kazakhstan -7% (7,33%) and Belorussia- about 5(4,7)% [7, p.12]. 

Such unequal approaches characterize principles of 

organization as well as functioning (as to the process of decision 

making) of such other integration associations within CIS as Euro-

Asian Economic Community (which is composed at present of 6 

members – Belorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, 

Tadzhikistan, Uzbekistan) and Common Economic Area (which is 

consisted actually of 3 members – Russian Federation, Belorussia, 

Kazakhstan – and is supposed to incorporate Ukraine). As to Russia 

in these associations it has acquired an authority (according to its 

prevailing status) not only to head the processes within them, but to 

subject the positions of other participants to their own [20-21]. 

Of course, each integration community (including EU) is 

supposed to control some of its members operational functions by 

coordination center [22]. However, if decision-making within EU is 

being realized on consensus bases, authoritarian tendencies of 
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integration communities within CIS (including Customs Union) 

canʼt guarantee efficient provision of national interests of other 

countries contrary to Russian ones. 

A case with Belorussia is of special value in this respect. It is 

known that Belorussia which has been pursuing a deep-set 

integration policy with Russia (including the kind within Customs 

Union) was abiding during latest years in the status of permanent 

gas wars with the latter. These wars led Belorussia to a full 

capitulation, when being unable to pay extremely high (for it) price 

for gas (it reached at the beginning of 2011 244 $ per thousand of 

cube meters of gas) it had to sell to GASPROM a full packet of 

shares of its gas-transport system “Biltransgas” [23-24]. It needs to 

add right here that due to the basic regulation documents of the 

Customs Union macroeconomic policy within the community had 

(itself, but not by selling strategic units) to equate the internal 

prices for countries-members, including those prices, which are 

dealing with output of natural monopolies. 

It is understandable that such approaches canʼt meet the 

requirements of Ukraine. But discussing challenges to Ukrainian 

national interests within integration communities under the 

economic control of Russia, one must take into consideration not 

only economic, but political and historical factors. 

As to political challenges one must understand the kind of 

countries, which are assumed to be integrated into common 

associations. They are known to be deep-set authoritarian states, 

which keep the lowest grades in the world rating upon corruption 

in administrative structures. It is worthy to apply in this respect to 

the commentary upon tendencies of Russian integration projects 

done by well-known Russian politician, ombudsman of St-

Petersburg, member of Russian liberal party “Yabloko” Alezander 

Shishlov in his article “A Common Economic Aria for Gastarbyters 

and drug traffic” in his “Live Journal”. «Really existing problems, - 

writes A.Shishlov, – which may become of critique character for 

Russia already in the nearest years are being lost in artistic  painting 

of exiting future dealt with  a Common Economic Area (CAE) and 
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Euro-Asian Union (see article of V.Putin in “Izvestiya” from the 3-d 

of October, 2011). 

But, in which direction it is proposed to develop integration by 

participation of Russia? It is obvious, that prevailing position has 

been already given not to European, but to Asian direction. No 

prerequisites are seen to consider, that “entry into Euro-Asian 

Union… will let each  of its participants to be integrated into Europe 

more fast and with due regard to more firmed foundations”. In any 

case for Russia. 

Among perspective participants of a Common Economic Area 

are Tadzhikistan and Kirgiziya. As it is known Russia is engaging 

154-166 position (among 178 countries) under rating of corruption. 

By the way, other present-day participants of a CEA – Belorussia 

and Kazakhstan – are engaging more high positions regarding this 

rating: 127 and 105 places correspondingly.   Tadzhikistan is 

engaging in respect of the rating of corruption the same position as 

Russia, and Kirgizia engages one more lower position, being on the 

164-167 place. Perhaps, it is worthy to chose another orientations?» 

[25]. 

As to Ukraine in the noted context, its inclusion into the 

integration process within CIS is likely to block not only its 

unification with EU, but also its ability to deepen democratic 

tendencies which are in need for Ukrainian society during the period 

of independence. 

Such conclusion may be drawn up also according to historical 

background of Ukraine, which having a substantial economic, 

political, national potential reached no more than a status of resource 

province of Russian Empire during 18 and 19
th

 centuries. Such traits 

designated the abidance of Ukraine within the USSR 

notwithstanding communist ideology about equal status of all 

soviet republics. It needs saying that imperial tendencies 

characterize at the same time contemporary integration projects of 

Russia when unification under the aegis of Moscow reminds not 

cooperation, but submission of participants of possible economic 
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union to Russian Federation as a geopolitical center of Euro-Asian 

area. 

It is assumed that such ideas are evident even for Ukrainian 

supreme officials who despite their virtual contradictive internal 

policy try to express at lest in declaration manner their adherence to 

European integration. However, situation needs real changes which 

may be done: 

- Firstly, by active influence upon governmental circles from 

civil society which is being formed in Ukraine 

- Secondly, by shifts within representatives of political 

circles, including Verkhovna Rada (Parliament) and 

Cabinet. The latest Parliamentary elections are awaited to 

become of special value in this respect. 

As to European Union or Western community on the whole 

(including the USA), it is very important to prolong their endeavors 

to support Ukraine in its course to be incorporated into Europe. 

Ukrainian political opposition as well as Ukrainian opposite 

publicity highly appreciate such endeavors which influence positively 

internal situation (dealt with democratic processes) of Ukraine [26-

28]. 

From the other side, European course of Ukraine is not only of 

regional, but of international significance. The alternative to it may 

be situation when Ukraine heaves to Moscow as a prerequisite of 

Russian Empire restoration. But as distinguished American 

politician and researcher Zb.Brzezinski points out “it is impossible 

to state with full conviction that without Ukraine Russia ceases to be 

an empire, but with Ukraine suborned and subordinated Russia 

automatically becomes an empire”[29]. 

So, to promote a course of Ukraine toward EU means to 

promote its democratic transformation. And from the other side, to 

promote the processes of civil society establishment in Ukraine is to 

promote its European perspective. 

However, internal reforms in Ukraine can be encouraged, but 

not implemented from outside. The problem of democratic 

development of Ukraine is a duty of Ukrainian civil society itself. 



Euro-Integration In Dimension Of Democratic Development Of Ukraine 

 

 45 

It must be said that democratic potential of Ukrainian people is 

strong enough. It revealed itself during so called Orange Revolution 

in 2004 and is likely to be restored at present with due regard to 

acute socio-economic and political situation in Ukraine, which 

provokes massive aspiration for welfare, political rights, national 

liberties, democratic development of Ukrainian society. 
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В статье анализируется проблема взаимодействия 

процесса реализации евро-интеграционного курса и внутренних 

демократических преобразований Украины. Рассматриваются 

вызовы по отношению к обоим процессам и возможные 

перспективы их преодоления. 

Ключевые слова: Украина, евро-интеграция, демократия 

 

Article is dealing with the problem of reciprocity of the process 

of realization of Euro-Integration course and democratic 

transformations of Ukraine. The challenges on both processes and 

possible perspectives of their overcoming are being discussed. 

Key words: Ukraine, Euro-Integration, democracy. 
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Розглянуто особливості перехідних періодів, які 

позначають зрушення в процесі еволюції міжнародної системи 

за умов переходу до нового якісного стану. Сучасна глобальна 

економічна криза розглядається як етап та чинник, який 

прискорює структурні зміни в системі міжнародних відносин. 

Сучасні процеси містять переконливі ознаки поступового 

переходу до багатополярної міжнародної системи. 
Ключові слова: міжнародна система, еволюція, криза, 

полярність, багатополярність, перехідний етап. 

 

Еволюційний розвиток міжнародних процесів час від часу 

поступається місцем періодам стрімкіших зрушень, унаслідок 

яких міжнародні відносини набувають іншої, нової якості. З 

точки зору методології системного аналізу такі перехідні 

періоди позначаються як епізодичні раптові реконфігурації. 

Події та зрушення, повʼязані з переходом від однієї міжнародної 

системи до іншої, зазвичай сприймаються сучасниками як 

початок нової історичної та політичної епохи. У минулому 

подібні зміни найчастіше повʼязувались із масштабними 

війнами, що спричиняли катастрофічні наслідки. Утім, як 

свідчать події новітнього періоду кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

такі переходи не обовʼязково супроводжуються прямим 

силовим зіткненням між провідними державами, які відграють 

роль системних лідерів, або між очолюваними такими 

державами союзами і коаліціями. Це зауваження жодною мірою 

не означає, що корекція полярності міжнародної системи й тим 
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паче зміна системної конфігурації уникає проявів насильства. 

Проте можна стверджувати, що специфіка останніх періодів у 

розвитку системи міжнародних відносин полягала в перенесенні 

основних насильницьких конфліктів на периферію, як це було 

за часів біполярної системи 1946/1947–1991 рр. і за подальших 

модифікацій та еволюційних переходів часів «постбіполярної» 

доби. 

З точки зору перебігу процесів багатосторонньої взаємодії 

міжнародна система впродовж тривалого періоду, що 

складається з численних послідовних еволюційних циклів, 

прагне до досягнення такої конфігурації, за якої процеси її 

внутрішньої адаптації досягають найбільшої ефективності. 

Зазвичай претензії на право оцінювати ефективність 

міжнародної системи, визначати її цілі та правила гри 

висувають найсильніші держави, що претендують на найвищу 

легітимність і спроможні забезпечувати силове домінування. 

У практиці міжнародних відносин еволюційні процеси 

визначаються здебільшого перебігом відносин між провідними 

державами, їх угрупованнями і коаліціями, а також 

опосередковано – між широкими культурно-цивілізаційними 

спільнотами. У деяких ситуаціях, унаслідок загострення 

внутрішніх суперечностей, процеси більш-менш стабільної, або 

традиційної взаємодії можуть перериватися. У теорії складності 

така перервність позначається поняттям іррегулярних 

«розривних циклів» (cycles with discontinuites), унаслідок яких 

система переходить у стадію переривчастої рівноваги та 

епізодичного якісного оновлення її структури. За умов, якщо 

після глибокої кризи система не повертається до попередніх 

структурних звʼязків і залежностей, хоча й на новому 

циклічному рівні, вона набуває нової, іншої якості, повʼязаної з 

якісним оновленням, зміною структурних ознак і характеристик 

і ймовірною зміною напрямку еволюційних процесів.  

Актуальність дослідження проблематики, повʼязаної з 

розвитком і специфікою процесів системної організації 



Перехідний етап еволюції міжнародної системи 

 

 51 

міжнародних відносин, зумовлена стрімкими змінами та 

нестаціонарним характером міжнародних процесів у період, 

який сприймається як сучасність або принаймні як недавнє 

історичне минуле, що слугує витоком сучасних реалій. 

Умовною межею початку цього періоду «неперерваної» 

сучасності вважається криза біполярної системи 1989–1991 рр. 

Однак і після 1991 р. у світі відбулося чимало подій, які 

зумовили суттєві зміни в поведінці основних міжнародних 

акторів або істотно вплинули на суспільно-політичні уявлення 

сучасних суспільств. 

Визначаючи дослідницькі завдання цієї статті, автор 

виходив з потреби окреслити проблему перехідних етапів, які 

відображають якісні зміни в системній організації міжнародних 

відносин, тобто відділяють одну якісну сутність міжнародної 

системи від іншої, яка постає внаслідок кризи попередньої 

моделі.  

Визначення характеру та спрямованості процесів у період 

1991–2012 рр. залишається сферою дискусій і наукового 

пошуку. Представники різних шкіл та течій визначають 

системну організацію міжнародних відносин за допомогою 

неоднакових методологічних та інструментальних засобів. У 

цьому контексті період після системної кризи 1989–1991 рр. 

українські дослідники часто визначають як «постбіполярний», 

або як добу глобалізації, і порівняно рідше – через відстеження 

зміни системних чинників полярності. Натомість в 

американській і європейській політичній науці домінує 

визначення різних етапів еволюції міжнародних відносин через 

характеристику полярності, яка визначає зміни та 

співвідношення потенціалів держав та міждержавних 

угруповань, які впливають на їх стан у міжнародній системі та 

визначають специфіку їх рольових функцій. У цьому контексті 

вважається, що зміна полярності є найбільш промовистою 

ознакою переходу від одної моделі міжнародної системи до 

іншої.  
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Емпіричну базу аналізу становить процес трансформації 

міжнародної системи, яка в ХХ ст. пройшла принаймні три 

перехідні фази, повʼязані зі зміною полярності та 

реконфігурацією відносин між основними акторами. Такі 

«фазові переходи» відбувалися після Першої та Другої світових 

війн і в процесі розпаду радянського блоку і сфери впливу в 

1989–1991 рр. Зазначені процеси не відбувалися раптово, 

оскільки кожна реконфігурація міжнародної системи припадала 

на певні перехідні періоди, протягом яких міжнародні 

відносини набували усталеніших та чіткіших форм, 

спричинених новою розстановкою сил, визначенням рольових 

функцій окремих держав та інституцій, корекцією норм 

міжнародного права, виникненням нових міжнародних режимів 

тощо. Відстеження та оцінка «фазових переходів» періоду 1991–

2012 рр. позначені певною складністю, оскільки зумовлюють 

необхідність чіткішого методологічного уточнення понять, а 

також ускладнюються незавершеністю процесів, що тривають.  

Разом із методологічно обґрунтованим підходом, який 

базується переважно на понятійній базі політичного реалізму та 

його численних відгалужень, у західній політичній літературі 

також поширена традиція пояснювати стан і зміни в 

міжнародній системі за допомогою розмитої та слабко 

окресленої категорії міжнародного або світового порядку. 

Порівняно рідше такий підхід зустрічається в дослідженнях 

російських авторів, переважно прихильників ідеалістичної 

школи, повʼязаної з концепціями демократичного транзиту. 

Проте, з точки зору автора даної статті, зведення стану 

міжнародної системи до ознак чи характеристик певного 

міжнародного порядку з точки зору методологічного 

обґрунтування виглядає недостатнім, якщо не сумнівним. На 

відміну від суто наукових розробок, застосування поняття 

міжнародного порядку в західній, насамперед американській 

політичній практиці використовується як умовний образ 

стабільності та містить посилання на певну позитивну 
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перспективу. Сама категорія міжнародного, світового чи 

глобального порядку слугує конʼюнктурним політичним цілям і 

застосовується для виправдання певної ієрархії субʼєктів 

міжнародних відносин, обґрунтування гегемонії США та інших 

західних держав, пояснення їх домінуючої чи 

системоутворювальної ролі.  

Характеризуючи стан дослідження проблеми переходу від 

однієї форми системної організації міжнародних відносин до 

іншої, варто зазначити, що в політичній науці ці аспекти 

зображаються через окреслення владно-силової конфігурації, 

визначення факторів полярності та дослідження обставин, 

повʼязаних зі змінами полярності системи. Вважається, що зміна 

полярності системи означає її еволюційний чи кризовий перехід 

до нової моделі, що має інші властивості та відмінний формат 

внутрішніх звʼязків. 

Звернення уваги дослідників до перехідних етапів і 

чинника полярності в міжнародних відносинах, що мало місце 

після Другої світової війни, було безпосередньо повʼязане з 

суперництвом між США та СРСР і створенням різних 

політичних, військових та економічних угруповань, які 

співіснували з організаціями системи ООН та уособлювали 

окремі структури політичної організації біполярного світу. 

Проявом активного інтересу до проблематики системності та 

полярності в міжнародних відносинах стала поява в 1950-ті рр. 

низки теоретичних праць англомовних, переважно 

американських авторів, зокрема, М. Каплана [1], А. Бернса [2], 

К. Зоппо [3] та ін.  

У цих працях були сформульовані загальні положення 

системного моделювання, а також оцінки, повʼязані з переходом 

від класичного балансу сил до різних форм стримування, що 

стали можливими внаслідок удосконалення озброєнь і появи їх 

нових типів. Ці нові тенденції спричиняли зміни в стратегії і 

тактиці, а також, у ширшому сенсі – переоцінку ресурсів, 

корекцію національних інтересів і сприйняття ролі союзів. 
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Тогочасні дослідники, які використовували новітню для періоду 

1950-х рр. методологію системного аналізу, що швидко набула 

популярності, основну увагу приділяли проблемі біполярності, 

яка досліджувалась у різних ракурсах, серед інших і в контексті 

поточної взаємодії двох системних угруповань на чолі з СРСР і 

США. Істотну увагу науковців привертали еволюційні процеси, 

які були повʼязані з посиленням чи послабленням ієрархічності 

звʼязків усередині різних «центросилових» блокових структур 

та угруповань. 

Інший напрям досліджень був повʼязаний з політико-

історичною реконструкцією міжнародних відносин і процесів 

попередніх епох. У межах цього напряму зʼявлялися цікаві 

дослідження, у яких було здійснено спроби академічного 

аналізу багатополярної міжнародної системи, яка існувала та 

змінювалась у період між 1648 та 1939 рр. Певний виняток 

становила вперше видана ще в 1939 р. фундаментальна праця 

британського дипломата і дослідника Е. Карра [4]. Ця праця, 

окрім суто теоретичних узагальнень, містила аналіз 

міжнародних відносин періоду 1919–1939 рр., який Е. Карр 

вважав перехідним за сутнісними ознаками. 

Тривалий час концепція багатополярної міжнародної 

системи досліджувалася насамперед з точки зору академічного 

інтересу, включаючи вдосконалення теоретичних підходів та 

порівняння міжнародних відносин часів багатополярності з 

реаліями біполярної доби. У цьому сенсі період від початку 

1960-х до середини 1980-х рр. був найпліднішим у сенсі 

розробки та визначення інструментальної методології 

міжнародних відносин, яка прагнула до пояснення базових 

закономірностей поведінки держав у різних міжнародних 

ситуаціях. Серед вдалих прикладів дослідження міжсистемних 

переходів, що мали місце в попередні історичні епохи, варто 

відзначити низку наукових розробок К. Дойча та Дж. Сінгера 

[5], Р. Роузкранца [6], О. Янга [7] та ін. Окремі науковці як 

предмет аналізу досліджували такі суттєві аспекти, як специфіка 
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союзницької поведінки держав, залежність полярності від 

силових потенціалів, мотивації створення та вплив формування 

коаліцій і союзів на структуру міжнародної системи [8]. 

Напередодні й під час системної кризи 1989–1991 рр. 

дослідження проблематики полярності в міжнародних 

відносинах набуло більш практичного характеру, оскільки 

повʼязувалося з очікуваними змінами в характері міждержавних 

відносин та організації міжнародної системи після завершення 

біполярної конфронтації. На початку 1990-х рр. значна частина 

дослідників, насамперед представників течії політичного 

реалізму, вважала, що міжнародні відносини неминуче 

еволюціонуватимуть у бік багатополюсної або поліцентричної 

міжнародної системи, яка вважалася природнішою формою 

самоорганізації. Такі очікування зумовлювали звернення до 

питань, що стосувалися формування нових відносин і різновидів 

балансу між державами на різних територіально-географічних 

рівнях, подальшої ролі міждержавних союзів, перспектив і 

способів мінімізації чи уникнення конфліктів [9]. Постановка 

цих питань прямо повʼязувалася з необхідністю встановлення 

моделі безпеки, спроможної відвернути виклики та негаразди, 

добре відомі з досвіду попередніх історичних епох [10].  

Після розпаду СРСР непоодинокі прогнози з приводу 

послаблення домінуючої ролі США у світі не тільки не 

справдилися, але й поступилися місцем жвавій дискусії довкола 

переходу міжнародної системи до стану однополярної гегемонії, 

домінуючою силою якої виступали США, що в деяких випадках 

діяли одноосібно, а в деяких – мобілізували частіше політичну, 

але подекуди і військову підтримку з боку своїх союзників у 

Європі та Азії [11]. Проте в часовому вимірі період очевидної й 

безальтернативної гегемонії США в міжнародній системі 

виявився порівняно нетривалим. З початком світової фінансово-

економічної кризи наприкінці 2000-х рр. дискусія довкола 

перспектив переходу міжнародної системи до багатополюсного 

стану поновилася знову. При цьому, як свідчить огляд основних 
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думок, висловлюваних дослідниками в США, країнах Європи, 

Росії, Китаї на деяких інших важливих країнах, що 

розвиваються, полеміка стала гострішою та предметнішою. На 

загал перспектива скорочення ролі США у світовій економіці та 

політиці вважається неминучою, оскільки прискорене 

економічне зростання країн групи БРІКС та деяких інших 

держав «Великої двадцятки» (G-20) природно збільшуватиме їх 

можливості та роль у політичних процесах.  

У сучасних підходах до оцінки та прогнозування 

можливостей переходу міжнародної системи до багатополюсної 

конфігурації можна умовно виділити декілька основних 

напрямків. У найзагальнішому вигляді в їх основну покладено 

відстеження та прогнозування основних процесів і тенденцій 

розвитку сучасного світу: 

1. Перебіг глобальних економічних, валютно-фінансових 

відносин і діалогу з питань реформування світової фінансової 

системи та існуючих міжнародних фінансово-економічних 

інституцій. 

2. Стан і динаміка економічної взаємозалежності та 

конкуренції провідних держав, включаючи вплив процесів 

нерівномірності розвитку на економічні та військові потенціали 

основних центрів сили в сучасному світі.  

3. Розвиток регіональних інтеграційних процесів, які за 

умов світової економічної кризи можуть призвести до 

загострення політичних відносин між провідними державами-

лідерами економічних блоків, які тяжіють до монополізації 

великих економічних просторів. 

4. Особливості політичного позиціонування основних 

центрів сили та потенційні перспективи загострення відносин 

між ними, включаючи різне ставлення до регіональних 

конфліктних проблем і потенційних вузлів міжнародної 

напруженості.  
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5. Специфіка політичної поведінки та економічної 

адаптації низки середніх держав. які відіграють важливу роль у 

регіональних міжнародних відносинах і балансах.  

6. Розгортання нових військових програм і зміни у 

співвідношенні військових можливостей США, НАТО та 

незахідних держав, включаючи Китай, Росію, Бразилію та Іран. 

7. Зрушення й тенденції в арабо-ісламському світі, які 

вважаються проявом культурно-цивілізаційної консолідації та 

можливим імпульсом до пожвавлення цивілізаційних процесів у 

глобальному контексті.  

Таким чином, основний економічний зміст переходу 

міжнародної системи від умовного стану однополярності 

періоду 1995–2008 рр. до набуття інших якісних ознак полягає в 

перерозподілі істотної частки світового багатства на користь 

незахідних держав.  

Друга важлива риса багатополярності полягає в збільшенні 

децентралізації та автономії поведінки багатьох держав, які 

можуть скористатися з відносних переваг та послаблення 

контролю з боку традиційних центрів сили. За умов збільшення 

кількості активних акторів міжнародних відносин міжнародне 

спілкування стає багатоплановішим і багаторівневішим. Не 

тільки великі держави, але й слабкіші політичні гравці дістають 

змогу шукати нових партнерів і проводити незалежнішу 

зовнішню політику, оскільки поліцентрична модель збільшує 

потенційну кількість можливих комбінацій їх взаємодії.  

Водночас ефект багатополярності створює певні 

небезпеки, повʼязані з перерозподілом матеріального багатства 

та конкуренцією за ресурси. За таких обставин підтримання 

загальної стабільності потребує невідкладних зусиль з метою 

забезпечення постійного діалогу та пошуку компромісних 

рішень, покликаних зберігати відносну міжнародну політичну й 

економічну стабільність. Хоча на офіційному рівні такий підхід 

поділяється більшістю урядів провідних країн світу, у поточній 

практиці він неминуче вступатиме в суперечність з прагненнями 
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окремих держав до забезпечення та використання одноосібних 

переваг і вигод.  

Сучасний стан уявлень про напрямки еволюції 

міжнародної системи визначається співіснуванням різних думок 

і підходів. Попри значні розбіжності, більш-менш усталений 

підхід визначається неминучістю поступового переходу від 

стану однополярного домінування США до децентралізованішої 

багатополярної моделі відносин [12].  

Спроби оцінки перспектив становлення нової міжнародної 

системи прямо повʼязані з прогнозуванням домінуючих 

тенденцій в економічних, політичних і безпекових  процесах. З 

точки зору аналізу економічних процесів наразі немає 

адекватних підстав розраховувати на те, що світова економічна 

криза близька до завершення й не призведе до істотного 

загострення глибинних суперечностей між провідними країнами 

та економічними угрупованнями. Домінуючими ознаками 

теперішнього міжсистемного переходу можна вважати 

загострення економічних проблем США і країн ЄС, 

дестабілізацію світової валютно-фінансової системи, 

активізацію участі регіональних держав у формуванні 

регіональних політичних балансів.  

Найпоказовішим фактором становлення нової ситуації та 

розстановки сил можна вважати послаблення спроможності 

США впливати на поведінку позаєвропейських регіональних 

акторів за допомогою стандартних методів впливу, таких, як 

військова присутність, силовий тиск та фінансово-економічні 

санкції або надання допомоги. Попри успіх операції НАТО в 

Лівії та наполегливі наміри застосувати подібний сценарій у 

Сирії, зміни силової конфігурації та переформатування 

політичних впливів безпосередньо позначилися на новій 

ситуації на Близькому Сході, яка стала наслідком зміни режимів 

і новітньої хвилі соціально-політичних змін.  

Утім, після операції НАТО в Лівії, яка завершилася 

переділом нафтових активів і дезорганізацією центральної 
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влади в цій країні, загострення суперечностей довкола Сирії та 

Ірану можна вважати прямим свідченням несумісності інтересів 

США і НАТО, з одного боку, та Росії і Китаю, – з другого. У 

сенсі територіального моделювання в Євразії США вдалися до 

екстравагантної політики, яка передбачає різні за змістом цілі 

щодо окремих, принципово важливих континентальних країн. 

Водночас ці цілі мають низку спільних значень, які складаються 

в єдину картину, поєднуючи різні підходи, наміри та 

можливості. Головною метою політики США, яка з 2011 р. була 

виголошена з достатньою відвертістю, вважається силове та 

політичне стримування Китаю, хоча такі настанови не 

заперечують обережної лінії поведінки та свідомого уникнення 

критичного загострення двосторонніх відносин.  

Визначення як поточних пріоритетних цілей зміни владних 

режимів у Сирії та Ірані створює ефект контрольованого 

продовження «арабської весни», яку офіційний Вашингтон 

визнав проявом демократичного руху. У цьому контексті 

вважається, що встановлення в Сирії лояльного до США 

політичного режиму дозволяє покінчити з військово-

політичною присутністю Росії на Близькому Сході та суттєво 

скоротити вплив Ірану в країнах цього регіону. Проте на 

практиці падіння світських авторитарно-брократичних режимів 

у низці країн Арабського Сходу призводить до заміни їх 

угрупованнями, що являють різні політичні течії ісламу. Утім, 

ситуативно політичне керівництво США не бачить у цьому 

прямої загрози для власних інтересів на Близькому Сході, 

оскільки посилення ісламського компонента в азійському 

регіоні не спричиняє скорочення теперішньої домінуючої ролі 

США, і водночас створює прямий тиск на основних 

євразійських акторів, включаючи Китай, Індію, Росію, а також 

Європейський Союз.  

У політико-економічній літературі почастішали прогнози, 

згідно з якими протягом найближчих 10 років руйнівні хвилі 

кризи, пік яких очікується в 2012–2015 та 2017–2019 рр., 
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можуть підірвати економічну могутність теперішніх світових 

лідерів, насамперед США та ЄС. Вважається ймовірним, що в 

період другої хвилі кризи (2012–2015 рр.) зазнає занепаду 

світова фінансова система, побудована на пануванні долара 

США як єдиної резервної валюти. За теорією, що ґрунтується на 

поєднанні перебігу різних циклів економічної динаміки та 

конʼюнктури, світова економіка перебуває у фазі «великих 

потрясінь» третього еволюційного циклу індустріальної стадії 

капіталізму, у процесі якої повинна розпочатися зміна 

системних циклів нагромадження капіталу та можлива зміна 

лідера світового економічного розвитку [13].  

Зі структурного боку світ усе більше нагадуватиме мозаїку 

великих ринкових просторів у Східній та Південно-Східній Азії, 

Європі, Північній та Південній Америці, пострадянському 

просторі та Арабському Сході, що формуються довкола 

регіональних держав-лідерів, жодна з яких не зможе 

претендувати на роль глобального гегемона. Висловлюються 

припущення, що до Північноамериканського союзу 

приєднається і Велика Британія, тісно повʼязана зі США 

фінансовими інтересами, яка досі намагалася посісти роль 

звʼязкової ланки між Америкою та Європою. 

Переміщення центру нагромадження капіталу в Азію 

означатиме неминуче скорочення споживання в США та країнах 

ЄС, одночасно із зростанням матеріального добробуту значної 

частини населення КНР та інших азійських країн. Збереження 

високих темпів розвитку китайської економіки вказує на 

можливість збільшення її загальної частки у світовому ВВП та 

розширення використання юаня в зовнішній торгівлі. З червня 

2010 р. китайська валюта почала використовуватися в 

експортно-імпортних операціях. За статистичними підсумками 

2010 р., китайський юань (женьміньбі) у зовнішній торгівлі 

використовували 365 китайських компаній-експортерів, які 

приймали оплату своєї продукції в національній валюті.  
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Відмова від використання долара США в торгівлі Китаю з 

іншими країнами набула значного розмаху. Угоди про перехід 

на юань та/або інші національні валюти в торгівлі було 

укладено з Японією, Росією, Україною, Чилі, Бразилією та 

країнами АСЕАН. У вересні 2012 р. канцлер А. Меркель і 

премʼєр Держради КНР Вень Цзябао виступили з спільною 

заявою про переведення розрахунків у торгівлі між Німеччиною 

та Китаєм на євро та юані. З Іраном Китай перейшов на 

розрахунки за бартерними схемами. Цей приклад наслідували і 

деякі інші країни. Індія та Іран перейшли до розрахунків у 

рупіях. 6 вересня 2012 р. зʼявилось офіційне повідомлення про 

готовність банківської системи Китаю до розрахунків у торгівлі 

сирою нафтою за юані, за чим послідувала формальна згода 

Росії здійснювати продаж нафти без використання долара США 

[14]. 

Піднесення ролі Китаю найвідчутніше саме в економічній 

сфері. Лише за період 2001–2011 рр. ВВП КНР зріс у понад 5 

разів (у поточних цінах) і 2011 р. перевищив 10 трлн. юанів, що 

в 30 разів перевищує показники 1978 р. 2010 р. темпи зростання 

економіки Китаю становили 10,3%. За період 1979–2011 рр. 

щорічне зростання доданої вартості в промисловості (в 

співмірних цінах) становило в середньому 11,6%. За 2011 р. цей 

показник збільшився на 8,9% і досяг 4,26 трлн. юанів. З 1996 р. 

за виробництвом сталі, вугілля, цементу (53% світового 

виробництва), хімічних добрив, телевізорів і деяких інших видів 

товарів Китай вийшов на перше місце у світі. На межі 2010-х рр. 

Китай став лідером і з виробництва та продажу автомобілів.  

За паритетом купівельної спроможності (ПКС) ВВП Китаю 

вже перевищує показник ВВП США. При цьому уникнути спаду 

в економіці Китаю допомогла переорієнтація економіки на 

розвиток внутрішнього ринку, чому сприяло інвестування понад 

4 трлн. юанів у збільшення внутрішнього споживання. Якщо 

китайському керівництву вдасться налагодити розробку 

технологій шостого технологічного укладу та обігнати США за 
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обсягом і конкурентоспроможністю наукових і дослідно-

конструкторських робіт, це створить підґрунтя для подолання 

технологічної залежності від західних країн, у яких Китай досі 

був змушений купувати сучасні технології й обладнання. За 

прогнозними оцінками, 2025 р. на КНР припадатиме принаймні 

пʼята частка світових витрат на НДДКР. 

Попри збереження контактів і регулярного діалогу на рівні 

урядів, міністерств і бізнес-асоціацій конкуренція між США та 

Китаєм вже набула гострих форм, включаючи застосування 

різноманітних форм обмежень, стримування та 

зовнішньополітичного маніпулювання. У перспективі це 

загрожує небезпечним загостренням стосунків між провідними 

державами та втягненням до суперечностей між ними низки 

регіональних держав. Вірогідно, США будуть намагатися 

всіляко використовувати суперечності між КНР та Індією, 

конкуренція між якими може набути значення одного з 

головних вузлів суперництва в Азії ХХІ ст. Утім, на 

теперішньому етапі головну роль безперечно відіграють саме 

американо-китайські суперечності й антагонізми. У цьому 

контексті перехід Китаю та інших країн у торгівлі нафтою на 

власні валюти загрожує згортанням ролі долара як основного 

засобу в міжнародних розрахунках і неминучим скороченням 

споживання в США. Якщо американському керівництву та 

банківській системі не вдасться загальмувати процес витіснення 

долара з міжнародної торгівлі, ВВП США, половину якого 

складають суто фінансові операції та послуги, може 

скоротитися до $7-8 трлн. [15]. 

Відмова від нафтодоларів як специфічного засобу 

розрахунків спочатку може спричинити збільшення відсотків за 

борговими зобовʼязаннями уряду США і скорочення 

зовнішнього попиту на американські борги, а згодом 

позначиться на зростанні банківських процентних ставок, 

подорожчанні нафти, газу та основних груп товарів на 

американському ринку, зменшенні доходів у ринковому секторі, 
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згортанні надходжень до бюджету і державних витрат зі всіх 

статей видатків. За таких обставин загальний борг США, який 

за приблизними розрахунками становить понад $60 трлн., 

ставить під сумнів саму можливість відновлення перспектив 

економічного відновлення та зростання. Передбачаючи 

вірогідність такого розвитку подій, окремі політичні експерти 

прогнозують, що в разі обвалу світової фінансової системи 

США мають використати власні військові переваги та 

запропонувати провідним державам обнуління зовнішніх 

боргових зобовʼязань. Американський політолог Я. Бреммер 

вважає цілком можливим застосування глобального «нульового 

варіанта» (G-0), який дозволить США скинути із себе наявні 

фінансові зобовʼязання, від чого найбільшою мірою постраждає 

Китай, який усе ще залишається головним кредитором 

казначейства та спонсором бюджетного дефіциту США. Як 

компенсацію за величезні очікувані збитки Я. Бреммер вважає 

за доцільне запропонувати Китаю «свободу рук» у Сибіру та на 

російському Далекому Сході. Утім, вірогіднішим усе ж виглядає 

просування геоекономічної експансії КНР у бік Південно-

Східної Азії, що потребує встановлення контролю в Південно-

Китайському морі, привабливість якого, між іншим, зумовлена 

покладами вуглеводнів. Заради цього Китай має передусім 

встановити свій суверенітет над архіпелагом Спратлі, на який 

висувають претензії також Вʼєтнам, Тайвань, Філіппіни, 

Малайзія та Бруней. Переплетіння міжнародних суперечностей 

дозволяє США вибудовувати складну систему стримування 

КНР і навіть спровокувати локальний конфлікт. Утім, оскільки 

через внутрішньополітичні міркування Вашингтон навряд чи 

згодиться розпочати повномасштабний воєнний конфлікт з 

Китаєм, поширення домінування Китаю в Східній Азії – це 

радше питання часу, ніж питання перспективи [16]. 

Попри існуючі переваги США та ЄС як двох 

взаємоповʼязаних і домінуючих центрів сучасної міжнародної 

системи, світ ХХІ ст. виглядає багатополярним, побудованим на 
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основі взаємодії та співіснування великих регіональних 

обʼєднань, таких, як Північноамериканський союз на базі зони 

НАФТА, ЄС з деякими прилеглими країнами Європи, Китай у 

звʼязці з країнами Південно-Східної Азії, обʼєднання 

пострадянських держав на базі Митного союзу та ЄЕП, а також 

деяких інших обʼєднань за участі латиноамериканських країн, 

де простежується ймовірне лідерство Бразилії, декількох 

угруповань ісламських країн та інших альянсів і митних 

обʼєднань в Африці та Південній Азії.  

За умов глобальної економічної кризи посилюються 

суперечності між двома тенденціями, які визначають 

позиціонування та мотивацію рішень, ухвалюваних політичним 

керівництвом провідних держав світу. Наслідки змін у 

співвідношенні потенціалів основних країн простежуються в 

посиленні суперництва та конкуренції. Водночас обставини 

економічної та фінансової взаємозалежності до певного часу 

можуть стримувати конфронтаційну поведінку, підштовхуючи 

до пошуку прийнятних форм глобального регулювання. Ці 

чинники виявляються у встановленні діалогу без надмірної 

артикуляції аксіологічного складника та досягнення 

гомогенності. За інших обставин діалог у форматі G-20 взагалі 

міг би не відбутися.  

Взаємодія у форматі глобального регулювання сприяє 

пошуку форм гармонізації інтересів та узгодження підходів до 

нагальних питань у контексті регулювання економічних 

процесів, валютно-фінансових відносин, локалізації 

конфліктних питань політичного і безпекового характеру. Проте 

цей баланс – між факторами суперництва, конкуренції і 

конфронтації, з одного боку, і гармонізації та узгодження 

принципових інтересів – з другого, залишається надзвичайно 

крихким, оскільки кожна з провідних держав дотримується 

власних пріоритетів і вподобань. Саме ця обставина гальмує, 

якщо не унеможливлює досягнення згоди з принципових 

глобальних проблем, що визначає надто млявий темп зближення 
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підходів і пошуку порозуміння між провідними акторами. 

Водночас політичне керівництво провідних держав перебуває 

під тиском чинників необхідності, які змушують їх досягати 

принаймні часткових компромісних рішень, що дозволяють 

уникати небезпечного загострення суперечностей та запобігати 

найруйнівнішим наслідкам імовірної конфронтації. Такі форми 

взаємодії вочевидь не можна визнати міцними та стабільними, 

оскільки ухвалення політичних рішень, що визначають політику 

і стратегічний курс провідних держав залишається 

прерогативою їх керівних органів на національно-державному 

рівні та різною мірою залежить від впливу конкуруючих 

транснаціональних бізнесово-фінансових  структур.  

Навіть якщо уявити, що на міжнародному рівні, у форматі 

багатосторонніх узгоджень, політичне керівництво провідних 

держав зможе знайти певну форму помʼякшення суперечностей 

і визначити сферу їх спільного інтересу, це ще не означатиме, 

що такі рішення будуть підтримані на рівні національних 

політичних систем. Тому за умов домінування у світовій 

політиці групи великих держав комплекс обмежень і 

регулюючих імпульсів міжнародної системи не є вичерпним, 

оскільки перебуває під впливом «позасистемних» чинників у 

вигляді розстановки сил між владою та опозицією в окремих 

країнах та спроможності владних кіл цих країн сформувати 

національний політичний консенсус із нагальних питань 

міжнародної політики та безпеки.  

За умов глобальної економічної кризи ледь не головним 

завданням, яке постало перед лідерами країн групи G-20, було 

реформування міжнародної фінансової системи. Зі змістовного 

боку саме від корекції і вдосконалення системи валютно-

фінансових розрахунків у торгівлі та кредитній сфері 

залежатиме характер відносин між провідними державами та 

регіональними економічними блоками країн, формування яких 

прискорилося від кінця ХХ ст. Однак з огляду на це досі немає 

підстав розраховувати на досягнення не тільки консенсусу, але 
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й порозуміння та прийнятної координації позицій між США і 

ЄС як емісійними центрами «системного ядра» і низкою 

«незахідних» країн. Керівники МВФ (Д. Стросс-Кан) і 

Світового банку (Р. Зелік), які визнавали необхідність 

проведення реформи світової фінансової системи, в 2011–2012 

рр. залишили свої посади.  

Натомість 14 квітня 2011 р. країни БРІКС (Бразилія, Росія, 

Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка) підписали 

меморандум про співпрацю державних фінансових установ, 

який передбачає взаємне надання кредитів у національних 

валютах. Таким чином, попри невизнання чи ігнорування кризи 

світової фінансової системи з боку США, Китай і низка інших 

країн розвивають альтернативні системи розрахунків і 

грошового обігу. З цього боку саме Китай, уряд якого уклав 

серію угод з основними торговельними партнерами, виглядає 

очевидним лідером. Угоди про валютні свопи в юанях було 

укладено з центральними банками та регулюючими установами 

Гонконгу, Південної Кореї, Малайзії, Білорусі, Індонезії, 

Аргентини, Чилі, України. Інші країни також почали все 

частіше укладати міжурядові угоди про розрахунки в 

національних валютах.  

Про принципові наміри китайського керівництва надати 

юаню (женьміньбі) функцію світової валюти свідчило інтервʼю 

голови КНР Ху Цзіньтао газетам «The Wall Street Journal» та 

«The Washington Post» (16 січня 2011 р.). Напередодні візиту до 

США і зустрічі з Б. Обамою Ху Цзіньтао заявив, що теперішня 

валютна система, у якій долар посів головну роль, є «продуктом 

минулого». Ху Цзіньтао послався на негативний вплив 

фінансової політики Федеральної резервної системи США, яка 

розпочала викуп американських федеральних боргових 

облігацій з метою зниження довгострокових процентних ставок. 

На думку китайського керівництва, така політика провокує 

інфляцію в країнах, що розвиваються. Відтак, за словами 

китайського лідера, провідні країни мають «відмовитися від 
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ментальності “гри з нульовою сумою” періоду холодної війни» 

[17].  

Іншим можливим засобом гармонізації міжнародних 

розрахунків вважається міжнародна платіжна система CLS 

(Сontinuous linked settlement), створена провідними ділерами 

валютного ринку ще 1997 р. Ця система забезпечує конверсію 

валютних операцій через заснований у 1999 р. розрахунковий 

CLS Bank, що має видану міністерством фінансів США ліцензію 

на проведення валютних операцій. Акції банку розподілені між 

67 фінансовими установами із сімнадцяти країн. Від початку 

своєї діяльності банк обслуговував розрахунки в семи провідних 

валютах (доларі США, євро, японській йені, фунті стерлінгів, 

швейцарському франку, канадському та австралійському 

доларах). Згодом розрахунки почали здійснюватися в 17 

валютах, включаючи данську крону, гонконгський долар, 

корейський вон, норвезьку крону, сінгапурський долар, 

новозеландський долар, південноафриканський ранд, шведську 

крону, мексиканський песо та ізраїльський шекель. 

Китайські фінансові установи й експерти вражають за 

доцільне повернення привʼязки світових валют до золотого 

стандарту, скасованого під тиском США та МВФ усередині 

1970-х рр. Так чи інакше, процес відмови від долара США в 

розрахунках набуває обертів, що спричиняє надто негативні 

очікування у фінансових колах США і ЄС, які вдалися до суто 

емісійних методів покриття дефіциту державних бюджетів і 

поліпшення стану ліквідності провідних банків.  

Як альтернативу сфері домінування США та ЄС, які 

залишаються провідними акторами сучасної міжнародної 

системи, низка країн G-20 здійснює наполегливі спроби 

розвитку власних регіональних економічних альянсів із 

власними резервними валютами та політичними критеріями. 

Зокрема, четвертий саміт країн БРІКС (Нью-Делі, 29 березня 

2012 р.) завершився підписанням угоди про створення Банку 

розвитку БРІКС, який має забезпечувати надання країнам-
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учасницям торговельних кредитів у національних валютах [18]. 

Якщо цим країнам вдасться створити власні багатосторонні 

інституції у фінансово-економічній сфері, це буде вирішальним 

кроком у бік матеріалізації багатополярного характеру 

міжнародної системи через створення альтернативи існуючим 

міжнародним фінансово-економічним установам, які 

забезпечують домінуючу роль США, ЄС та Японії та слугують 

фінансово-економічним механізмом підтримки їхнього 

сучасного статусу. 

За загальними очікуваннями, перша половина ХХI ст. буде 

позначена посиленням економічної та політичної ваги азійських 

країн. За численними прогнозами консалтингових компаній і 

дослідницьких відділів провідних банків, у 2030 р. до переліку 

найбільших економік світу ймовірно входитимуть Китай, США, 

Індія, Японія, Бразилія, Росія, Індонезія, Німеччина та Велика 

Британія. 

У політичному контексті висловлюються припущення, що 

конкурентні відносини між азійськими державами дозволять 

США, і в деяких випадках можливо Японії, відігравати роль 

позарегіональних, чи парарегіональних балансирів, дозволяючи 

змінювати баланс сил на свою користь і не допускати 

надмірного посилення впливу якоїсь із континентальних 

держав. Прогнозування суперечностей між Китаєм та Індією 

ґрунтується на аналогіях з попередніми міжсистемними 

переходами, яким передували загострення конкуренції між 

Великою Британією та Німеччиною наприкінці ХІХ ст., і між 

США і СРСР після Другої світової війни.  

Уже на теперішньому етапі, який можна впевнено 

розцінювати як початок переходу до багатополюсної 

міжнародної системи, можна допустити можливість її 

функціонування в двох різних форматах – жорсткому і мʼякому. 

Такі різні форми були властиві і біполярній міжнародній 

системі, яка була спочатку встановлена в доволі жорстких 
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формах, а згодом, із середини 1960-х рр., еволюціонувала в бік 

помʼякшення та відносної децентралізації.  

Специфіка багатополярної системи полягає в тому, що 

різні обʼєднання держав можуть створювати та застосовувати 

різні нормативні системи, різні міжнародно-правові режими та 

різні інституціональні структури. Жорсткість системи 

визначатиметься становищем і ступенем впливу країн-лідерів, з 

тією лише різницею, що в біполярній системі таких країн лише 

дві, а в багатополярній системі їх кількість залежить від 

кількості регіональних обʼєднань, у яких вони посідають 

домінуюче становище. 

Характер і особливості переходу до багатополюсної 

міжнародної системи, які можна оцінювати на підставі 

поточного емпіричного матеріалу, залежать від глибини та 

часових меж світової економічної кризи. За умов жорсткого 

загострення світової системної кризи надто вірогідним можна 

вважати перехід відносин між провідними політико-

економічними центрами у фазу неприхованого суперництва чи 

конфлікту. У цьому випадку виглядає цілком вірогідною 

відмова деяких регіональних обʼєднань від використання 

існуючих міжнародних фінансових інститутів та створення 

альтернативних структур. Наприклад, коли на Петербурзькому 

міжнародному економічному форумі 2007 р. президент Росії 

В. Путін зауважив, що існуючі міжнародні організації 

«неповною мірою справляються» з регулюванням глобального 

міжнародного ринку й запропонував подумати про створення 

євразійського аналога Світової організації торгівлі, на Заході це 

тлумачили як прояв антиамериканізму та спробу підірвати 

підвалини міжнародної економічної системи [19]. Натомість у 

2012 р. плани створення регіональних регулюючих і кредитно-

фінансових структур висуваються та широко обговорюються в 

урядах Німеччини, Японії та інших країн нещодавно 

монолітного західного світу.  
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Останнім часом зʼявлялися повідомлення про плани уряду 

Японії створити нову систему кредитування на основі валютних 

резервів країн АСЕАН, Китаю, Південної Кореї та Японії з 

метою захисту економік регіону від впливу боргової кризи в ЄС. 

У свою чергу, міністр фінансів ФРН В. Шойбле запропонував 

створити європейський антикризовий фінансовий механізм для 

країн єврозони, що дозволило б уникнути звернення до МВФ у 

таких випадках, як криза державних фінансів Греції. За його 

словами, країни ЄС «не можуть дозволити перетворити нашу 

єдину грошову одиницю на мʼяч для гри міжнародних 

спекулянтів. Ми не плануємо створювати інститут, який буде 

конкурувати з Міжнародним валютним фондом, але для 

внутрішньої структури зони євро нам потрібна організація, яка 

буде мати досвід МВФ і схожі виконавчі права» [20]. 

У випадку, якщо за перебігу глобальної економічної кризи 

вдасться уникнути небезпечного загострення відносин між 

провідними державами, це залишатиме перспективу для 

поступовішого перерозподілу силових і владних чинників, 

продовження діалогу сторін та ухвалення мінімально достатніх 

узгоджених рішень. Однак і за такого варіанта переходу до 

багатополярності навряд чи вдасться уникнути низки 

регіональних криз і конфліктів. Цілком можливо, що як і за 

попередніх перехідних станів, включаючи кризу біполярної 

системи (1989–1991 рр.) та становлення однополярного режиму 

(1991–1994 рр.), основні гравці намагатимуться уникати прямих 

силових зіткнень і безпосереднього втягнення до військового 

протистояння. Тому, у випадку порівняно мирного становлення 

багатополюсної міжнародної системи найвірогіднішим 

уявляється співіснування двох, або навіть трьох основних 

центрів (США, ЄС і Китай), які виступають як асиметрично 

повʼязані та різною мірою конкуруючі між собою центри 

системоутворення й міжнародного впливу.  
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The author analyses features of transitional periods, which 

reflect changes in the evolution of the international system and its 

transition to a new structural quality. The current global economic 

crisis is considered as a stage and a factor that accelerates 

structural changes within the international system. Contemporary 

processes present convincing signs of gradual development towards 

the multipolar international system. 

Keywords: international system, evolution, crisis, polarity, 

polycentrism, transition.  

 

В статье рассмотрены особенности переходных 

периодов, которые отражают сдвиги в эволюции 

международной системы и ее переход к новому качественному 

состоянию. Современный глобальный экономический кризис 

рассматривается как этап и фактор, который ускоряет 

структурные изменения в системе международных 

отношений. В современных процессах присутствуют 

убедительные признаки постепенного перехода к 

многополярной международной системе. 

Ключевые слова: международная система, эволюция, 

кризис, полярность, многополярность,  переходной этап.  
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ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 

ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ БОЛІВАРІАНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ ВЕНЕСУЕЛА 

 

У статті досліджується місце військово-технічного 

співробітництва в зовнішній політиці Боліваріанської 

Республіки Венесуела. Автор відзначає залежність вибору 

партнерів у військово-технічному співробітництві від 

зовнішньополітичного курсу держави та аналізує розвиток 

двосторонніх відносин Венесуели з головними з них. 

Ключові слова: військово-технічне співробітництво, 

зовнішня політика, Росія, США, КНР. 

 

Військово-технічне співробітництво – це складна система 

міжнародних торговельно-економічних відносин, що посідає 

особливе місце в зовнішній політиці кожної держави. 

Важливість цього співробітництва полягає в тому, що продаж 

зброї дає змогу не тільки отримувати прибуток, але й значно 

впливати на світову політику та зовнішньополітичний курс 

інших держав, нарощувати військовий потенціал держав-

союзників, випробовувати нові зразки озброєнь, а також 

забезпечувати замовленнями військово-промисловий комплекс. 

Купівля зброї дозволяє державі швидко наростити військовий 

потенціал і поліпшити матеріально-технічне забезпечення 

збройних сил, що в деяких випадках дозволяє оперативно 

ліквідувати загрози її національній безпеці. 

Особливістю співпраці у сфері торгівлі зброєю є 

довготривалість відносин, адже найчастіше експорт військової 

техніки й озброєнь привʼязує замовників до постачальників, 

оскільки існує необхідність сервісного обслуговування техніки, 
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що постачається, забезпечення запасними частинами, 

модернізації зразків придбаних раніше тощо. 

Для держави-покупця зброї вибір постачальника відіграє 

важливу роль, бо від правильного вибору партнера залежить не 

лише обороноздатність власних збройних сил, а й незалежність 

зовнішньополітичного курсу держави, що є неодмінним 

складником суверенітету. В умовах, коли уряд країни потребує 

швидкого посилення військового компонента забезпечення 

національної безпеки при обмежених фінансових можливостях, 

закупівля озброєнь в іноземних держав у кредит чи на пільгових 

умовах часто призводить до потреби  виконувати не тільки 

економічні, але й політичні вимоги продавця. 

Зважаючи, що до десятки провідних продавців озброєнь 

входять великі держави (за даними Стокгольмського інституту 

досліджень проблем миру (SIPRI) протягом 2007–2011 рр. США 

займали 30% ринку озброєнь, Росія – 24%, Німеччина – 9%, 

Франція – 8% загальносвітових поставок; до десятки лідерів з 

експорту зброї увійшли також Велика Британія (4%), Китай (4 

%), Іспанія (3%), Нідерланди (3%), Італія (3%), Ізраїль (2%), 

Україна в цьому рейтингу посідає 12 місце, пропустивши 

вперед Швецію [1]), котрі мають широку сферу 

зовнішньополітичних інтересів, тому виконання політичних 

вимог при продажу озброєнь є чи не головною особливістю 

такого роду співробітництва. Можемо сміливо говорити про збіг 

стратегічних зовнішньополітичних партнерів держави з 

постачальниками озброєнь до неї. Тому в разі зміни 

зовнішньополітичного курсу країни перелік її партнерів у 

військово-технічному співробітництві теж неодмінно зазнає 

змін. 

Історія міжнародних відносин знає низку випадків, що 

підтверджує цю тезу. Згадаємо хоча б еволюцію зовнішньої 

політики Єгипту доби Анвара Садата, що призвела до відмови 

від військо-технічного співробітництва з СРСР на користь 

США, або перемогу Ісламської революції в Ірані в 1979 р., що 
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змусило США припинити виконання контрактів на продаж зброї 

Тегерану у звʼязку з його відвертою ворожістю до Вашингтона. 

Боліваріанська Республіка Венесуела не є винятком з 

правила. Протягом тривалого часу Венесуела була в ареалі 

впливу США й вважалася надійним союзником Вашингтона, що 

постачав значні обсяги нафти й був великим покупцем новітніх 

зразків озброєнь. Доказом цьому є придбання Каракасом у 

травні 1982 р. 24 новітніх винищувачів F-16 „Block 15” у межах 

спільної програми Peace Delta. Про особливість відносин США 

й Венесуели того періоду свідчить і той факт, що до 2005 р. часу 

прийняття їх на озброєння в Чилі, Венесуела була єдиною 

країною в Латинській Америці, куди були поставлені ці 

винищувачі [2]. 

Проте ситуація кардинально змінилася, коли на виборах 

президента Венесуели, 6 грудня 1998 р., набравши 56,5 відсотка 

голосів виборців, перемогу здобув колишній десантник Уго 

Чавес [3]. Прийшовши до влади під лозунгами боротьби з 

корупцією, новообраний президент спочатку утримувався від 

радикальної політичної риторики. Його внутрішня політика 

передбачала низку масштабних соціальних програм, зокрема, і 

зі створення систем загальної освіти й охорони здоровʼя [4]. 

Уряд установив жорсткий контроль за державною нафтовою 

компанією „Petroleos de Venezuela”, прибутки якої 

спрямовувалися на потреби суспільства: будівництво лікарень і 

шкіл, боротьбу з неписьменністю, проведення аграрної реформи 

й інше. 

Завоювавши таким чином підтримку малозабезпеченої 

більшості населення, У. Чавес радикалізував свій політичний 

курс, приступивши до націоналізації підприємств у різних 

галузях промисловості, що викликало занепокоєння кола 

зарубіжних партнерів Венесуели та, насамперед, США [5]. 

Реформування нафтової галузі та політика націоналізації 

ключових сфер економіки країни погіршили відносини з 

Вашингтоном, який побоювався перебоїв із поставками нафти 
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та прагнув захистити власних інвесторів від втрати потужних 

економічних активів унаслідок їх націоналізації урядом 

Венесуели. 

Ще одним кроком, що напружив і без того складні 

американсько-венесуельські відносини, стало прийняття 

наприкінці 1999 р. нової конституції Венесуели, яка збільшила 

президентський термін з пʼяти до шести років. На наступних 

президентських виборах 30 липня 2000 р. чинний президент 

Венесуели набрав 59,5% голосів. США звинуватили Уго Чавеса 

в прояві авторитарних тенденцій і надмірну, на їхню думку, 

концентрацію влади. У подальшому політичний курс У. Чавеса, 

названий „боліваріанським рухом до соціалізму”, змістився ще 

більше вліво, що відверто дратувало американців [6]. 

На зовнішньополітичному напрямі Уго Чавес зайняв 

помітну антиамериканську позицію, що проявлялась у його 

різких заявах і розвитку відносин із недружніми до Америки 

країнами. 2001 р. він засудив військову операцію США в 

Афганістані, звинувативши Вашингтон у використанні 

терористичних методів боротьби проти терору [7]. Уряд 

Венесуели витрачав чималі суми на допомогу іншим 

латиноамериканським державам, виступав проти створення 

загальноамериканської зони вільної торгівлі (FTAA, Free Trade 

Area of the Americas) [6]. Більше того, У. Чавес зумів завоювати 

симпатії всередині самих США. Його американські противники 

стверджували, що Венесуела виділяє кошти на лобіювання 

власних інтересів у Конгресі. На території Штатів виникли 

групи прихильників венесуельського президента. У. Чавес 

домовився про постачання за пільговою ціною топкового мазуту 

для малозабезпечених районів на півночі США [3]. 

Випадами проти США президент У. Чавес знайшов 

підтримку в недружніх Вашингтону лідерів. Американців не міг 

не обурити список закордонних друзів У. Чавеса, союз із якими 

він назвав „віссю добра”: іранський президент Махмуд 

Ахмадінеджад, президент Болівії Ево Моралес, голова 
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Державної ради Куби Фідель Кастро. З Кубою у Венесуели 

встановились особливо дружні відносини. У. Чавес за низькими 

цінами продавав острівній державі енергоносії та надавав їй 

економічну допомогу. Ф. Кастро у відповідь направив до 

Венесуели численних кубинських фахівців, зокрема – медиків, 

які зіграли важливу роль у реалізації соціальних програм уряду 

У. Чавеса [5]. Найкращі відносини в керівника Боліваріанської 

Республіки серед пострадянських лідерів склалися з 

президентом Білорусі Олександром Лукашенком, що домовився 

про постачання Мінську через Україну венесуельської нафти та 

про створення низки спільних білорусько-венесуельських 

підприємств на території Венесуели. 

Окрім погіршення відносин із США, Каракас свідомо 

йшов на розрив відносин з американськими союзниками. Так, у 

січні 2009 р., у відповідь на збройну операцію Ізраїлю проти 

ХАМАСу в секторі Гази, Венесуела вислала ізраїльського посла 

з країни, при цьому У. Чавес назвав дії ізраїльтян агресією й 

оголосив про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. 

Аналогічні кроки зробила також Болівія. У відповідь Ізраїль 

вислав з країни посольство Венесуели [8]. 

Окрім активізації зовнішньої політики в межах Латинської 

Америки, Венесуела почала шукати позарегіональних 

союзників, які мали б достатню вагу у світовій політиці та 

змогли б стати противагою американському тиску на 

Боліваріанську Республіку. Подібно до того, як понад двох 

століть тому предтеча венесуельської незалежності Франсіско 

Міранда підтримував відносини з імператрицею Катериною II і 

намагався спертися на допомогу Російської імперії в боротьбі за 

визволення іспанських колоній в Америці, так і чинний 

президент Венесуели У. Чавес намагається вибудувати дружні 

та корисні для нього відносини з Росією. У лютому 2008 р., 

після оголошення незалежності Косова, У. Чавес заявив про те, 

що Боліваріанська Республіка Венесуела не буде визнавати 

суверенітет цієї республіки, додавши, що подібні кроки 
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спрямовані на ослаблення Росії, дестабілізують регіон і 

створюють низку небезпечних прецедентів [9]. 

У. Чавес був на боці Росії і під час конфлікту в Південній 

Осетії в серпні 2008 р., (у ЗМІ цей конфлікт згадувався як 

„пʼятиденна війна”) [10]. Венесуельський президент заявив про 

те, що підтримує визнання Росією незалежності Абхазії та 

Південної Осетії, затверджену 26 серпня президентом Росії 

Дмитром Медведєвим. Також керманич Венесуели звинуватив 

США в нагнітанні конфлікту [10]. 10 вересня 2009 р., під час 

офіційного візиту до Росії, У. Чавес оголосив, що Венесуела 

визнає незалежність Південної Осетії та Абхазії. 15 вересня 

2009 р. МЗС Венесуели передав урядову ноту про офіційне 

визнання суверенітету Абхазії [11]. 

Іншим позарегіональним союзником Боліваріанська 

Республіка обрала КНР. Коли в Боліваріанської Республіці 

Венесуела в лютому 1999 р. до влади прийшов Уго Чавес, 

річний обсяг товарообігу цієї південноамериканської країни з 

КНР становив менше 200 млн. доларів. Через десятиліття Китай 

увійшов до трійки найважливіших для Венесуели торгових 

партнерів. Перше місце – у США, у 2010 р. експорт з Венесуели 

до Сполучених Штатів становив майже 65 млрд. доларів. У 

червні 2011 р. в столиці Венесуели Каракасі була успішно 

проведена третя венесуельсько-китайська торгово-промислова 

виставка, на якій зазначали, що товарообіг між двома країнами 

збільшився в 2010 р. на 42 відсотки, склавши 10,2 млрд. доларів 

[12]. 

Настільки істотне зростання товарообігу з Китаєм 

пояснюється просто: КНР не хоче залежати від одного або 

кількох партнерів і шукає нових постачальників стратегічно 

важливої сировини – „чорного золота”. Для Венесуели торгівля 

з КНР є частиною стратегічного курсу на скорочення 

традиційної залежності країни від американського нафтового 

ринку. Останніми роками, в міру розвитку відносин з КНР, 

Каракас скоротив експорт нафти в США від 1,5 до 1 млн. 
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барелей на добу. Китай купує у Венесуели нафту, до того ж 

масштаби поставок цієї сировини постійно зростають, хоча 

обидві сторони не проти збільшити темпи зростання. Нині, за 

офіційними даними, Каракас постачає до КНР понад 400 тис. 

барелів на добу [12]. Китайські банки активно надають 

експортні кредити Венесуелі на закупівлю китайської продукції: 

машин, обладнання та речей побуту тощо. 

Економічна співпраця посилюється політичними 

відносинами. Лідери двох країн неодноразово робили 

„реверанси” в бік свого партнера. У. Чавес звинувачував США в 

тому, що вони спровокували заворушення в Тибеті, щоб 

зіпсувати імідж КНР напередодні Олімпійських ігор [13]. У 

квітні 2009 р. при зустрічі з керівником Венесуели в Пекіні 

голова КНР Ху Цзіньтао назвав його великим і давнім другом 

Китаю. Він зазначив, що шостий візит лідера Венесуели 

переконливо свідчить про те, що відносини двох країн 

„розвиваються з хорошою динамікою”. У свою чергу, У. Чавес 

повідомив, що світова криза показує, що „світовий центр 

тяжіння перемістився до Пекіна”, і КНР вже відіграє і буде 

відігравати „першорядну, надзвичайно позитивну для всього 

світу роль”. Союз Китаю і Латинської Америки, на його думку, 

„вкрай необхідний” [12]. 

Як бачимо, зовнішня політика Боліваріанської Республіки 

Венесуели з приходом до влади президента У. Чавеса зазнала 

значних змін, сутність яких полягає в проведенні активної, 

незалежної політики, що часто має антиамериканське 

забарвлення й спрямована на тіснішу політичну, економічну 

співпрацю латиноамериканських держав без участі США та на 

залучення в регіон таких потужних позарегіональних акторів, як 

Росія і КНР. Проведення такої політики відразу ж вплинуло на 

військово-технічне співробітництво Венесуели з іноземними 

державами. У першій половині 2006 р. США ввели ембарго на 

продаж озброєнь Венесуелі. Тоді У. Чавес оголосив про повне 

припинення закупівель озброєння в США. До цього часу 
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основними партнерами Венесуели в постачанні озброєнь і 

військової техніки були США, країни Європи та Ізраїль, проте 

жорстка зовнішньополітична риторика президента Венесуели 

призвела до переорієнтації цієї латиноамериканської держави на 

Російську Федерацію. 

Венесуела стала першою країною Латинської Америки, з 

якою Росії вдалося налагодити регулярне військово-технічне 

співробітництво після розпаду СРСР. Сьогодні Росія для 

Венесуели є насправді безальтернативним постачальником 

широкого спектру сучасних озброєнь. На Венесуелу припадає 

14% експорту російського озброєння і військової техніки [14]. 

Тісна співпраця цих країн розпочалася 14 травня 2001 р., коли в 

Москві міністри оборони Росії та Венесуели підписали угоду 

про військово-технічне співробітництво [15]. 

26 листопада 2004 р. в рамках візиту в Москву президента 

У. Чавеса вперше було укладено два контракти про постачання 

російського озброєння і військової техніки. Один – на суму 500 

млн. доларів – між компанією „Рособоронекспорт” і 

Міноборони Венесуели про поставку 40 бойових вертольотів 

Мі-35, їх сервісне обслуговування та навчання льотного і 

технічного персоналу. Другий – про придбання Каракасом 100 

000 автоматів Калашникова (АК-103) за 54 млн. доларів [15]. 

Згідно з угодою про постачання АК-103, яку було 

підписано в 2005 р., окрім зброї, Росія зобовʼязалася поставити 

Венесуелі дві тисячі навчальних посібників, а також запасні 

частини та комплектуючі до автоматів АК. Дана угода 

передбачала також передачу венесуельцям технології зборки 

автоматів цієї моделі, навчання впродовж 11 місяців 45 

венесуельських військових техніків та інженерів у Росії, а також 

організацію у Венесуелі складального виробництва АК-103 [15]. 

10 березня 2005 р. Венесуела підписала контракт про 

придбання 10 військових вертольотів російського виробництва 

на суму 120 млн. доларів. Влітку 2006 р. був підписаний 

великий контракт на поставку ще 53 вертольотів Мі-17В5, Мі-35 
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і Мі-26, які призначені для армійської авіації сухопутних військ, 

ВПС, ВМФ і Національної гвардії Венесуели. 

У 2006 р. Венесуела уклала з компанією 

„Рособоронекспорт” контракт на поставку 24 винищувачів Су-

30МК2. За даними експертів, всього за період 2005–2007 років 

було підписано 12 контрактів на поставку до Венесуели 

російської зброї на суму від 2 до 4 млрд. доларів. Каракас 

закупив за цей час 24 винищувачі Су-30 МК2, понад 50 

вертольотів Мі-17В, Мі-35М, Мі-26Т, 12 зенітних ракетних 

систем „Тор-М1”, а також 100 тисяч автоматів Калашникова. 

Крім того, 2006 р. був окремо укладений контракт на 

будівництво у Венесуелі заводу з виробництва автоматів АК-

103 і патронів калібру 7,62 міліметра [15]. 

Велися також переговори про постачання до Венесуели 

створюваних на базі Іл-114 патрульних літаків. Згідно з 

попередніми домовленостями, Каракас планує закупити до 20 

літаків цього типу. Крім того, Росія отримала від Венесуели 

заявку на придбання гелікоптерів Мі-28Н. За оцінкою 

незалежних експертів, на першому етапі Каракасу може бути 

поставлено 10 бойових вертольотів Мі-28Н [15]. 

Наприкінці 2006 р. між РФ і Венесуелою було підписано 

контракт, що передбачав створення навчально-тренувального 

центру для екіпажів вертолітної техніки російського 

виробництва. Головним виконавцем призначена компанія 

„Кронштадт”, яка є підрозділом „Транзас”, що спеціалізується 

на випуску продукції військового призначення. Цей 

тренажерний центр у Венесуелі був побудований у 2010 р. 

Центр є найбільшим у Латинській Америці і складається з пʼяти 

комплексних тренажерів, серед них найсучасніших, категорії D, 

для тренування екіпажів вертольотів Мі-17, Мі-26 і Мі-35 [15]. 

У вересні 2008 р. російською стороною прийнято рішення 

про виділення Венесуелі кредиту в розмірі 1 млрд. доларів для 

реалізації програми ВТС. Кредит використаний на закупівлю 

засобів ППО „Тор-М1”, ПЗРК „Ігла-С”, літаків Іл-78 та Іл-76 
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[15]. До того ж від 10 до 19 вересня 2008 року у Венесуелі на 

аеродромі в Каракасі перебували два стратегічні ракетоносці 

Дальньої авіації ВПС Росії Ту-160. Вони здійснили політ за 

планом повітряного патрулювання вздовж узбережжя Південної 

Америки. 

1 грудня 2008 р. в територіальних водах Венесуели 

пройшли спільні навчання Боліваріанських ВМС Венесуели і 

Тихоокеанського флоту Росії. У маневрах взяли участь чотири 

російські кораблі і близько 1000 осіб особового складу, а з 

венесуельської сторони – кораблі, підводні човни і бойові 

літаки. 

У вересні 2009 р. під час візиту президента Венесуели У. 

Чавеса до Москви була досягнута домовленість про виділення 

Венесуелі кредиту розміром 2,2 млрд. доларів на закупівлю 

російської військової техніки, а саме 92 танків Т-72, а також 

реактивної системи залпового вогню „Смерч”. Вже у квітні 2010 

р. тодішній премʼєр-міністр РФ Володимир Путін підтвердив, 

що Росія готова надати Венесуелі кредит у розмірі 2,2 млрд. 

доларів і заявив, що Росія візьме активну участь у модернізації 

збройних сил Венесуели на період до 2013 р. [15]. 

У середині квітня 2012 р. Росія завершила поставку 

Венесуелі 92 основних бойових танків Т-72Б1 за контрактом 

2009 р., а також бойових машин піхоти БМП-3M і 

бронетранспортерів БТР-80А, боєприпасів різних калібрів, 

тренажерів для підготовки особового складу й іншого 

обладнання [16]. 

Наприкінці червня 2012 р. було оголошено, що Венесуела 

майже домовилася з Росією про постачання додаткової партії зі 

ста основних бойових танків Т-72Б1В. Поставка цієї техніки 

буде здійснюватися за рахунок експортного кредиту в розмірі 

чотирьох мільярдів доларів. Цей експортний кредит буде надано 

під заставу нафтових проектів [16]. 

За підсумками 2011 р. – першої половини 2012 р. 

Венесуела посіла перше місце серед імпортерів російських 
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сухопутних озброєнь у рейтингу Центру аналізу світової 

торгівлі зброєю. Зокрема, Венесуела придбала танки Т-72Б1, 

бойові машини піхоти БМП-3М, бронетранспортери БТР-80А, 

152-міліметрові самохідні гаубиці 2С19 „Мста-С”, 120-

міліметрові самохідні міномети 2С23 „Нонна-СВК”, 120-

міліметрові міномети 2С12А „Сани”, 122-міліметрові реактивні 

системи залпового вогню 9K51 БМ-21 „Град”, 23-міліметрові 

зенітні артилерійські установки ЗУ-23/30M1-4 та іншу техніку 

[16]. 

Таким чином, військово-технічне співробітництво 

Венесуели та Росії реалізується за рахунок експортних кредитів. 

За цією схемою Венесуела вже винна Росії близько семи млрд. 

доларів. Ці кошти російська сторона надала Каракасу під 

заставу нафтових активів і в обмін на допуск російських 

нафтових компаній на венесуельські родовища. Так, ще в липні 

2006 р., дві країни уклали важливі угоди. Зокрема, була 

запланована розробка нових нафтових родовищ у Венесуелі за 

участю російської компанії „Лукойл” [17]. Також сторони 

пізніше домовилися про залучення компанії „Роснафта” до 

участі в проекті освоєння родовища Карабобо-2. Вартість 

російської частки в ньому склала близько мільярда доларів. 

Крім того, пʼять компаній – „Роснафта”, „Газпромнафта”, 

„Лукойл”, „Сургутнафтагаз” і ТНК-BP – займаються освоєнням 

родовища важкої нафти Хунін-6. Засновником такої схеми 

взаємин з Каракасом вважається колишній віце-премʼєр Ігор 

Сєчин. 

Реалізація військово-технічного співробітництва Росії та 

Венесуели в майбутньому буде здійснюватися через спільний 

банк, першим проектом якого стане видача Венесуелі кредиту в 

розмірі чотирьох мільярдів доларів. Рішення про створення 

спільної фінансової організації Росія і Венесуела почали 

обговорювати ще в 2006 р. У листопаді 2008 р. сторони 

підписали меморандум про організацію російсько-

венесуельського банку зі статутним капіталом у чотири 
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мільярди доларів. У лютому 2011 р. стало відомо, що Венесуела 

перерахувала до статутного капіталу спільного з Росією банку 

свій внесок, розмір якого становив близько 400 млн. доларів. 

Нова фінансова організація створюється на базі російського 

„Еврофинанс Моснарбанка”. З боку Венесуели акціонерами 

стануть Державний казначейський банк і Венесуельська 

нафтова корпорація. Передбачається такий розподіл часток: 

51% акцій належатиме Росії, 49 % – Венесуелі [18]. 

Представництво цього банку вже відкрилось у Москві і 

незабаром відкриється в Каракасі та Пекіні. Про це сторони 

домовилися під час візиту міністра закордонних справ Росії 

Сергія Лаврова до Венесуели наприкінці 2011 р., де він 

зустрівся в президентом У. Чавесом. Кредитні кошти, надані 

новою фінансовою установою, підуть на створення комплексної 

системи оборони, до складу якої ввійдуть засоби морської, 

наземної і протиповітряної оборони. За словами президента 

Венесуели, така система необхідна країні для того, щоб 

уникнути долі лідера лівійської революції Муаммара Каддафі. 

Точні плани купівлі озброєнь поки залишаються невідомими. 

Утім, завданням нового спільного банку стане не тільки видача 

кредитів Венесуелі, а й фінансування інших двосторонніх 

проектів. При цьому організація, можливо, буде виступати як  

мала альтернатива Міжнародному валютному фонду. Такий 

розвиток подій можливий у звʼязку з наміром Венесуели 

створити представництво банку в Пекіні, що говорить про 

залучення Китаю. Крім того, Чавес має намір передати в  банк 

частину рахунків венесуельської державної нафтової компанії 

PDVSA [17]. 

Між тим, на думку автора, венесуельсько-російські 

відносини не є настільки безхмарними, Москву повинна 

насторожити ситуація, коли при ціні близько 100 доларів за 

барель країна-експортер нафти і член ОПЕК купує зброю в 

кредит. Крім того, видаючи кредити Венесуелі під заставу 

нафтових родовищ, Росія в майбутньому ризикує втратити й 
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родовища, і гроші. У 2011 р. стало відомо, що президент 

Венесуели У. Чавес хворий на рак, і тому незабаром він може 

відійти від влади. Після зміни режиму колишні домовленості з 

Москвою при новому президенті можуть бути розірвані. З 

урахуванням таких ризиків Росії все одно не вдасться швидко 

повернути видані кошти за рахунок родовищ, оскільки 

нафтовидобувні проекти у Венесуелі складні і довгоокупні. 

Іншою складністю є можливе порушення Венесуелою 

умов контрактів, що забороняють передачу закуплених озброєнь 

третім сторонам. Це зауваження актуальне, зважаючи на заяви 

президента Венесуели про намір продати Ісламській Республіці 

Іран 21 винищувач F-16, придбаний у США ще в 1982 р. Це 

рішення він мотивував заміною американських винищувачів 

новими російськими Су-30, отриманими в 2005 році за рахунок 

експортного кредиту. Імовірно, Іран  хоче придбати у Венесуели 

винищувачі F-16 у межах кампанії з підготовки до відбиття 

можливої військової операції НАТО або Ізраїлю. Слід 

зазначити, що на початку 1970-х рр. уряд Ірану планував 

придбати в США близько 300 винищувачів F-16. Операція була 

схвалена Конгресом США, однак після Ісламської революції 

1979 р. угоду було скасовано [19]. 

Ще однією гострою проблемою двосторонніх відносин у 

сфері ВТС є бажання Венесуели закупити в РФ снайперські 

гвинтівки і ПЗРК „Ігла-С”. Справа в тому, що це озброєння 

може бути передано урядом У. Чавеса колумбійському 

повстанському угрупованню Революційні збройні сили 

Колумбії (FARC). 1 березня 2008 р. колумбійська армія провела 

спецоперацію на території Еквадору. Під час бойових дій було 

вбито одного з керівників повстанської організації Революційні 

збройні сили Колумбії – Рауля Реєса. Після завершення операції 

колумбійські військові повідомили, що виявили документи, які 

підтверджують звʼязок між повстанцями і президентом 

Еквадору Рафаелем Корреа. Еквадор негайно відреагував, 

виславши колумбійського посла та стягнувши до кордону 
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війська. Конфлікт ще більше загострився, коли до кордонів 

Колумбії з другого боку підійшли 10 батальйонів армії 

Венесуели, посланих Чавесом. У. Чавес назвав колумбійського 

президента Альваро Урібе „злочинцем”, „підлеглим Буша” і 

главою „наркоуряду”, звинувативши Урібе в розпалюванні 

війни в регіоні [19]. 

Якщо ж російська зброя спливе в зоні конфлікту, це може 

загрожувати Москві значним погіршенням відносин не тільки з 

Боготою, а й із Вашингтоном. За цих умов  Росія може 

застосувати захисні заходи, зажадавши підписати спеціальні 

протоколи до контрактів, які юридично не дозволили б 

Каракасу приховано передавати російську зброю в треті країни. 

Утім наявність юридичних зобовʼязань ще не гарантує їх 

неухильного дотримання. 

Так, за твердженнями керівництва США, закупівля 

стрілецької зброї здійснюється з метою переправлення його в 

інші райони Латинської Америки, зокрема, уже згаданим 

колумбійським антиурядовим повстанцям (FARC). 23 березня 

2005 р., коли вперше стало відомо про російсько-американські 

угоди у сфері ВТС, міністр оборони США Дональд Рамсфелд 

заявив: „Я навіть не уявляю, що можна зробити із сотнею тисяч 

„калашникових”. Я поняття не маю, навіщо Венесуелі 

знадобилися сто тисяч „калашникових”. Я сподіваюся, що 

поставки не відбудеться, і вважаю, якщо це все ж таки 

станеться, то це погано для Західної півкулі”. Колишній 

Державний секретар США Кондоліза Райс під час відвідин 

Москви також висловлювала занепокоєння, однак глава МЗС 

РФ Сергій Лавров запевнив, що російське військове 

співробітництво з Венесуелою не суперечить міжнародному 

законодавству. 

У липні 2006 р. американська сторона знову висловила 

стурбованість заявами У. Чавеса. Заступник прес-секретаря 

державного департаменту США Том Кейсі повідомив, що США 

стурбовані планами Венесуели отримати новітню російську 
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зброю і спробують переконати Росію в необхідності 

переглянути намічені контракти. Він заявив: „Заплановані 

Венесуелою закупівлі перевершують потреби її оборони і не 

сприяють регіональній стабільності”. Російські представники 

відмовилися визнати обґрунтованість такої стурбованості. 

Офіційний представник МЗС Росії Михайло Каминін заявив, що 

„військово-технічна співпраця з Венесуелою... здійснюється 

Росією в повній відповідності з нормами міжнародного права”. 

Міністр оборони РФ (того часу Сергій Іванов) стверджував, що 

„перегляд контракту про постачання до Венесуели російських 

СУ-30 абсолютно недопустимий, оскільки 24 літаку не є 

надлишковими для охорони такої великої за територією країни, 

як Венесуела... Венесуела не міститься ні під якими 

міжнародними санкціями і ніяких обмежень для реалізації 

контракту немає” [19]. 

Другим за розміром постачальником озброєнь до 

Боліваріанської Республіки Венесуели є Китайська Народна 

Республіка. Протепорівняно з Російською Федерацією, Пекін не 

особливо розвиває військово-технічне співробітництво з 

Каракасом, можливо бажаючи не псувати відносини зі США. 

Китайське керівництво ніби натякає американцям, якщо 

Вашингтон не буде озброювати Тайвань, Пекін обмежить 

можливі військові звʼязки з Венесуелою. Але все ж кілька 

контрактів було укладено. 

2008 р. Каракас закупив у КНР 18 навчально-бойових 

літаків K-8W „Каракорум”. Вони надійшли на озброєння країни 

в 2010 р. Було придбано також наземне обладнання для 

обслуговування літаків. Двомісні літаки K-8W здатні розвивати 

швидкість до 800 км у годину і здійснювати польоти дальністю 

до 2,2 тисячі кілометрів. Літак може бути озброєний підвісною 

23-міліметрової гарматою і має пʼять точок підвіски для ракет, 

бомб [12]. 

У 2010 р. голова венесуельського Національного 

управління по боротьбі з наркотиками Нестор Реверол розповів 
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про те, що його установа почала діяти набагато ефективніше 

після того, як у Китайської Народної Республіки за 260 млн. 

доларів було придбано 10 радарів (мобільні радіолокаційні 

станції JYL-1 / JY-11B). У листопаді 2010 р. вотчину У. Чавеса з 

триденним офіційним дружнім візитом відвідала китайська 

військова делегація на чолі з начальником Генштабу НВАК 

генерал-полковником Чень Бінде. Її зустрічали на високому 

рівні – глава МЗС Ніколас Мадуро і глава міністерства оборони 

Карлос Мата [12]. 

Авіабудівна компанія Китаю «Xian» улітку 2012 р. 

поставила венесуельським Військово-повітряним силам вісім 

військово-транспортних літаків  Shaanxi Y-8. У складі ВПС 

Венесуели китайські літаки частково замінять застарілі 

американські C-130H Hercules, які неможливо повноцінно 

використовувати через відмову Вашингтона поставляти запасні 

частини. Оборонне відомство Венесуели оголосило про бажання 

придбати китайські транспортні літаки в листопаді 2010 р., 

ішлося про 10–12 військово-транспортних бортів. У березні 

2011 р. зʼявилась інформація про те, що Каракас придбав вісім 

Y-8. Літаки Y-8 є модернізованою копією українського 

транспортного літака Ан-12. Транспортник може перевозити до 

96 осіб або до 20 тонн вантажу. Він здатен розвивати швидкість 

до 660 км на годину і здійснювати перельоти на відстані до 5,6 

тисячі кілометрів. Транспортник можна оснастити спареною 23-

міліметровою гарматою у хвостовій частині [12]. 

Улітку 2012 р. стало відомо, що Каракас купив китайської 

бронетехніки на півмільярда доларів. Венесуела придбала в 

Китаю амфібійні броньовані машини на загальну суму 500 млн. 

доларів. Купівля була здійснена за рахунок експортного 

кредиту, наданого країні урядом КНР. Згідно з домовленостями, 

розплачуватися за кредит Венесуела буде поставками нафти, а 

поставки бронетехніки китайська компанія повинна буде почати 

в 2013 р. [20]. 
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Крім того, ВМС Венесуели ведуть переговори з Китаєм 

щодо участі китайської сторони у здійсненні середнього 

ремонту та модернізації трьох венесуельських фрегатів 

італійського виробництва  типу Lupo (Mariscal Sucre) – F-23 

General Urdaneta, F-25 General Salom і F-26 Almirante García, що 

перебувають з 2004–2005 рр. на державній верфі Diques y 

Astilleros Nacionales CA (DIANCA) в Пуерто-Кабельо. Ремонт і 

модернізація двох перших венесуельських фрегатів цього типу 

(F-21 Mariscal Sucre і F-22 Almirante Brion) було здійснено 

протягом 1998–2002 років американським підприємством Ingalls 

Shipbuilding, однак уведення американських санкцій зробило 

неможливим проведення аналогічних робіт на інших чотирьох 

кораблях серії. Венесуельська верф DIANCA змогла власними 

силами провести обмежений ремонт фрегата F-24 General 

Soublette, повернутого в стрій у 2004 році, але припинення під 

американським тиском поставок обладнання та запчастин 

призвело до того, що ремонт трьох інших фрегатів зупинився і 

всі три кораблі залишаються на підприємстві дотепер [20]. 

Інші партнери Венесуели з ВТС за обсягом контрактів 

значно поступаються Росії й КНР, проте їх наявність дає змогу 

диверсифікувати поставки озброєнь. Серед таких партнерів 

варто відзначити Кубу, що будує Боліваріанській Республіці 

кораблі. Так, 25 червня 2012 р. командувач ВМС Венесуели 

адмірал Дієго Молер заявив про укладення контракту з Кубою 

на спорудження для берегової охорони Венесуели семи 

сторожових катерів за проектами голландської групи Damen 

Shipyards Group – двох великих катерів проекту Damen Stan 

Patrol 4207 і пʼяти малих катерів проекту Damen Stan Patrol 

2606. 

Катери проекту „Damen Stan Patrol 4207” з довжиною 

корпуса 43 метри будуватимуться на Кубі на створеному за 

участю групи Damen спільному кубинсько-голландському 

суднобудівному підприємстві DAMEX Shipbuilding & 

Engineering в Сантьяго-де-Куба. Пʼять малих 25-тонних катерів 
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проекту Damen Stan Patrol 2606 будуватимуться за сприяння 

кубинських фахівців DAMEX на венесуельській військово-

морській верфі UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios 

de Carenado de la Armada) в Пуерто-Кабельо. У пресі вже 

повідомлялось, що раніше верф UCOCAR розпочала 

спорудження катерів Damen Stan Patrol 2606 за ліцензією і 

безпосередньо за сприяння групи Damen. Головний катер цього 

проекту PG-51 Pagalo був побудований UCOCAR у 2006–2008 

роках і переданий береговій охороні Венесуели у вересні 2008 р. 

Однак  2009 р. уряд  Нідерландів ухвалив рішення про 

припинення продажів озброєння та військового майна Венесуелі 

та відмовив Damen у продовженні експортної ліцензії на 

продовження будівництва трьох катерів у Венесуелі. Каракас 

знайшов вихід у зверненні до Куби,  унаслідок  чого тепер пʼять 

катерів будуть будуватися за участю кубинців. До того ж, 

кубинське підприємство DAMEX за контрактом 2009 р. також 

веде будівництво для ВМС Венесуели чотирьох 600-тонних 

прибережних багатоцільових транспортних суден з носовою 

рампою за проектом Damen Stan Lander 5612. Головне судно Т-

91 Los Frailes було передано Венесуелі у вересні 2011 р., а друге 

готується до здачі [21]. 

Отже, Боліваріанська Республіка Венесуела має досить 

обмежений вибір партнерів у військово-технічному 

співробітництві, що повʼязано, передусім, із зовнішньою 

політикою цієї держави на чолі з амбітним У. Чавесом. У цьому 

контексті головними постачальниками озброєнь Каракасу стали 

Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. Однак, 

слід зазначити, що Венесуела проводить досить зважену 

військово-технічну політику. Номенклатура закупівель говорить 

про прагнення Каракаса мати збалансовані збройні сили, здатні 

адекватно реагувати на „парамілітарні” загрози і, при потребі, 

боротися з регулярними арміями можливих супротивників. 

Очевидно, керівництво Венесуели принципово не ставить перед 

собою завдання військового протистояння зі Сполученими 
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Штатами. Імовірно передбачається, що Венесуела повинна 

уникнути військового зіткнення з глобальним лідером через 

політичні інструменти. 

Проте надмірна орієнтація на обмежену кількість 

постачальників військової техніки та спорядження може 

становити значну загрозу національній безпеці Боліваріанської 

Республіки в майбутньому, адже, зробивши себе залежною від 

російських і китайських поставок, Венесуела мусить 

координувати з ними власну політичну лінію, що суттєво 

обмежує можливість зовнішньополітичного маневру. За таких 

обставин виходом для латиноамериканської країни може стати 

поступове розширення ВТС з країнами, що не мають значних 

зовнішньополітичних амбіцій, проте володіють високим 

військово-технічним потенціалом. Вдалим прикладом таких 

держав є Україна, що вже має низку незаполітизованих 

військових контрактів, серед них на поставку бронетехніки до 

Таїланду. 
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Статья посвящена исследованию места военно-

технического сотрудничества во внешней политике 

Боливарианской Республики Венесуэла. Автор отмечает 

зависимость выбора партнеров в военно-техническом 

сотрудничестве от внешнеполитического курса государства и 

анализирует развитие двусторонних отношений Венесуэлы с 

главными из них. 

Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, 

внешняя политика, Россия, США, КНР. 
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА США. СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 

У статті аналізуються проблем державної бюджетної 

політики у податковій сфері в рамках сучасної бюджетної ери 

США, проаналізовано проблему бюджетних видатків, 

досліджено явище т.зв. «фіскальної прірви», порівняно 

бюджетні пропозиції демократичної та республіканської 

партій США. 

Ключові слова: бюджетна політика, податкові 

скорочення, бюджетні видатки, оподаткування, ВВП, 

фінансово-економічна криза, державний борг, дефіцит 

бюджету, фіскальна прірва, бюджетні пропозиції. 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що 

наразі в політичних, наукових та експертних колах точаться 

активні дискусії навколо питання чи перебуває економіка США 

на краю рецесії та фінансового обриву. Зростає американський 

державний борг і дефіцит бюджету. У цьому звʼязку питання 

фіскальної політики виходять на перший план 

внутрішньополітичного порядку денного США. 

Метою статті є дослідження сучасних проблем бюджетної 

політики США. Зважаючи на мету, ми поставили перед собою 

такі завдання: відстежити розвиток державної бюджетної 

політики в податковій сфері в межах сучасної бюджетної ери 

США, проаналізувати проблему бюджетних видатків, дослідити 

явище т.зв. «фіскальної прірви», порівняти бюджетні пропозиції 

демократичної та республіканської партій США. 

Розвиток бюджетної політики в податковій сфері 

Початком сучасної бюджетної ери в США вважається 2001 

рік. У той період економіка країни перебувала на підйомі, 
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демонструючи рекордно високі показники зростання ВВП та 

зайнятості в поєднанні із збалансованим бюджетом. У такому 

контексті під час передвиборчої кампанії 2000 року одним із 

найпопулярніших пунктів передвиборчої програми 

республіканців на чолі із кандидатом у президенти Дж. Бушем-

мол. було широкомасштабне скорочення податкового 

навантаження на американські домогосподарства та субʼєкти 

підприємницької діяльності [6, c. 2].  

Одразу після обрання новий глава держави розпочав 

виконання передвиборчої обіцянки. Зокрема, у 2001 та 2003 

роках Конгрес США підтримав дві законодавчі ініціативи Дж. 

Буша-мол. (Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act 

[5] і Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act [8]), завдяки 

яким було внесено значні зміни в напрямку скорочення 

податкових ставок на нерухомість, фонд заробітної плати, 

пенсійні програми, подарунки тощо.  

Однак найвідчутнішою була реформа прогресивної шкали 

індивідуального податку на прибуток. Зокрема, податкова 

ставка для тих домогосподарств США, які перебували за межею 

бідності (макс. річний дохід 17,8 тис. дол., станом на 2012 рік)  

опустилася від 15% до 10%, а для найбагатших (річний дохід 

понад 388,4 тис. дол., станом на 2012 рік) – від 38,6 до 35%. 

Крім того, було спрощено систему оподаткування прибутку з 

дивідендів і довгострокового приросту капіталу завдяки заміні 

трьох рівнів податкової шкали залежно від розміру прибутку 

(8%, 10%, 20%) – двома (5%, 15%). 

Термін дії згаданих законодавчих ініціатив, які серед 

американців отримали назву «податкові скорочення Буша», був 

розрахований на період до кінця 2010 року [2]. За цей час США 

постали перед історичними викликами, зокрема «війною проти 

терору», розвʼязання яких призвело до загострення проблем 

дефіциту бюджету та критичного зростання розміру державного 

боргу. Станом на середину 2010 року було підраховано, що 

скорочення податків 2001–2003 років обійшлося країні у понад 
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ніж 2 трлн. дол., а військові кампанії в Іраку та Афганістані – у 

1,1 трлн. дол. Крім того, фінансово-економічна рецесія 2008–

2009 років призвела до колапсу системи фіскальних надходжень 

у поєднанні із різким зростанням витрат соціального характеру, 

зокрема, на покриття державної програми страхування з 

безробіття [11, c. 29]. 

Разом з тим, у 2010 році в експертних колах існував 

консенсус щодо того, що припинення дії «податкових скорочень 

Буша» стане надмірним шоком для економіки країни, яка щойно 

розпочала вихід із болючої рецесії. У цьому звʼязку в грудні 

2010 року Президент Б. Обама підписав закон Tax Relief, 

Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act, 

який передбачав повноцінне продовження дії «податкових 

скорочень Буша» на два наступні роки, тобто до кінця 2012 

року. Крім того,  документ містив елементи заходів 2009 року, 

які новообраний президент ініціював з метою стимулювання 

ділової активності в США та соціального забезпечення верств 

населення найраженіших економічною кризою [14]. Додатковий 

ефект згаданого закону – зростання державного боргу США ще 

на 858 млрд. дол.  

Проблема бюджетних видатків 

Станом на першу половину 2011 року розмір державного 

боргу США вперше в історії країни перевищив позначку у 14 

трлн. дол., що складало більше 90% від ВВП США. Наприкінці 

року ця цифра становила вже 15 трлн. дол. Проблеми, повʼязані 

із дефіцитом бюджету на рівні 1,48 трлн. дол. (38% від 

бюджетних надходжень – найвищий показник у світі) [1] і 

реалізацією затратної медичної реформи, ініційованої Б. 

Обамою за рік до того, були серед основних причин появи в 

2009–2010 роках сучасних неоконсервативних рухів у США на 

чолі з так званою Партією чаювання. Після їхньої інтеграції в 

Республіканську партію та перемоги на проміжних виборах 

2010 року стало зрозуміло, що на шляху розвʼязання згаданих 
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проблем у найближчому майбутньому стоятимуть жорсткі 

ідеологічні розбіжності в поглядах політичних партій [3]. 

Яскравим підтвердженням цього стала фіскальна криза 

влітку 2011 року, коли Президент США зробив чергове подання 

до Конгресу щодо підвищення ліміту державного боргу до рівня 

14,694 трлн. дол. Категорична відмова Палати представників 

Конгресу, яка тепер стала підконтрольною республіканцям, 

розглядати це питання призвела до ситуації, коли США 

опинилися на межі технічного дефолту у звʼязку з потенційною 

неспроможністю здійснювати нові зовнішні запозичення та 

відповідно робити виплати за старими.  

Упродовж полеміки, що оточувала процес 

безкомпромісних перегорів, республіканці звертали увагу на 

різке підвищення державного боргу, який зростає на 4 млрд. 

дол. щодня, а протягом трьох років правління Б. Обами виріс 

більш ніж за вісім років президенства Дж. Буша-мол. У цьому 

звʼязку вони висунули вимоги щодо комплексної ревізії системи 

бюджетних видатків і скасування згаданої медичної реформи. 

Окрема вимога республіканців стосувалася необхідності 

прийняття поправки до основного закону, яка б визначала 

баланс бюджету, як конституційну норму.  

Безвихідь і відсутність видимих перспектив розвʼязання 

ситуації призвели до пониження кредитного рейтингу США 

агенцією Standart&Poorʼs. Зважаючи на це, між Білим домом та 

Палатою представників було досягнуто компроміс у вигляді 

Budget Control Act, який Б.Обама підписав 2 серпня 2011 року. 

Документ чітко визначив урізання певних видів бюджетних 

видатків на суму 917 млрд. дол. протягом 10 років пропорційно 

до чергового підвищення межі держборгу. 

Іншим пунктом домовленості стало створення т.зв. 

«суперкомітету» з кола американських законодавців, які в 

чотиримісячний період повинні були розробити план 

додаткового скорочення державних видатків протягом 

наступних десяти років ще на 1,2 трлн. дол., що дорівнює 
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розміру нинішнього дефіциту бюджету США. Разом з тим, 

політичні скперечності стали на заваді досягненню компромісу 

в межах «суперкомітету», робота якого завершилась нічим у 

листопаді 2011 року.  

Унаслідок цього 1 січня 2013 року передбачається набуття 

чинності іншою нормою Budget Control Act – автоматичних 

скорочень на ту ж суму, або т.зв. секвестру. Половина із 

згаданих 1,2 трлн. дол. – урізання фінансування Збройних сил 

США. Очікується, що починаючи з наступного, кожного року 

видаткова частина бюджету США ставатиме меншою 

приблизно на 110 млрд. дол. Побічним ефектом потенційно 

може стати значне ослаблення обороноспроможності країни. 

Зокрема, за словами Міністра оборони США Л. Панетти, згадані 

ініціативи призведуть до найменшого розміру наземних сил з 

1940 року, ВМС – з 1915 року та історично найслабших 

спроможностей ВПС [16]. 

Окремою домовленістю в межах Budget Control Act стало 

одноразове наступне підвищення ліміту держборгу без 

схвалення Конгресом США, що відбулося на початку 2012 року. 

За прогнозами Міністерства фінансів країна досягне 

сьогоднішнього ліміту державного боргу у 16,394 трлн. дол. 

всередині третього кварталу 2012 року, що збігається в часі із 

проведенням президентських виборів у США. Лідер 

республіканців, спікер Палати представників Дж.Бейнер уже 

встиг заявити, що його партія має намір використати цей 

момент для продовження дискусій на фіскальну тему, що може 

означати повторення минулорічної кризи [4]. 

«Фіскальна прірва» 

Таким чином, унаслідок двох окремих процесів і у 

випадку відсутності змін до чинного законодавства 1 січня 2013 

року США можуть опинитися на порозі явища, якому експерти 

дали назву «фіскальна прірва». Це поняття включає в себе: 1) 

зростання та повернення до рівня 2000 року ставок фактично 

усіх видів оподаткування та відповідно бюджетних надходжень 
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у звʼязку із завершенням терміну дії «податкових скорочень 

Буша, а також 2) початок секвестру – процесу урізання 

бюджетних видатків на 1,2 трлн. дол. протягом наступних 10 

років.  

На перший, логічний погляд, на фоні високого рівня 

дефіциту бюджету «фіскальна прірва» уособлює позитивне 

явище. Разом з тим, таке розуміння спростовується детальним 

аналізом цієї теми, здійсненим Бюджетним офісом Конгресу – 

політично незалежним «мозковим танком» у структурі 

законодавчого органу, який вважається провідним у США 

центром фіскальних досліджень і прогнозів.  

Навесні 2012 року аналітики БОК розробили два сценарії 

розвитку подій у звʼязку із наближенням «фіскальної прірви». 

Базовий сценарій передбачає згадані підвищення податкового 

навантаження та скорочення видатків, результатом яких станом 

на кінець 2021 року стане зростання бюджетних доходів (від 

середньо-історичного рівня у 18% ВВП до 24% ВВП), 

скорочення дефіциту бюджету (від 8,5% ВВП нині до 1,2% 

ВВП), а також сповільнення темпів накопичення державного 

боргу (на 70%).  

Водночас, короткостроковий ефект «фіскальної прірви» 

буде різко негативним у звʼязку з ударом по показниках 

зростання ВВП країни та відповідно ослабленням 

спроможностей, необхідних для подолання таких соціально-

економічних проблем, як безробіття. Так, за прогнозами БОК, 

згаданий пакет автоматичних заходів спричинить у першому 

півріччі 2013 року падіння на 1,3% приросту ВВП країни, 

повернувши економіку США у стан рецесії. Незважаючи на 

потенційне відновлення цього показника в другому півріччі, 

аналітики передбачають, що в межах базового сценарію за 

підсумками наступного року максимальний прогнозний 

показник зростання економіки США становитиме не більше 

0,5%. 
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Якщо ж до кінця поточного року американським 

законодавцям вдасться вжити заходів щодо уникнення 

«фіскальної прірви», то найближче майбутнє позначиться 

продовженням нинішньої економічної політики, яке описане 

альтернативним фіскальним сценарієм БОК. Він передбачає 

чергову повноцінну пролонгацію дії «податкових скорочень 

Буша», яка в 2013 році потенційно здатна забезпечити країні 

приріст ВВП на рівні 4%. Водночас протягом наступних десяти 

років державний борг зросте на 10–11 трлн. дол. При цьому 

співвідношення лише публічного боргу (суми кредитних 

зобовʼязань винятково державного сектору – нині 11,2 трлн. 

дол.) до ВВП зросте із 60% нині до 100% у 2021 році та 190% у 

2035 році [9]. 

Станом на сьогодні питання «фіскальної прірви» є одним 

із найширше обговорюваних в експертних і політичних колах 

США. Так, керівник МВФ К. Лагард улітку 2012 року назвала 

«фіскальну прірву» однією з основних загроз глобальній 

економічній системі. Приблизно те ж повторив і Глава 

Федерального резерву США Б. Бернанке, який закликав Конгрес 

докласти всіх зусиль для уникнення цього явища, попередивши, 

що неспроможність досягти компромісу може обернутися 

невиправними наслідками для процесу пост рецесійного 

відновлення економіки країни [17]. 

Зважаючи на те, що республіканці вважають секвестр 

своїм знаковим досягненням, скасування процесу запланованих 

на початку наступного року скорочень бюджетних видатків 

видається малоймовірним. Таким чином, особлива увага 

прикута до дискусій з приводу доцільності другого після 2010 

року продовження дії «податкових скорочень Буша». При цьому 

зазначена полеміка підігрівається передвиборчою кампанією в 

США та служить одним із яскравих прикладів ідеологічних 

розбіжностей між політичними силами. 

Демократи на чолі з Б. Обамою відстоюють ідею часткової 

податкової відстрочки лише для тих домогосподарств і 
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субʼєктів підприємницької діяльності, річний прибуток яких не 

перевищує 250 тис. дол. Крім того, глава держави пропонує 

підвищення верхньої межі ставки оподаткування прибутку з 

дивідендів і довгострокового капіталу від 15 до 20%. Ці заходи, 

за підрахунками аналітиків, здатні заощадити бюджету США 

850 млрд. дол. протягом наступної декади [10]. 

Тим часом республіканці розцінюють такі пропозиції як 

чергову спробу чинної влади розвʼязати суспільне протистояння 

по класовій лінії та погоджуються лише на продовження дії 

«податкових скорочень Буша» в тому вигляді, у якому вони 

функціонують нині [7]. 

Наприкінці липня 2012 р. обидві пропозиції розглядалися 

на пленарних засіданнях Конгресу США, однак були 

заблоковані внаслідок голосування в одній із палат.  

Бюджетні пропозиції політичних партій 

За чотири роки президентства Б. Обами Конгрес США так 

і не спромігся жодного разу затвердити принаймні один із 

запропонованих проектів бюджету країни. Однак обидві 

політичні партії продовжують активну роботу над розробкою 

відповідних пропозицій. Разом з тим, її кінцеві продукти, а саме 

презентовані в лютому 2012 року два проекти бюджету на 

наступний фіскальний рік («Народний бюджет» Б. Обами та 

«Шлях до процвітання» П. Райана), можна розцінювати радше 

як своєрідні маніфести демократів і республіканців, а не 

реалістичні плани дій, здатні консолідувати навколо себе 

державотворчу еліту [13]. Як наслідок, обидва документи були 

заблоковані навесні 2012 року в Конгресі США. 

Окрім згаданого підвищення податків для найбагатших 

американців, бюджетні пропозиції Б. Обами передбачали 

реструктуризацію секвестру. Таким чином за підсумками 2013 

року діюча влада пропонувала скорочення нинішнього дефіциту 

бюджету від 1,2 трлн. дол. (8,5% ВВП) до 901 млрд. дол. (5,5% 

ВВП). На більш довготривалу перспективу Б. Обама відстоює 

подальшу боротьбу з дефіцитом аж поки він не досягне рівня 
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575 млрд. дол. у 2018 році перед тим, як зросте до 704 млрд. 

дол. у 2022-му. При цьому, відповідно до пропозицій 

президента для забезпечення здорових темпів економічного 

зростання достатньо підтримки зовнішнього боргу на рівні 75–

80% ВВП [12]. 

Консервативне бачення республіканців знайшло 

відображення в пропозиціях глави бюджетного комітету Палати 

представників і кандидата у віце-президенти США П. Райана. 

Розроблений ним проект кошторису передбачає імплементацію 

податкової реформи завдяки подальшому зниженню податкових 

ставок та одночасної ліквідації різного роду лазівок як 

компенсуючого механізму. Крім того, П. Райан пропонує 

встановлення обмеження на щорічні бюджетні необоронні 

видатки на рівні 1,029 трлн. дол. та скасування медичної 

реформи Б. Обами 2010 року, що протягом наступних пʼяти 

років дозволить зекономити близько 5 трлн. дол. Таким чином 

дефіцит бюджету буде повністю ліквідовано до 2030 року, а 

станом на 2050 рік державний борг не перевищуватиме 15% 

ВВП [15]. 

З огляду на вищезазаначене можна дійти висновку, що 

нині неспроможність лідерів США до подолання описаних 

проблем диктується передусім безкомпромісністю ідеологічних 

позицій у межах протистояння між політичними силами. 

Зокрема, демократи на чолі з Б. Обамою вважають основною 

перешкодою на шляху соціально-економічного розвитку США 

надмірну концентрацію фінансових ресурсів у руках 

найбагатших американців, у звʼязку з чим відстоюють ідею 

справедливого перерозподілу багатства через підвищення 

податків і бюджетних витрат. Водночас республіканці навпаки 

переконані, що шлях до успіху лежить у звуженні ролі держави 

в економічному житті, що в контексті бюджетної політики 

означає максимально низьке податкове навантаження як 

основний спосіб стимулювання ділової активності та 

економічного зростання.  
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Обрання апологета «фіскальних консерваторів», 

конгресмена П. Райана як кандидата у Віце-Президенти США 

створює перспективу змістовного обговорення зазначених 

розбіжностей у межах президентської кампанії, які таким чином 

стануть зрозумілішими для американського виборця. Унаслідок 

цього все частіше лунають сподівання, що підсумки виборів 

будуть розцінені суспільством і політичними силами як вибір на 

користь одного із двох запропонованих шляхів розвʼязання 

фундаментальних викликів у сфері фіскальної політики, який 

створить умови для конструктивного процесу подолання 

існуючих проблем у найближчому майбутньому. 

Прийняття будь-якої із запропонованих схем оздоровлення 

бюджету США неминуче призведе до скорочення військових та 

інших витрат уряду США, зокрема, іноземної технічної 

допомоги. 
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ЗАРУБІЖНА ДОПОМОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США ЩОДО УКРАЇНИ 

 

У статті аналізується пріоритети і цілі американської 

зарубіжної допомоги Україні. Американська допомога є одним з 

найважливіших інструментів зовнішньої політики Сполучених 

Штатів. Особлива увага приділяється процесу трансформації 

системи американської зарубіжної допомоги Україні та її 

результатам. 

Ключові слова: зарубіжна допомога США, пріоритети 

розвитку, просування дипломатичних ініціатив, Україна. 

 

Геополітичне положення України як чинник 

регіональної безпеки та стабільності 

Метою американської зарубіжної допомоги в системі 

пріоритетів зовнішньої політики США є посилення ролі 

Сполучених Штатів як світового лідера. 

Сприяння розвитку поєднується з метою досягнення 

американських зовнішньополітичних і безпекових інтересів, 

серед яких виокремлюється забезпечення стабільності в 

регіонах, що є стратегічно важливими для Сполучених Штатів. 

Головним інструментом забезпечення стабільності вважається 

утвердження моделі ліберальної економіки та партисипативної 

демократії, оскільки, згідно з традиційною для 

зовнішньополітичної концепції Сполучених Штатів ліберально-

демократичною теорією, демократичні країни вважаються 

здатними забезпечити стабільність у межах своїх кордонів, а 

також діяти відповідально на світовій арені. 

Україна є важливим складником політико-географічного 

регіону Центрально-Східної Європи, а її геополітичне 
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положення має вагоме значення для забезпечення стабільності в 

усьому Євразійському регіоні. Основними ознаками 

регіонального геополітичного положення України є 

перебування на геополітичній вісі Євразійського континенту, 

яка зʼєднує європейську та азійську цивілізаційні системи. 

Україна займає серединне положення між європейською зоною 

інтеграції та Росією. Водночас Україна є транзитним 

маршрутом для майже чверті імпорту природного газу з Росії до 

Європейського Союзу. Окрім цього, геостратегічне значення 

України обумовлюється її великим аграрним потенціалом для 

забезпечення продовольчої безпеки регіону, а також вагомим 

військовим і науково-технічним потенціалом включно з 

ядерними технологіями та матеріалами, які в ситуації 

недостатнього рівня державного нагляду можуть створити 

потенційну загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження 

ядерних матеріалів і контролю за експортом зброї, військової 

техніки й матеріалів, що можуть використовуватися для їх 

створення. Як зауважує Є. Макаренко: «…американські 

політики розуміють геополітичну вагу і внесок країни в 

підтримку регіональної та загальноєвропейської безпеки і 

стабільності. Конструктивна взаємодія з Україною є важливим 

елементом зусиль США щодо протидії розповсюдженню зброї 

масового ураження та зміцнення міжнародних режимів 

експортного контролю» [1, c. 14]. 

Окрім потенційної можливості неконтрольованого витоку 

ядерних матеріалів, зброї та військової техніки з території 

України, з часу здобуття незалежності в Україні виникли і 

досягли розмаху проблеми, які можуть становити загрозу 

здоровʼю населення всього євразійського регіону. Передусім це 

стосується епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. За даними 

Обʼєднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), нині 

Україна віднесена до країн, де спостерігаються найвищі темпи 

поширення ВІЛ в Європі та Центральній Азії. За інформацією 

Міністерства охорони здоровʼя України, на початок 2010 року в 
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Україні мешкало 360 тисяч осіб віком від 15 років і старше, 

інфікованих ВІЛ [2, c. 22], тобто приблизно 1,33% від кількості 

дорослого населення країни. 

В Україні діє «Національна стратегія щодо подолання 

ВІЛ/СНІДу», яка вперше була ухвалена як Закон України і 

реалізується завдяки виконанню «Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 

роки». Це підтверджує те, що нині питання боротьби з 

ВІЛ/СНІДом є одним з пріоритетів державної політики у сфері 

охорони здоровʼя та соціального розвитку. Однак, незважаючи 

на визнання пріоритетності проблеми ВІЛ/СНІД в Україні, 

державне фінансування заходів боротьби з епідемією є вкрай 

недостатніми. За даними Міністерства охорони здоровʼя, із 

державного бюджету на нині діючу загальнодержавну програму 

виділяється в загальному обсязі близько 3,7 млн. грн. За таких 

умов основним джерелом фінансування заходів боротьби з 

епідемією ВІЛ/СНІД є міжнародна допомога. Зокрема, лише від 

«Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією» наприкінці 2010 року Україна отримала 305 млн. 

доларів на заходи подолання епідемії ВІЛ/СНІДу на період 

2012–2017 рр. [3] 

Іншою проблемою у сфері охорони здоровʼя в Україні є 

поширення захворювання населення на туберкульоз. За 

офіційними даними, на туберкульоз в Україні страждають 

близько 1,5% населення або майже 500 тис. осіб. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоровʼя, на території України 

перебувають 11% усіх хворих на туберкульоз у Європі [4]. 

Ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна, оскільки 

туберкульоз є не лише медичною, а радше соціальною 

проблемою, яка віддзеркалює соціально-економічне становище 

населення країни. 

Окрім проблем у сфері охорони здоровʼя, Україна 

становить потенційну загрозу регіону як країна, у якій набула 
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розмаху діяльність транснаціональних злочинних мереж, що 

залучені до таких злочинів, як контрабанда наркотиків, 

організація незаконної міграції, торгівля людьми та 

кіберзлочинність. Хоча Україна не є головною країною-

виробником наркотичних речовин у регіоні, вона розташована 

на кількох важливих шляхах перевезення наркотиків до країн 

Європейського Союзу. Наявність багатьох портів на Чорному та 

Азовському морях, мережа річних шляхів, велика протяжність і 

недостатня захищеність державних кордонів роблять Україну 

вразливою до злочину контрабанди наркотиків. Злочинні 

угруповання використовують морські та річні порти України як 

частину «Північного шляху» з Афганістану через Росію та 

Україну до Західної Європи та «Балканського шляху» з 

Туреччини через Україну до Західної Європи. Торгівля 

наркотиками з Азії контролюється організованими злочинними 

угрупованнями афганського, пакистанського та таджицького 

походження, що використовують громадян України та Росії як 

перевізників. За даними Бюро ООН з питань наркотиків і 

злочинності (UNODC), основні наркотичні шляхи, що 

проходять через територію України, такі: Афганістан – 

Таджикистан – Росія – східний кордон України – західний 

кордон України – Західна Європа; Туреччина – південний 

кордон України – західний кордон України – Західна Європа; 

Центральна Африка – Близький Схід – південний кордон 

України – західний кордон України – Західна Європа. 

Україна також становить загрозу для країн Європейського 

Союзу як транзитна країна, через державний кордон якої 

здійснюється незаконне переправлення мігрантів, а також 

країна походження постраждалих від торгівлі людьми. 
Згідно з експертними оцінками, кількість нелегальних мігрантів, 

які перебувають на території України з метою проникнення на 

територію Європейського Союзу, становить від 800 тисяч до 1,6 

млн. осіб [5]. Згідно зі статистикою ООН, Україна посідає 

четверте місце у світі за абсолютною кількістю транзитних 
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нелегальних мігрантів. Через це Україна становить більшу 

загрозу безпеці ЄС саме як масивний резервуар транзитних 

мігрантів, а не як країна походження нелегальних мігрантів. 

Якщо з усіх незаконних мігрантів, виявлених на території 

України у 2001–2007 роках, більшість були громадяни країн 

СНД (17,6% – Російської Федерації, 13% – Азербайджану, 

10,2% – Молдови, 7,2% – Вірменії, 6,5% – Грузії та 5,7% – 

Узбекистану), то наразі тенденція змінюється на користь 

вихідців з Бангладешу, Вʼєтнаму, Індії, Китаю, Пакистану та 

Сомалі, що свідчить про те, що злочин незаконного 

переправлення через державний кордон стає все більше 

підконтрольним транснаціональним злочинним мережам. 

Україна є однією з головних країн походження 

постраждалих від торгівлі людьми в Європі. Головними 

країнами призначення для вивозу українських жінок з метою 

сексуальної експлуатації є Росія, Польща, Туреччина, Чехія, 

Обʼєднані Арабські Емірати. Більшість українських 

постраждалих від торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації становлять чоловіки, яких піддають експлуатації в 

Росії, Чехії, Польщі, Італії та Португалії, де вони працюють 

переважно на будівництвах, у сільському господарстві та як 

моряки [6, c. 6]. 

Загалом, згідно з офіційною статистикою, у період від 

2001 по 2008 рік правоохоронними органами України було 

виявлено 2289 злочинів торгівлі людьми, встановлено 2578 

потерпілих осіб і засуджено 529 злочинців. Однак, за оцінками 

Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в 

Україні, кількість українців, що постраждали від торгівлі 

людьми за період від 1991 року, може сягати 100 тис. осіб. 

Тільки за останні вісім років Представництво МОМ в Україні 

надало допомогу понад 6 тис. українцям, що потерпіли від 

торгівлі людьми: 24% постраждалих від торгівлі людьми, які 

отримали допомогу від Представництва МОМ в Україні, 
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становлять чоловіки, приблизно 5% постраждалих є 

неповнолітніми. 

Україна також залучена до злочинних мереж у сфері 

кіберзлочинності. При цьому найбільшу небезпеку становить 

транскордонна організована кіберзлочинність: компʼютерний 

тероризм і диверсії; крадіжки інформації з компʼютеризованих 

баз даних і порушення права інтелектуальної власності на 

компʼютерні програми; шахрайство з використанням 

компʼютерних технологій, особливо у сфері міжнародних 

економічних відносин. Україна має досить високий науково-

технічний потенціал з великою кількістю спеціалістів у сфері 

інформаційних технологій, які не мають достатніх можливостей 

для забезпечення належного рівня життя в Україні законним 

шляхом. У результаті цих чинників в Україні набувають 

розмаху такі види  транснаціональної кіберзлочинності, як (1) 

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, з 

використанням компʼютерних технологій; (2) злочини з 

використанням електронних платежів у сфері банківської 

діяльності; (3) порушення права інтелектуальної власності на 

компʼютерні програмні продукти; (4) комерційне (промислове) 

шпигунство через глобальні мережі телекомунікації. За 

оцінками Федерального бюро розслідування США, середня 

вартість збитку від одного кіберзлочину в Сполучених Штатах 

становить 500 тис. дол. Американські бази даних щомісяця 

зазнають понад тисячі атак іноземних хакерів, а щорічні втрати 

фінансових установ США від шахрайства з використанням 

компʼютерних технологій сягають 100 млрд. дол. [7]. 

Таким чином, з огляду на своє географічне положення в 

самому центрі Європи, велику територію та ресурси, військовий 

і науково-технічний потенціал Україна має важливе значення 

для забезпечення безпеки та стабільності в Євразійському 

регіоні. Посилення транснаціональної організованої 

злочинності, що контролює контрабанду наркотиків, незаконне 

перевезенням мігрантів, торгівлю людьми та протиправну 
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діяльність з використанням компʼютерних мереж, а також 

стрімке поширення таких небезпечних інфекційних хвороб, як 

ВІЛ/СНІД і туберкульоз, становить безпосередню загрозу 

безпеці країн регіону. Оскільки Україна є ключовим елементом 

архітектури європейської безпеки, національні виклики в 

Україні стають викликами регіональними та потребують уваги 

як усіх геостратегічних сил регіону, так і Сполучених Штатів 

Америки, що є гарантом європейської безпеки та стабільності. 

Геополітичні інтереси США в Україні 

Згідно з дослідженнями Б. Канцелярука 

«Східноєвропейська дилема Америки», а також Є. Камінського 

та А. Дашкевича «Політика США щодо України» [8] 

геополітичні інтереси США в Україні включають: (1) 

євроатлантичну інтеграцію України, включно з просуванням 

вступу України до ЄС та НАТО; (2) захист незалежності та 

територіальної цілісності України; (3) послаблення залежності 

України від російських енергоресурсів; (4) просування 

демократії та розвиток громадянського суспільства в Україні; 

(5) забезпечення участі України в режимі нерозповсюдження 

ядерної зброї; (6) забезпечення стабільності в Україні, що є 

транзитним маршрутом для імпорту природного газу до ЄС; (7) 

розвиток потенціалу України в забезпеченні продовольчої 

безпеки регіону. 

Згідно з офіційними документами, партнерство США та 

України визначається як стратегічне. На думку Л. Чекаленко, 

стратегічне партнерство є «вищою сходинкою співробітництва 

порівняно із звичайними відносинами. (...) Це відносини 

партнерів, які мають схожі цінності і спільне коріння, 

національні інтереси, які визнають очевидність і необхідність 

тенденції динамічного зростання двостороннього 

товарообороту, поглиблення співпраці» [9, c. 198]. 

Під стратегічним партнерством розуміється такий рівень 

співробітництва між державами, який передбачає спільне 

забезпечення ними своїх основних національних інтересів. Таке 
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партнерство повинне бути довготривалим, максимально 

ефективним і взаємовигідним. Воно виключає будь-які  

дискримінаційні дії однієї держави щодо іншої. Ухвалені 

спільно рішення підлягають послідовному виконанню 

незалежно від зміни керівництва країн-партнерів. Стратегічне 

партнерство розвивається на поступальній паритетній основі в 

двох і більше сферах співробітництва, передбачає попередню 

практику та застосування механізмів координації та 

закріплюється в окремих міждержавних документах. 

Головним документом, який окреслює стратегію 

співробітництва США та України, є «Хартія Україна-США про 

стратегічне партнерство» в редакції від 19 грудня 2008 року. У 

Хартії зазначено, що співробітництво між Україною та США 

ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, що включають 

«поширення демократії та економічної свободи, захист безпеки 

та територіальної цілісності, забезпечення верховенства права, 

підтримку інновацій і технічного прогресу». Хартія підкреслює 

важливість двосторонніх відносин України і США та 

передбачає розширену співпрацю з широкого спектру спільних 

пріоритетів, які включають економіку, торгівлю, енергетику, 

оборону, безпеку, зміцнення демократії та культурні обміни. 

Відповідно до «Хартії про стратегічне партнерство» 

співробітництво США та України включає такі компоненти 

[10]: 

1. Співробітництво у сфері оборони й безпеки для 

подолання загроз  глобальному миру. 

2. Економічне, торговельне й енергетичне 

співробітництво з метою сприяння створенню робочих місць, 

економічному зростанню, підтримки реформ та лібералізації 

економіки, розвитку сприятливого для торгівлі та інвестицій 

бізнес-клімату і вдосконалення доступу на ринки товарів і 

послуг. 

3. Співробітництво заради зміцнення демократії, що 

включає такі компоненти: 



Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України 

 

 119 

− зміцнення судової системи,  підвищення 

професіоналізму, відкритості та незалежності суддів 

разом з покращенням правової освіти та доступу до 

правосуддя; 

− протидія таким транснаціональним кримінальним 

загрозам, як тероризм, організована злочинність, торгівля 

людьми та контрабанда наркотичних засобів, відмивання 

грошей і кіберзлочинність; 

− боротьба з корупцією через посилення контролю з боку 

громадськості  та засобів масової інформації, 

антикорупційних заходів, утворення підрозділів із 

внутрішніх розслідувань і вдосконалення урядового 

регулятивного процесу; 

− реформування законотворчого процесу в Україні завдяки 

підвищенню транспарентності, посилення підзвітності 

завдяки доступу громадськості та ЗМІ, а також 

поширенню інформації серед населення про діяльність 

Парламенту України; 

− гармонізація системи кримінального судочинства 

України з європейськими та іншими міжнародними 

стандартами та передусім прийняття нового 

Кримінально-процесуального кодексу, який 

відповідатиме стандартам Ради Європи; 

− збільшення допомоги на здійснення демократичних 

перетворень та ефективного державного управління з 

метою продовження Україною політичного прогресу та 

відданості демократичному розвитку. 

4. Співробітництво у сфері освіти, наукових досліджень 

і культурних обмінів. 

Незважаючи на те, що «Хартія про стратегічне 

партнерство» в останній редакції була укладена в 2008 році, ще 

за попередніх президентських адміністрацій в США та Україні 

(відповідно В. Ющенка та Дж. Буша-молодшого), теперішнє 

керівництво обох країн підтвердило свою прихильність 
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розвитку співробітництва в дусі стратегічного партнерства. 

Одним з важливих джерел, на основі якого можна оцінити 

офіційну позицію Вашингтона щодо інтересів США в Україні, є 

виступ посла США в Україні Дж. Теффта в червні 2010 року 

напередодні візиту в Україну Державного секретаря США Х. 

Клінтон. У своєму виступі посол США в Україні назвав п`ять 

стратегічних пріоритетів співпраці уряду США з Україною [11]: 

1. Підтримка здійснення Україною подальших 

економічних реформ. США віддають перевагу співпраці 

України з МВФ, «який може допомогти Україні знайти вихід з 

нинішньої кризи і відчинити двері для кредитування з боку 

інших міжнародних фінансових установ та Європейського 

Союзу». 

2. Зміцнення демократії і свободи преси. Оскільки 

«ефективне верховенство права має вирішальне значення для 

сильної демократії», США сприяють розробці законодавства 

щодо реформи системи кримінального судочинства. З огляду на 

те, що демократична система не залежить тільки від самої 

правової системи, свобода засобів масової інформації також 

вважається важливим складником демократії, яку необхідно 

захищати і розширювати. 

3. Сприяння розвитку торгівлі й енергетики. США 

вважають пріоритетним розвиток газової галузі на основі 

прозорості, конкуренції, реалістичних цін і більше 

енергозберігаючих доставки і споживання. Сполучені Штати 

допомагають з трирічною програмою поліпшення 

енергозбереження та енергоефективності в муніципальному 

опалювальному секторі України. Ці реформи вважаються 

необхідними не тільки для заохочення до економії енергії, але й 

для стимулювання інвестицій в енергетичний сектор. США 

підтримує пропозиції ЄБРР, Світового банку та ЄС щодо 

допомоги Україні в модернізації газотранспортної системи, що 

дозволить ліквідувати одне з головних джерел бюджетних 

витрат і стимулювати інвестиції в енергетичний сектор. 
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Щодо торгівлі, то Сполучені Штати залишаються восьмим 

найбільшим іноземним інвестором в Україні з 1,4 млрд. доларів 

прямих іноземних інвестицій. США прагнуть зробити Україну 

привабливішою для інвесторів, зокрема, підтримують 

реформування системи оподаткування, збільшення прозорості, 

боротьбу з корупцією, своєчасного відшкодування податку на 

додану вартість та захист прав інтелектуальної власності. 

Однією з галузей, де приватний сектор США міг би бути 

активнишою, вважається атомна енергетика України. 

4. Зміцнення оборони та безпеки. Метою Сполучених 

Штатів у цій сфері є зменшення загрози розповсюдження 

ядерних матеріалів і технологій і їх потенційного потрапляння 

до рук небезпечних режимів і терористичних груп, відмова 

України від використання високозбагаченого урану та 

забезпечення при цьому можливості мирного використання 

ядерної енергії. 

США вважають співробітництво в галузі оборони 

важливим компонентом стратегічного партнерства з Україною, 

підтримують внесок України у міжнародні зусилля з 

підтримання миру, розвивають практичне військове 

співробітництво завдяки проведенню спільних військових 

навчань на території України. США заохочують Україну до 

вступу до НАТО, однак підтримують такі відносини з цього 

питання, які «віддзеркалюють волю українського народу». 

5. Боротьба з корупцією. США вважають боротьбу з 

корупцією абсолютно необхідною для поліпшення економіки. 

США надають консультативну й технічну експертну допомогу з 

метою раціоналізації та більшої прозорості урядових процедур, 

що допоможе усунути можливості для корупції, зокрема, 

підтримують внесення змін до закону про державні закупівлі, 

щоб привести його у відповідність до рекомендацій Світового 

банку, ЄС та Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). 
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США надають сприяння в упровадженні 

стандартизованого тестування для вищої освіти та здійсненні 

реформи судової системи з метою зменшення рівня корупції. 

Уряд США також надає 1,5 млн. дол. для впровадження 

електронної митниці – електронної системи контролю імпорту, 

яка відповідає стандартам ЄС, що також буде зменшувати 

можливості для корупції на кордоні. 

Порівняльний аналіз складників геополітичного 

положення України із напрямами співробітництва США та 

України свідчить про те, що воно обумовлюється чинником 

зовнішньополітичних і безпекових інтересів США. В основі 

розуміння ролі, яку Сполучені Штати відіграють у 

євразійському регіоні, лежить усвідомлення того, що Америка є 

глобальною державою, яка має абсолютну самостійність у 

проведенні своєї зовнішньої політики, яка не лише забезпечує її 

національні інтереси, але й здійснює суттєвий вплив на світову і 

регіональну політику та політику окремих країн. 

Загальною метою США в євразійському регіоні є 

послаблення російського впливу та просування демократії. Для 

забезпечення регіональної безпеки та стабільності США 

співпрацюють з Україною в боротьбі з транснаціональною 

організованою злочинністю. Водночас США занепокоєні тим, 

що українські підприємства, які мають повноваження на право 

здійснення експорту товарів військового призначення, 

недостатньо контролюються урядом України або навіть діють 

на основі його неофіційної згоди, коли експортують матеріали 

спеціального призначення до таких країн, як Іран, Судан, 

Пакистан, Китай і Мʼянма. США непокоїть те, що Іран, Китай і 

Пакистан зацікавлені в отриманні українських ракетних 

технологій і високоякісної сталі для своїх програм виробництва 

балістичних ракет, а Судан і Мʼянма здійснювали закупівлі 

військової техніки українського виробництва. Окрім проблеми 

офіційних експортних поставок, відсутність достатнього рівня 

державного контролю не виключає можливість 
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несанкціонованих витоків і потрапляння матеріалів 

спеціального призначення та зброї до рук екстремістських 

угруповань, що можуть становити загрозу безпеці США. Цими 

чинниками обумовлюється прагнення США до роззброєння 

України, передусім до позбавлення її ядерних технологій, 

високозбагаченого урану, обʼєктів, які входять до режиму 

нерозповсюдження ракетної зброї та ракетних технологій, а 

також тиск на уряд України з вимогою посилити державний 

контроль за експортом товарів військового призначення. 

Стабільність у регіоні неможлива за відсутності 

поліпшення умов життя населення, оскільки соціальний чинник 

безпосередньо повʼязаний з багатьма іншими безпековими 

чинниками, зокрема, із поширенням злочинності та корупції. 

Цією метою обумовлюються напрями американсько-української 

співпраці з метою покращення системи охорони здоровʼя та 

підвищення загального рівня життя населення в Україні. 

Зрештою, США зацікавлені в тому, щоб в Україні була прозора 

та передбачувана економіка, передусім тому, що здорова 

економіка є одним з основоположних чинників державної 

стабільності. Додатковим чинником є також те, що, оскільки 

просування бізнес-інтересів американських компаній 

закордоном є одним із завдань американського уряду, США 

зацікавлені в забезпеченні в Україні таких умов, у яких було б 

легко працювати американському бізнесу. З цими завданнями 

повʼязані напрями американо-української співпраці для 

сприяння економічним реформам, удосконалення податкової 

системи та боротьби з корупцією в Україні. 
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The article is devoted to the formation of priorities and goals 

of the U.S. foreign aid to Ukraine that is one of the important 

instruments of the foreign policy of the United States. American 

foreign aid is analyzed in the context of formation of foreign policy 

priorities. Special attention is paid to the process of transformation 

of the system of the U.S. foreign aid to Ukraine and its results. 
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of diplomatic initiatives, provision of national security, Ukraine. 

 

В статье анализируются приоритеты и цели 

американской зарубежной помощи Украине. Американская 

помощь является одним из важных инструментов внешней 

политики Соединенных Штатов. Особое внимание уделяется 

процессу трансформации системы американской зарубежной 

помощи Украине и ее результатов. 

Ключевые слова: зарубежная помощь США, приоритеты 

развития, продвижение дипломатических инициатив, Украина. 
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Государства, которые обращают внимание 

лишь на военную подготовку, удерживаются 

на высоте пока они ведут войну и гибнут, 

когда достигают господства 

Аристотель 

 

Актуальность темы исследования феномена империи 

связано с тем, что современная духовная и материальная 

культура человечества в виде границ понятийных значений и 

способов познания исходных политико-правовых терминов во 

многом сформировалась или же берёт начало в истории 

имперских образований. Именно в рамках имперских 

образований были созданы стройные системы права и 

политических институтов. В современном политическом 

лексиконе термины «империя», «имперская политика» служат 
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для интерпретации борьбы одних народов против подавления со 

стороны другого. 

Современный анализ империи как политического 

феномена опирается на значительную исследовательскую базу. 

Особенности концепта «империя» подробно освящены в 

исследованиях С. Айзенштадта, М. Дойла, А. Мотыля, Н. 

Фергюсона, И. Яковенко, С. Каспэ, С. Лурье, С. Гаврова и др. 

[5; 6; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 22]. 

Цель исследования обусловлена необходимостью 

теоретического анализа имперской проблематики в 

современной политической науке; необходимостью раскрыть 

теоретико-методологические аспекты познания империи; 

изучения особенности генезиса и функционирования 

классических империй, историческую трансформацию 

империализма. 

Основные теоретико-методологические подходы к 

изучению феномена империи: политико-системный, 

исторический, социально-системный, структурно-

функциональный, политико-философский. В статье использован 

политико-философский подход, где особое значение придается 

исследованию имперского идеологического и сакрально-

правового комплекса, полагая, что именно в этой области 

кроется отличие империи от любой другой политии [4, c. 5–7]. 

Конкуренция между странами ставит вопрос  так 

«оставаться на девятом месте и вечно рисковать судьбой 

Бельгии или разорять и покорять другие страны, проталкивая 

себе место среди «великих держав» [12, с. 387]. Империализм и 

в ХХІ в. остается формой агрессивной социально-

экономической политики экономически развитых государств, 

но одновременно он стал и мировоззрением, рассматривая 

человечество как систему империй. 

Игроками на мировой шахматной доске являются только 

империи – государства, для которых выполняются следующие 

условия: 
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– есть осознанная и отрефлексированная населением или 

элитами ассоциированность с одной из самостоятельных 

геополитических структур («Америка для американцев»); 

– существует один или несколько этносов, соотносящих 

себя с данным государством; 

– хотя бы одним из этих этносов проявлена пассионарность 

в форме господствующей идеологии; 

– у государства наличествует определенное место в мировой 

системе разделения труда; 

– государство могло сформировать собственную 

уникальную цивилизационную миссию. 

Из национальных государств такими обобщенными 

империями являются сегодня только США, Япония и Китай. 

Заметим, что на карте двадцатого столетия – игроком был 

Советский Союз, а на карте девятнадцатого – Великобритания. 

Региональные объединения также способны создавать 

имперские структуры, и не подлежит сомнению, что 

Европейский Союз должен рассматриваться как один из 

ведущих мировых игроков. Внесем в этот список также Россию, 

несмотря на ее крайне низкий экономический и политический 

статус в современном мире [15, с. 31]. 

Элементы системы империй – отдельные имперские 

подсистемы – следует классифицировать по нескольким 

критериям: 

1)  по фазе развития: 

– формирующаяся империя (сообщество 

латиноамериканских государств, группирующихся вокруг 

оси: Венесуэла-Куба-Бразилия; Европейский Союз); 

– состоявшаяся империя (Индия, Китай, США, Япония); 

– угасающая империя (Германия, Франция); 

– рассыпанная империя (группа государств, восходящих к 

общей цивилизации близостью культуры, образа жизни, 

политико-правовых механизмов – Российская, Арабская и 

Африканская цивилизации); 
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2)  по внутренней динамике: 

– сосредотачивающаяся империя – набирающая свой 

внутренний потенциал, воздерживается от заявления своих 

особых прав на мировой арене (Китай, Европейский 

Союз); 

– деятельная империя – активно предлагающая миру свои 

жизненные стандарты и социальные модели, энергично 

отстаивающая свое жизненное пространство (США, 

Индия, Иран, Япония); 

– обороняющая империя – растратившая свой внутренний 

ресурс, но предпринимающая усилия по своему 

самосохранению (Россия, Германия, Франция); 

– дремлющая империя – империя потенциальная, может 

перейти из «рассыпанной» стадии в стадию империи 

формирующуюся, а может и окончательно рассыпается на 

национальные государства (Арабская цивилизация) [1, c. 

671–672]. 

Современные международные отношения – 

пространственные отношений, где геополитическая 

позиционная игра на мировой шахматной доске не мыслима без 

основного актора – империи. Империя как «идеал» – это 

пространство и время, охватывающее всё человечество, 

основанное на представлении о высшей правде, имеющей 

божественный источник, и реализации этой правды 

посредством объединения людей под началом единоличной 

светской власти в единый сакрально-правовой союз. 

Империя как «государство»– это обширное государство со 

сложным общественным строем (множеством сословных и 

этнических групп), в котором источником верховной власти 

признаётся божественное начало – единоличный правитель, 

причём идеология этого государства носит универсальный 

характер[7, с. 14–15]. 

Империализм в современном контексте требует 

обоснования концепта «постклассическая империя». 
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Постклассическая империя – это государство, политика 

которого направлена на глобальное утверждение и 

распространение определённого экономического порядка в 

качестве объективно необходимого и наиболее прогрессивного 

с целью установления политического господства данного 

государства над другими в масштабах земного шара (США, 

СССР). 

Империи возникают в ответ на исторический вызов такого 

масштаба, при котором всё общество, его политический 

организм и элиты оказываются под угрозой полного распада и 

выпадения из истории. В качестве ответа на масштабные 

культурные и формационные сдвиги классическая империя 

запускает механизм имперской модернизации, цель которой – 

путём преобразования внешних сторон имперской жизни 

сохранить неизменной сакральную основу империи, в том числе 

посредством необходимых и должных самоограничений 

политической элиты и делегирования части своих полномочий 

гражданскому обществу [17, с. 89–91]. 

Империя представляет собой идеал вселенского 

существования, а не партикулярного (этнического, 

национального). Империи свойствен универсализм и 

единственность, в потенциале она охватывает всю вселенную и 

всю мировую историю. Полная реализация общественного 

идеала «заключается в стремлении к свободному объединению 

лиц на почве признания за ними их естественных прав», к 

«всеобщей гражданственности человеческого рода» [8, c. 95]. 

Внаиболее «чистом» виде имперский принцип реализован 

в таких исторических образованиях, как Рим, Византия и 

Россия. Римская государственность имеет особое значение. У 

римлян имперский строй появился не в результате 

сознательного политико-идеологического творчества, а под 

действием насущной необходимости и в силу ряда 

случайностей. В сознании римлян переход к империи был 

связан не с преодолением, а с защитой республиканских 
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ценностей, в основе которых лежит представление о верховной 

власти народа [13]. 

Анализ истории Римской империи выявляет базовые 

признаки, присущие имперской модели: 1) военная и 

идеологическая экспансия; 2) сложность общества: этническое 

многообразие и сильное сословно-классовое расслоение; 3) 

признание верховной властью за собой права к 

бескомпромиссному решению конфликтов; 4) отрицание 

республики: и в принятии политических решений, и в 

легитимации власти; 5) сакрализация единоличной власти (в 

Риме во многом была связана с родовыми понятиями); 6) ярко 

выраженная антиномия универсализма и изоляционизма, не 

присущая республике. 

Римская империя во многом была близка к «чистому» 

типу империи. В её рамках была преодолена родовая и 

национальная ограниченность, развит универсализм 

политического и правового мышления. Но Рим не смог 

поставить верховную имперскую власть на прочный правовой и 

религиозный фундамент. Империя возникла путём узурпации. 

Навыки правового государства в Риме были настолько сильны, 

что сделали старый Рим негодной почвой для полноценной 

монархии» [7, с. 23–24]. 

Попытка выстроить имперскую государственность на 

религиозно-правовых основаниях, принадлежит 

Византии.Создание Константином Великим христианской 

империипредставляет собой единственный пример того, как 

погибавший политический организм смог «выздороветь», 

успешно преодолеть системные проблемы и просуществовать 

более тысячи лет. Политическая система Византии была одной 

из самых эффективных в истории, о чём можно судить по 

беспрецедентной длительности, уникальной преемственности, 

гибкости и своеобразии византийской цивилизации. 

Сущностью византизма было соединение римской 

государственной идеи с христианской религиозной. Идея 
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порядка в жизни римлян и их наследников-византийцев играла 

очень большую роль. Любая неупорядоченность однозначно 

связывалась ими с раздором, гражданскими столкновениями, а в 

свете христианского учения – с грехом. В глазах подданных 

назначение имперского политического строя выражалось, 

прежде всего, в защите общественного мира и порядка. 

Византия была государством, близко подошедшим к 

политико-философскому идеалу империи. Это связано, прежде 

всего, с тем, что в отличие от римлян византийцы создали 

прочный религиозно-правовой фундамент. Несомненно, что 

«именно в Византии окончательно сложилось и получило 

теоретическое обоснование господствовавшее в средние века 

учение о монархическом государстве» [18, c. 15]. 

Империя как сакрально-модернизационный проект – 

Российская империя возникает в ответ на исторический вызов 

такого масштаба, при котором всё общество, его политический 

организм и элиты оказываются под угрозой полного 

уничтожения, тотальной войны и, как следствие, выпадения из 

истории [14]. 

Характеризуя Россию как государственную общность, 

особо следует почеркнуть объединительный фактор 

православия, имевший ключевое значение на протяжении 

многих веков. Поэтому оптимальной формой Русской 

цивилизации может быть только Русская Православная 

Империя. Когда генерал Багратион говорил: «Мы, русские 

офицеры», никто не сомневался ни в его искренности, ни в том, 

что он родовитый грузинский князь. В ХХ в. вплоть до 1991 г. 

эту интегративную функцию пытался осуществить марксизм в 

его советской форме марксизма-ленинизма [1, c. 520–521]. 

В ХVIII веке в силу своей экономической, военной и 

культурной отсталости Россия испытывала огромные 

внутренние и внешние проблемы, ставившие её на грань 

выживания и уничтожения в результате внешней агрессии. 

Ответом на этот исторический вызов стало создание военной и 
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промышленной империи Петра Великого. Для этого не 

требовалось отрицания идеи христианской империи. В России 

усилиями Петра был реализован сакрально-модернизационный 

проект, сущность которого состояла в том,чтобы ради 

выживания и успешной борьбы с Западом заимствовать его 

внешне-материальные достижения, но не его внутреннюю идею 

[18, c. 15]. 

В результате победы в Северной войне в 1721 году Пётр 

Первый провозгласил себя «императором и самодержцем 

всероссийским», а Россию – империей. Зафиксировался успех 

модернизационного имперского проекта, а Россия обретала 

полноту своей исторической миссии. Проблемы Российской 

империи начались тогда, когда власть империи, в особе Николая 

I, не смогла успешно реализовать модернизационный проект, 

начатый Петром, и предпочла идее империи теорию 

«официальной народности». 

В течение столетий основные усилия в процессе 

российской модернизации совершались не ради вхождения в 

западную цивилизацию модерности, но ради сохранения, 

воспроизведения и упрочения империи [6, c. 6]. Россия 

вестернизируется при Петре, при Ленине, этот процесс 

проходит не для вхождения в Запад, а наоборот, это способ 

обособиться от Запада. 

Открывая страницу ХІХ века, возникает неоходимость 

изучения капитализма как имперского феномена: он стремится 

к бесконечному расширению, его суть – «бесконечное 

накопление капитала»в глобальных масштабах. Он 

преодолевает границы и противостоит логике территориально и 

юридически ограниченного национального государства. Анализ 

капитализма, проведённый К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. 

Лениным, дал новые результаты и для изучения империализма. 

Новый империализм связан уже не с правовым и религиозным, 

а с чисто экономическим универсализмом [12, c. 387]. Как писал 

Н. Бердяев, «экономизм нашего века наложил свою печать и на 
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идею мировой империи» [2, c. 99], «империализм тесно 

сплетается с экономизмом капиталистической эпохи» [3, c. 109]. 

За последнее столетие в мире произошли значительные 

изменения. Власть во многом слилась с капиталом, 

политический фактор – с экономическим. В отличие от идеи 

«классической» империи, капитализм способствует единству 

человечества, но оно понимается как единство людей в рамках 

одной системы коммуникаций, производства, торговли и 

потребления. Империя – это прежде всего политико-правовой и 

духовный порядок, капитализм же – порядок экономический. И 

в случае империи, и в случае капитализма речь идёт о мировом 

господстве, но различными полагаются его основания и 

средства. 

В ХХ веке империями были Соединенные Штаты 

Америки и Союз Советских Социалистических Республик. Две 

постклассические империи не смогли длительно 

сосуществовать: их глобальные проекты исключали друг друга 

и с самого начала находились в антагонизме, который 

разрешился с распадом СССР. Характерная черта 

постклассических империй: в отличие от империй прошлого 

они чуждаются самого наименования «империя» и применяют 

его разве что в отношении главного врага. 

Единственной постклассической империей в начале ХХІ в. 

были США. Pax Americana – это мир современной 

капиталистической экономики и либеральной демократии, 

навязываемый в качестве единой модели развития для всего 

человечества. Анализируя эволюцию создания империи 

Соединенными Штатами Америки можно утверждать, что 

неудача в формировании империи колониального типа (война 

на Филиппинах) вынудила элиты страны искать иные методы 

достижения цели [16, с. 23]. 

США выработали ряд инновационных практик 

(предоставление кредитов, инвестиций, экономической помощи, 

создание военно-морских и военно-воздушных баз, 
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специальных органов для реализации национальных интересов, 

военно-техническое сотрудничество и др.), которые позволили 

им поставить под контроль сначала большинство стран 

Западного полушария, а потом и ряд других государств 

планеты. Республиканская администрация решила построить 

общемировую «демократическую империю». Пространство 

мира стало отождествляться с пространством «естественного» 

американского лидерства, а идея глобального демократического 

общества трансформировалась в доктрину тотальной 

демократии. 

Кроме того, культурно-идеологическая сфера имперской 

экспансии США определяется потенциалом формирования 

мировоззрения и ценностей человека, манипулирования не 

только индивидуальным, но и общественным сознанием. Для 

продвижения и распространения проамериканской картины 

мира и идеологии используются не только средства агитации и 

пропаганды (СМИ, фильмы, радио, кино и др.), но и такие 

институты, как образовательные и научные учреждения (в т.ч. 

академические обмены), общественные организации и т.д. 

Выстроенная система средств позволяет Соединенным Штатам 

Америки оказывать существенное влияние на развитие 

культуры в других государствах и формировать общественное 

мнение на глобальном уровне [16, c. 27–28]. 

Следует отметить, что ряд имперских признаков имеет 

сегодня Европейский Союз, который «представляет собой 

наиболее амбициознуюи эффективную с точки зрения 

достигнутых результатов интеграционную организацию, 

полноценных аналогов которой пока не создано в других 

регионах Земного шара» [9, c. 15]. Однако, несмотря на единую 

правосубъектность, Европейский Союз остаётся, подобно 

средневековой Священной Римской империи, 

децентрализованным образованием. 

Таким образом, содержание понятия «империя» основано 

на исторически сложившихся практиках, властных отношениях 
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и формах взаимодействия. В переводе с латыни понятие 

«империя» означает верховную власть – концентрацию 

полномочий в рамках властных структур и высокую степень 

централизации данных полномочий. Это позволяет 

обеспечивать высокие темпы развития экономики, военной 

промышленности и вооруженных сил, а также страны в целом. 

Полученное превосходство вместе с идеологическим 

обоснованием, выдвигаемым и распространяемым элитами, 

обусловливает возможность экспансии.  Цель идеологии 

состоит не только в оправдании экспансии, но и в обеспечении 

легитимности реализуемого политического курса – как внутри 

империи, так и вне ее. Внедрение идеологии и ценностей 

империи позволяет не только укреплять и поддерживать 

имперскую конструкцию, но и расширять ее, делая более 

привлекательной для народов и этнических общностей, не 

входящих в состав империи. Имперская идеология направлена 

наформирование единого политического пространства, 

преобразование внутри империи неоднородных элементов и 

распространения её влияния на окружающие страны. 

История показывает, что характеристикой империи 

является экспансия, выраженная в подчинении более слабых 

государств для получения доступа их ресурсам и последующей 

эксплуатации. Экспансия является обязательным условием 

генезиса империи, что способствует формированию следующих 

черт империи: роста неоднородности (культурной, 

конфессиональной, этнической и др.) с выделением 

доминирующего народа или этнической группы;противоречия в 

отношениях между центром и периферией в связи с разрывом в 

развитии присоединяемых территорий и центра, а также 

перераспределением ресурсов в пользу последнего [11, c. 34–

46]. 
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The article examines the imperial issues in contemporary 

political science, reveals the theoretical and methodological aspects 

of the knowledge of the empire, we study the peculiarities of the 

genesis and functioning of classical empires, the historical 

transformation of imperialism. The study used the politico-

philosophical approach, where particular importance given the 

study of imperial ideological and sacral-legal complex. 

Keywords: Empire, Post-classical empire, imperialism, 

ideology, philosophy, polity, expansion. 

 

В статье исследуется имперская проблематики в 

современной политической науке, раскрываются теоретико-

методологические аспекты познания империи, изучаются 

особенности генезиса и функционирования классических 

империй, историческая трансформация империализма.В 

исследовании использован политико-философский подход, где 

особое значение придается исследованию имперского 

идеологического и сакрально-правового комплекса. 

Ключевые слова: империя, постклассическая империя, 

империализм, идеология, мировоззрение, полития, экспансия. 

 



 

УДК 323.28:351.74 

O.V. Glazov  

postgraduate student,  

Institute of World history NAS of Ukraine  

 

CIVIL SOCIETY AND THE STATE OF UKRAINE:  

ANTI-TERRORISM CO-OPERATION  

 

У статті досліджується проблема запобігання 

міжнародного тероризму й участь державних структур і 

громадянського суспільства у формуванні системи безпеки як 

локального, так і глобального рівнів, що відповідає викликам і 

загрозам сучасності, а також визначаються основні аспекти 

діяльності нашої держави в площині антитерористичної 

діяльності. 

Ключові слова: національна безпека, міжнародна безпека, 

громадянське суспільство, тероризм, антитерористичне 

законодавство, міжнародне співробітництво. 

 

The extension of asymmetric effects in social inequality 

development during globalization process is accompanied by the 

international terrorism escalation. It transforms in matter of its 

internal content and nature under both direct and indirect influence 

of different challenges and conflicts. The modern international 

terrorism evolution is characterized by formation of negative 

developments such as diversity of the destructive influence on 

different social spheres of life – political, economic, social, mental 

and the national security – social, state, military etc. The problem is 

actual because, today terrorism with its politically motivated 

ideology is a serious danger both for the civil society of separate 

countries in particular Ukraine and in global sense. 

The object of research is the phenomenon of modern terrorism. 

And the subject of research is anti-terrorism co-operation of civil 

society and the state of Ukraine.  

The main aim of research is determining the characteristics of 

co-operation between civil society and the state of Ukraine in 
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preventing terrorism, also to develop recommendations for further 

improvement. To achieve the main aim, defined the following tasks:  

– to analyze the features of interaction between civil society 

and the state in the field of counter-terrorism;   

– to identify the main problematic aspects in the plane of this 

question; 

– to provide recommendations for further improvement of co-

operation in combating terrorism.      

It is important to note that studying the problem of response to 

the international terrorism as social element of the national security 

system is carried out at the level of governmental and non-

governmental organizations, scientific institutes, special services and 

Law and Order Department. It is also actively highlighted by mass 

media. The political scientistsʼ works, reflect preconditions of 

extremism and terrorism rise and extension (І. Корж), social aspects 

of modern terroristic activity (Б. Чурков), its financing (J. Daguzan, 

P. Williams), and also take note of civil society important role in 

local and global security system creation for prevention of this 

phenomenon (В. Журавель, В. Крутов, F. Esposito). This works 

also describe counter-terrorism national policy as well as basic 

priorities and implementation (М. Вербенський, Л. Чумак). 

National security protection plays a critical part in every 

country, it is also a scope of government activity. In its turn the 

government aimed at realization of vital national interests of an 

individual, society and state, protection of them from internal and 

external negative influence, is urged to ensure appropriate living and 

developing conditions for citizens, hereupon the national security is 

a basic governmental characteristic as well as indispensable 

condition of any economic, socio-political and humanitarian activity. 

However globalization processes and different world regions 

integration into the one world community lead to fundamental 

changes in the national security sphere, and supranational and 

regional political structures establishing and development result in 

essential modifications in operational task as well as in government 
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capacities particularly in sphere of Ukrainian national security 

protection.  

Upon the statement of Security Service of Ukraine head 

I.Kalinin principal threats to the national security are the territorial 

encroachment, international terrorism, corruption and cyber crime. 

According to his words number of real and potential events and 

factors which threaten Ukrainian vital national interests is 

decreasing. In particular he underlines that such national security 

challenges as intelligence and seditious activities of foreign services, 

encroachment upon the state sovereignty, territorial integrity and 

preconditions of terrorism extension are still relevant [13]. 

Therefore during last 25 years the world community has 

constantly been facing such extensive, different in methods and 

manifestations phenomenon as terrorism, which threatens not only 

local security level, but also the global one. According to different 

estimates form 320 to 660 terroristic attacks take place in the world 

every year. And year by year this number goes up. In particular 

terrorism and extremism increasingly threaten security of total 

country as well as individuals. Its consequences are: significant 

political, economic, social and ethic loses, negative influence on 

people psychology, big number of innocent victims etc. When 

talking about terrorism this socio-political life phenomenon is so 

multisided that international community is still unable to give a 

common legal definition of it though everybody knows its meaning. 

Inherent features of terrorism are illegal violence, intimidation of 

wider population, innocent victims, international proliferation etc [3, 

с. 31]. 

Terrorism as phenomenon has social nature and political 

orientation. It was generated by social contradictions and with their 

escalation it tends to strengthen. It is oriented to political goals 

pursuing by means of illegal and injurious to the public way in the 

interests of definite states, social institutions, organizations and 

movements. 
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At the same time a lot of terrorist organizations and groups 

have fair financial ability. For example Aum Shinrikyo cult revenues 

at the time of chemical attack in Tokyo underground in 1995 was 

100 billion Yen which is equal to 9 million US dollars. Khamas 

(Islamic Resistance Movement) annual budget is equal to 30 million 

US dollars and annual cash receipts from Iran for activity 

sponsorship of Hezbollah Islamic Shiite fundamentalistʼs 

organization (Lebanon) are 100 million US dollars. The private 

income of international terrorism organizer and sponsor Usama Bin 

Laden at a rough estimate was 300 million US dollars. According to 

information by 2006, Irish terrorists of IRA spend in average 12 

million US dollars per year. Essential part of Basque Separatist 

Group money – ETA (Basque Homeland and Freedom) was a 

“revolutionary tax” in the amount of 9 million US dollars in 2002 

[18, p. 139]. 

Given examples prove the fact that international terrorism 

today involves not only poor population. Without essential 

investment it would be impossible to commit such major terrorist 

attacks as in USA, Russia, Japan, Indonesia etc. This is also true for 

mass training of suicide bombers. Last but not least, this tendency 

leads to the conclusion that terrorism as an original struggle strategy 

of weak against strong experiences serious transformation in the 

modern world. These same terroristic organizations financial funds 

became the one of the central areas of counter-terrorism effort after 

September 11 in the USA. During only first three months their assets 

were frozen in the amount of 33 million US dollars in the USA 

banks [15, p. 66]. 

A clear conceptual description of terrorism as socio-legal 

phenomenon should serve as a guideline for determining the 

objectives, legal, organizational and resource aspects of counter-

terrorism effort. Undoubtedly, the study of terrorism as socially 

dangerous phenomenon should proceed from the thorough 

understanding of the nature of the act, first of all in the meaning of 

the fact that terrorism is aimed on anti-democratic and inhumane 

purposes achieving [14, с. 12]. 
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It is crucially important that prevention of terrorist activity by 

means of its multidimensionality provides different levels and 

methods of comprehensive counteraction and will be prospective 

only if it meets the real status of this phenomenon as system-social. 

According to expert in the field of national security, V. Krutov, 

«the public control implementation over the national security system 

would promote the creation and coordinated functioning of its 

governmental and non-governmental components as a sole system. 

Real preconditions of unclaimed intellectual resource profitable use 

in interests of security ideology improvement and antiterrorist 

empowerment of the society would appear» [10]. 

Note also that representatives of international organizations 

related to terrorist activity reside in Ukraine (on permanent basis or 

by way of transit passage). 

Countering terrorism requires solely system approach, where 

along with legal and administrative measures the most important 

component should be an active position of our social institutions. 

The priority in counter-terrorism effort is prevention activities. 

Bodies of legislative and executive power, supreme Heads of 

Churches, leaders of political parties, media and general public 

should find their place in its implementation. In order to eliminate 

terrorism from our life it is necessary to disclose and destroy the 

roots of this phenomenon, not only to combat terrorism [16, p. 83]. 

A necessary condition for countering terrorist threats on a 

national basis is the formation of an effective counter-terrorism 

policy. This calls for development of a clear concept and strategy, 

basic principles, conceptual and regulatory framework, 

implementation methods specification. In general this topic requires 

scientistsʼ special attention to address issues of coordination among 

all authorities the jurisdiction of which include combating terrorist 

threats at the national level, creating conditions for community 

consolidation in solving the modern Ukrainian society problems, 

whose presence may lead to manifestations of terrorism. 
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Recent years many things have been done to prevent terrorism 

in Ukraine: a special coordinating body – the Anti-Terrorist Centre 

at Security Service of Ukraine was established, in 2003 the Anti-

Terrorism Act of Ukraine was enacted, several international anti-

terrorism conventions were ratified, art. 258 Terrorist Act [4] was 

introduced to the Criminal Code of Ukraine, according to the Act of 

Ukraine on Amendments to the Criminal and Criminal Procedure [5] 

Codes of Ukraine concerning Prevention of Terrorism as of 

21.09.2006 the Code art. 258–2 Public Calls to commit a Terrorist 

Act [6], art. 258–3 Terrorist Group or Terrorist Organization 

Establishing [7], 258–4 Facilitating the Commission of Terrorist Act 

[8], 285–5 Terrorist Financing [9] were supplemented. According to 

statistics terrorism fortunately is not spread in our country. During 

2002 – 2010 6 cases of committing or arranging acts of terrorism 

which didnʼt pose a serious threat were registered in the country [1, 

с. 69]. 

However the last terrorist act on April 27, 2012 determined 

this way by an authority according to the art. 258 of the Criminal 

Code of Ukraine in series of explosions in Dnipropetrovsʼk, during 

which 29 people were injured, encourages structured mechanisms of 

Ukraineʼs national security work better and make efforts to prevent 

such cases [11]. 

The modern world experience of public life evolution prove 

the fact that the indispensable attribute of a strong state is an 

effective national security system, which includes governmental and 

non-governmental components. According to experts itʼs needless to 

say about balanced national security system of Ukraine neither in 

theoretical nor in practical aspects. Although generally the 

components of national security are conceptually designed for 

specified areas of life and functionally involved, but the role and 

place of non-governmental security system in the national legislation 

is not defined. This is despite the introduced concept of «social 

organization», «civil society», etc. 

According to analysts, the urgency of improving the 

management of security is determined by complex social and 
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economic processes of modernity, the emergence of new threats, the 

objective necessity in democratic process development. In this 

regard the goal is to focus public attention on the fact that the 

effective functioning of non-governmental security sector is only 

matter of time and depends on the awareness, accumulation and 

implementation of constructive public potential [17]. 

In this approach International public organization International 

Antiterrorism Unity whose aim is to counter the global threat 

number one – terrorist acts, stands for the integrating public efforts 

to maximize and promote the development of non-governmental 

national security system, subjects of which could solve such basic 

tasks as monitoring and analysis of threats to national security, 

identification of sources of tension and conflict, elaboration of 

threats and dangers control, participation in security ideology 

creation and promoting of social peace on its basis, increase of civic 

responsibility, development of legal and patriotic consciousness, 

organization and implementation of public control over the activities 

of both governmental and non-governmental security systems as 

well as promoting their concerted functioning as a single organism, 

development and implementation of projects aimed on ensuring 

national security (information and analytical, organizational and 

applicative, propaganda, etc.), attracting the general public in the 

process of state activity, training for non-governmental security 

sector, etc [12, с. 80]. 

In recent years strategies and tactics of anti-terrorism effort 

have made an emphasis on civil society emerging role. It is 

important to build on these efforts, to make full use of its real and 

potential capabilities. But it must be born in mind that it is also the 

source of terrorism, the object and the main force combating 

terrorism. In these circumstances the spiritual, ideological basis of 

civil society is growing. And counterterrorism effectiveness, a 

neutral attitude towards it or direct support, will largely depend on 

its reference direction. It is civil society and its institutions that play 
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the leading role in the consolidation of actions to create a united 

front of antiterrorist forces. 

Civil society may offer new conceptual approaches, models 

and elements of national and international strategies for 

counterterrorism. At the present time as experience shows, it is ready 

to initiate the heads of states, intelligence and law enforcement 

agencies to develop an adequate and universal response measures to 

terrorism. By organizing and holding international congresses, 

symposia, conferences, seminars, round tables social institutions are 

able to produce and offer to governments of different countries 

practical recommendations aimed at forming and strengthening the 

international community in combating international terrorism. 

Note some areas of civil society activities in ideological and 

information counter-terrorism efforts: 1) it is required an effective 

educational system in the area of security, terrorism extent and its 

ideology. 2) It is required to develop an integrated process of 

terrorist threats counteraction treatment in media, careful procedures 

for media coverage to situations involving acts of terrorism. It is 

necessary to ban the propaganda of extremist and terrorist ideology 

in the media at the legislative level. 3) The development of legal 

consciousness is one of the key areas in the counter-terrorism 

system. 4) Effective ideological, information counter-terrorism at the 

state and interstate levels will be possible only if it is joined by 

public organizations and antiterrorist movements in addition to 

general population. 5) Combating terrorism requires a massive attack 

of its ideology, causes and conditions that generate it. It is important 

not to stop and to be consistent, as well as take strict and practical 

measures against terrorists and their accomplices immediately. Thus 

it is necessary to rely on civil society, its unity, to find balance 

between ensuring the safety of people with respect to their 

constitutional rights [2, с. 18]. 

Therefore summing up the study of legal and organizational 

aspects of anti-terrorist activities, it should be emphasized that: 

– on the first place, one of the main factors contributing to the 

national system formation of terrorism prevention is an extraordinary 
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complication of terrorism as a socio-political and criminal event. 

This diversity of circumstances and factors can be adequately 

countered only by creating a system of measures, which causes the 

need for cooperation of all state agencies and the public; 

– on the second place, during the genesis of terrorist acts at 

different stages, criminogenic process can move from one sphere of 

social relations to another, i.e. terrorist activity can pursue both 

political and other purposes, such as economic ones. This causes the 

need for a comprehensive review of the circumstances of specific 

terrorist threats involving the cooperation of relevant executive 

authorities and research of the mutual influence of terrorism 

generating processes of different types for developing and 

implementing a multifaceted system of measures, which is possible 

due to combination of information, research and resource potential 

of the various departments within a centralized national program; 

– on the third place, in response to transformation and 

destabilization of social and political processes of recent decades 

was the revitalization of various social movements and organizations 

that require the authorities to improve protection of citizens from 

psychological and physical terror. Therefore the establishment of an 

adequate counter-terrorism system at the national level requires 

cooperation between national authorities and the public that involves 

both approval and consideration of the interests of citizens in self-

defense organization, and implementation of appropriate advocacy 

with respect to antiterrorist decisions and measures of public 

authorities. 

The interaction between national institutions and public 

organizations is one of the most effective ways to counter terrorism. 

This applies to the prevention of this phenomenon at both local 

(internal) and global (international) levels. Creation of effective 

system in Ukraine to counter terrorism and extremism would be a 

significant contribution to building a global security mechanism. 
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Статья посвящена проблеме предупреждения 

международного терроризма и участия государственных 

структур и гражданского общества в формировании системы 

безопасности, как локального так и глобального уровней, что 

отвечает вызовам и угрозам  современности, а также 

определения основных аспектов деятельности нашего 

государства в сфере антитеррористической деятельности. 

Ключевые слова:  национальная безопасность, 

международная безопасность, гражданское общество, 

терроризм, антитеррористическое законодательство, 

международное сотрудничество. 

 

The article is devoted to the problem of international terrorism 

prevention and participation of government and civil society in 

security system creation, both local and global levels, which 

corresponds to the challenges and threats of up-to-dateness, and 

also identify the main aspects of our state in anti-terrorism activities 

field. 

Keywords: national security, international security, civil 

society, terrorism, anti-terrorism legislation, international co-

operation. 
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НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ 

РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

У статті аналізуюється досвід некомерційних організацій 

у країнах розвинутої демократії. Визначена роль НКО в 

системі громадянського суспільства. Відображено 

автономний,неприбутковий характер організацій, що 

захищають інтереси різних груп населення. Проаналізовано 

особливості лобістської та волонтерської діяльності НКО. 

Показано активізуючий вплив некомерційних організацій в 

умовах глобалізації. 

Ключові слова: некомерційні (неприбуткові) організації, 

громадянське суспільство, форми діяльності, волонтери, 

лобіювання інтересів, політична участь, глобалізація. 

 

Протягом останніх двадцяти років  некомерційні 

організації отримали поширення по всьому світу, у більшості 

своїй змінили якісне навантаження діяльності. Відповідні 

тенденції повʼязані з декількома причинами. Зміна діяльності 

некомерційних організацій значною мірою торкається 

поширення процесів модернізації та демократизації в країнах 

третього світу, активізацією трансформаційних процесів на 

терені колишніх комуністичних країн Центральної та Східної 

Європи. Унаслідок цього відбувається зміна  взаємин держави і 

суспільства. Зростання потужності громадянського суспільства 

відображається в розподілі політичної влади по всьому 

суспільно-політичному спектру. Водночас держави не готові до 

прийняття громадянського суспільства як такого, що виконує 

поряд з державними інститутами завдання підтримання  його 
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життєдіяльності, вони постають перед необхідністю 

переосмислення сутності останнього. 

Характерно, що в країнах з розвинутими громадянськими 

інститутами де некомерційні організації мають тривалий досвід 

існування, нині вони набули  нових характеристик, які стали 

відображенням трансформації індустріального суспільства. 

Західне громадянське суспільство істотно змінилося під 

впливом процесів глобалізації, через НКО воно розширило 

спектр репрезентації інтересів суспільства, отримало 

представництво на міжнародному рівні. 

Можна стверджувати, що поширення діяльності 

некомерційних організацій повʼязане з одночасними й водночас 

протилежними за суттю процесами, з одного боку,  із 

становленням демократичних держав третього світу і з 

формуванням у них громадянського суспільства, з другого - із 

змінами в громадянському суспільстві розвинутих держав. За 

всієї різниці обидва процеси обумовлені глобалізацією. 

Глобалізаційні процеси сприяють формуванню інститутів, які 

забезпечують найбільшу прозорість прийняття політичних 

рішень і посилюють збільшення демократичних процедур їх 

прийняття. 

Відтак актуальність статті  обумовлюється інтересом до 

проблем функціонування некомерційних організацій під 

впливом процесів, що відбуваються в державах, а також під 

впливом зовнішніх процесів, відображених у глобалізації. Увага 

до некомерційних організацій повʼязана з їхнім значенням  у 

процесі укріплення соціальної діяльності суспільства і в 

оформленні інституціональних результатів цієї діяльності. 

Очевидно існує необхідність висвітлити з точки зору сучасних 

підходів особливості розвитку сучасних некомерційних 

організацій як соціальних акторів, що безпосередньо впливають 

на стан сучасних розвинутих суспільств. Розуміння їх діяльності 

є необхідною передумовою виявлення функціональних 
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відмінностей демократичного суспільства, спроможного 

впливати на інститути держави. 

Мета дослідження полягає у визначенні природи 

некомерційних організацій з огляду на їх місце в 

громадянському суспільстві, а також у дослідженні досвіду 

функціонування некомерційних організацій у країнах 

розвинутої демократії протягом останніх  років з огляду на 

можливість використання останнього в країнах становлення 

демократії в умовах  глобалізації. 

З моменту виникнення некомерційні організації стали 

предметом дослідження як політологів, соціологів, правників, а 

також істориків. Найбільш відомими серед них є праці 

теоретиків громадянського суспільства Р. Патнема. Д. Ростоу, Р. 

Шміттера. Актуальними уявляються дослідження вчених, які 

висвітлили змінювану й трансформаційну природу сучасних 

некомерційних організацій. Переважно це праці західних 

дослідників П. Дракера, А. Маслоу, Д. Метьюза Л. Саламона, А. 

Уотса. Різні оцінки й підходи простежуються у визначенні місця 

некомерційних організацій у суспільстві. Існує точка зору, що  

некомерційні організації лише складають міцну мережу 

громадянського суспільства. Водночас популярною є позиція 

згідно з якою проводиться ретельне розмежування між 

некомерційними організаціями й громадянським суспільством 

[1]. Деякі американські автори, зокрема, Дж. Коен, взагалі 

оцінює некомерційний сектор як нормативну модель, що не 

повʼязана з соціальною дійсністю. Сучасні глобалізаційні 

процеси виявили соціальну природу некомерційних організацій, 

а трансформаційні процеси сучасних розвинутих держав 

вказують на широкий спектр проблем, охоплених увагою НКО. 

Можна стверджувати, що некомерційні організації як 

складник громадянського суспільства є динамічними 

одиницями самоорганізованої системи соціальних відносин. 

Важливо підкреслити, що некомерційні організації будуються 

на соціальних звʼязках, притаманних громадянському 
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суспільству. Основними серед цих звʼязків є міжетнічні, 

виховні, освітні, родинні, професійні, релігійні, а також такі, що 

витікають з потреб та інтересів людей [2]. Сучасні некомерційні 

організації завдяки таким складникам суспільства,  як  наявність 

альтернативних ЗМІ, відкритість влади і, головне, за активності 

середнього класу можуть представляти й відстоювати власні 

інтереси при існуванні тиску бізнесових структур або 

перебільшенні повноважень державних інститутів. 

Історичний досвід некомерційних організацій у країнах 

Заходу свідчить про те, що вони формувались демократичним 

шляхом. Зокрема, як відзначає російський дослідник А. 

Шліхтер: «…некомерційні організації у США формувались… 

знизу, методом самоорганізації для зʼясування питань, які 

зачіпали інтереси різних категорій суспільства, включаючи 

питання політичної соціалізації, мовної та культурної адаптації 

іммігрантів, що знову прибували до країни» [3, C.31]. Очевидно, 

що небайдужість людей до проблем власного облаштування в 

суспільстві обумовила проникнення діяльності некомерційних 

організацій як у сферу політичну, так і у сферу економічну. 

Зрештою більшість дослідників погоджуються в розумінні того, 

що існування некомерційних організацій у державі передбачає 

певний тип економіки. Існує тісний взаємозвʼязок між 

державними інститутами, громадянським суспільством і типом 

економіки країни. З огляду на це положення важливо зазначити, 

що демократична держава здатна вплинути на формування 

функціонального громадянського суспільства. Водночас 

можливості застосування демократичних процедур у державних 

інститутах, передбачають можливості застосування 

демократичних процедур в економічних інститутах. Відтак у 

демократичній державі різні групи людей через НКО  

отримують можливості представляти власні інтереси  в усій 

повноті. 

Як відомо, некомерційні організації, які становлять основу 

громадянського суспільства, є різними за своїм потенціалом, 
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можливостями впливу, ресурсами. Водночас їх головна функція 

– обмежувати втручання держави в суспільство й послаблювати 

негативний вплив бізнесових структур щодо соціального 

складника праці, залишається незмінною впродовж усього часу 

існування НКО. Деякі дослідники вважають, що некомерційний 

сектор як системостворювальний компонент громадянського 

суспільства є одним з фундаментальних самостійних складових 

розділів економіки (економіки неринкових послуг) [3]. Лише 

криза державного соціального патерналізму в розвинутих 

країнах Заходу змусила багатьох дослідників і політиків глибше 

подивитися на потенціали некомерційних організацій як таких, 

що спроможні відігравати суттєву роль соціальних агентів в 

умовах глобалізації. Нині як державна, так і місцева політика в 

країнах розвинутої демократії будується з урахуванням 

економічного й політичного потенціалу некомерційних 

організацій. Відповідні дії обумовлені досягненнями НКО в 

економічній і соціальній сферах. Характерно, що сумарний обіг 

«третього сектору» (некомерційних організацій) у 22 країнах 

(Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Бельгія, Австрія, 

Франція, Японія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, 

Аргентина, Перу, Бразилія, Колумбія, Мексика, виключаючи 

релігійні організації) становив у середині 1990-х років минулого 

століття 1,1 трлн. дол. В окремих країнах, приміром у Швеції, 

частка некомерційного сектору в економіці країни досягала тоді 

15,5% [4]. У країнах з розвинутими громадянськими 

інститутами некомерційні організації, відображаючи широкий 

спектр правових, культурних, господарчих, етнічних, релігійних 

інтересів, нині створюють досить розвинуті мережі. Їх бюджет 

постійно зростає. Так, від 1960 до 1999 року бюджет 

американського некомерційного сектору виріс від 3% до 6,9% 

ВВП; у Німеччині – до 2,1%; Франції – до 1,4%; Великобританії 

– до 1,4% [5,с.15]. НКО у розвинутих країнах не тільки роблять 

істотний внесок в економічний сектор і сприяють зменшенню 

соціальної напруги, а й демонструють досягнення в соціальній 
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сфері. Значна кількість дитячих садків, лікарень, будинків для 

інвалідів, інтернатів для людей похилого віку перебувають у 

веденні некомерційних організацій. Якщо ж взяти до уваги 

десятки мільйонів волонтерів і членів церковних спільнот, що 

офіційно не входять до некомерційного сектору, водночас вони 

виконують значний обсяг послуг для парафіян, рівень участі в 

добровільній неприбутковій діяльності буде набагато вищим, 

ніж той, що надається в статистиці. 

Треба зазначити, що в країнах розвинутої демократії 

участь у некомерційному секторі всіляко заохочується. 

Приміром, у США ЗМІ постійно пропагують участь у 

громадських організаціях, намагаючись у такий спосіб 

підтримувати високі громадянські якості в суспільстві. 

Проблеми волонтерства постійно обговорюються в пресі. Про 

нові публікації повідомляють каталоги-щорічники, наприклад 

такі, як «Ресурси волонтерської енергії». Публікуються 

підручники, довідники для різних категорій діячів 

некомерційних організацій: для бухгалтерів, менеджерів, 

керівників волонтерських груп, психологів та інших [6]. Ці 

видання орієнтовані на людей, які в найкращий спосіб хочуть 

організувати діяльність організацій. У посібниках пояснюється 

як створити неприбуткову організацію, як забезпечити її 

ефективність, аналізуються умови успішного залучення членів, 

аналізується досвід інших НКО, даються поради щодо 

встановлення робочих звʼязків з місцевими спільнотами. 

За характером організаційного механізму НКО являють 

собою своєрідну структуру, яка поєднує елементи ділової фірми 

й благочинної організації. Великі некомерційні організації 

мають власні кредитні установи, гарантійні фонди, кошти з яких 

спрямовуються на соціальні потреби громадян. У складі 

комерційних організацій можуть створюватися неприбуткові 

підрозділи, які відповідають, приміром, за підготовку кадрів або 

за розвиток інфраструктури. Нині поширюється практика 

включення НКО в партнерські відносини з державними 
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установами різного типу, інвестиційними фірмами, 

благочинними фондами, іпотечними банками. Як відзначають 

дослідники, відповідна взаємодія дозволяє подолати 

секторальну обмеженість та зекономити на бюджетних коштах. 

Зокрема, для фінансування та реалізації житлових проектів 

місцеві влади економлять від 20 до 40% коштів [3]. 

Участь громадян у некомерційних організаціях є 

предметом дослідження різних аналітичних центрів. Спроба 

виявити закономірності участі людей у неприбутковому секторі 

обумовлюється інтересом щодо поглибленого розуміння 

природи НКО. З огляду на це існує точка зору, згідно з якою 

соціальна стабільність суспільств західної демократії, в основі 

якої лежить культура консенсусу й толерантності, є запорукою 

існування функціонального третього сектору. Водночас, як 

свідчить статистика, люди з високим рівнем доходів становлять 

більшу частину активістів НКО. Так, щорічник «Statistical 

Abstract of US» наводить дані щодо участі в некомерційному 

секторі залежно від декількох демографічних і соціальних 

характеристик. Найбільші відхилення від середнього показника 

участи у добровільних організаціях повʼязані з рівнем освіти і 

розмірами доходів. Громадяни з дипломом коледжу становлять 

70,7% – найбільшу частину діячів НКО. Якщо ж говорити про 

залежність участі від рівня доходів, то вона відповідно така: 

третина американців-учасників НКО мають щорічний дохід   до 

20 тис. дол., а майже 70% учасників НКО – це люди з доходом 

понад 100 тис. дол. [6, с. 79 – 80]. Участь освіченіших і 

заможніших людей не обмежується грошовими внесками на 

благочинність або формальними діями. Інтереси до проблем 

суспільства відображаються в широкому спектрі форм 

діяльності НКО. 

Характерно, що серед представників різних соціальних 

верст популярною є форма діяльності, яка отримала назву 

«групи тиску». Представники таких НКО сферою власної 

діяльності мають  кулуари конгресу, місцеві органи влади. Вони 
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презентують інтереси різних верст і груп населення. Головними 

методами їх дій є поради, рекомендації керівникам з метою 

інформованості як населення, так і керівництва місцевих, 

федеральних, державних органів влади про потреби та інтереси 

різних соціальних груп. Результатом діяльності є активізація дій 

на користь тих чи інших категорій населення. Наприклад, у 

США існують некомерційні організації, що мають достатньо 

професійно підготовлені групи тиску, які лобіюють інтереси в 

конгресі. До послуг цих організацій звертаються інші численні 

НКО, які організовують людей за їх інтересами. Серед них є 

такі, як Американська федерація споживачів, Асоціація 

американських університетів, Американська медична асоціація, 

Американська федерація вчителів тощо [3]. Особливий вплив на 

конгрес мають ті організації, які відстоюють інтереси 

середнього класу й більшості населення в цілому. Ефективність 

їх роботи оцінюються тим, наскільки глибоко вони відстоюють 

інтереси громадян. Приміром, Американська асоціація 

пенсіонерів через лобіювання інтересів істотно вплинула на 

органи влади різного рівня. Нею були підготовлені численні  

законопроекти щодо якісного поліпшення соціального захисту 

пенсіонерів. Значна частина наданих документів була схвалена 

й включена до змісту прийнятих законів. 

Діяльність щодо лобіювання інтересів різних груп 

населення є своєрідною постійною участю громадськості в 

політичному процесі. Вона сприяє соціалізації населення, 

відображає відкритість і рівень демократичності політичного 

процесу в країнах. 

Волонтерство  є досить поширеною формою діяльності 

багатьох некомерційних організацій. Ним охоплено мільйони 

людей у різних країнах світу. Студенти коледжів та 

університетів, учні шкіл, громадяни, що обʼєднуються для 

підтримання громадського порядку на вулицях; групи людей, 

що стежать за дотриманням чистоти парків; активісти, які 
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контролюють охорону природних ресурсів у місцевостях; 

громадяни, що підтримують літніх людей. 

Переважаючою категорією населення, яка залучена до 

волонтерства, є студенти. Під час вакацій учні шкіл, коледжів, 

університетів беруть участь у виконанні масштабних проектів у 

своїх країнах і за кордоном. Порівняно з Європою відповідна 

діяльність найпоширеніша в США. Так, лише за один сезон 

майже у 1,5 тис. міських та сільських спільнот волонтери 

побудували та відновили 5,6 тис. житлових будинків, надали 

допомогу 32 тис. безхатченків у пошуках житла, підготували до 

школи 500 тис. дітей [5, C. 90-91]. 

Існують спеціальні програми, розраховані на участь у 

волонтерстві людей похилого віку. Приміром, у США 

відповідні програми діють від середини 1960-х років (Retired 

and Senior Volunteer Program). У цих програмах зайнято близько 

400 тис. людей. Вони працюють у численних НКО на терені 

лікарень, центрів відпочинку, поліцейських дільниць, на 

компʼютерних курсах. Деякі люди зайняті відповідною 

діяльністю близько 40 годин на тиждень. 

Програма, спрямована на розвиток НКО та волонтерства, 

успішно діє в США, вона була розроблена наприкінці 1990-х 

років Гарвардською школою бізнесу. Мета програми «Ініціатива 

в соціально орієнтованому підприємництві» (Initiative on Social 

Enterprise) – обʼєднати студентів, викладачів, керівників Школи 

для роботи на користь суспільству. Значні зусилля 

спрямовуються на залучення студентів у волонтерську 

діяльність, у діяльність на терені НКО. При Школі існує 

студентський клуб волонтерів-консультантів. Гарвардська 

школа бізнесу організовує курси та семінари для тих студентів, 

які прагнуть стати керівниками некомерційних організацій [6]. 

Працівників некомерційних організацій запрошують на наукові 

конференції, а також вивчають їх досвід роботи. Якщо брати до 

уваги те, що більшість працюючих у некомерційному секторі 

мають досить низьку заробітну плату, тобто таку, що набагато 
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нижча за ту, яку мають за відповідну роботу працівники в 

державних або приватних організаціях, установах або фірмах, 

можна допустити, що активісти НКО мають високий рівень 

громадянської свідомості. Водночас, розуміючи значення 

некомерційних організацій для суспільства, деякі фонди, 

корпорації заохочують їхніх працівників матеріальними 

винагородами. За даних обставин існує ризик перетворення 

НКО у виконавців завдань певних осіб або організацій. 

Зрештою, рівень довіри в суспільстві розвинених країн 

достатній, щоб утримувати високу планку репутації НКО. 

Приміром, Гарвардська школа бізнесу у співробітництві з 

деяким великими фондами пропонує заходи, мета яких – 

забезпечити неприбутковим організаціям можливість залучати 

випускників вищої школи до роботи на рівних з комерційними 

компаніями. 

Нині головними сферами діяльності НКО є освіта, 

соціальні послуги, охорона здоровʼя [3]. На початку двадцять 

першого століття за кількістю домінували НКО медичного 

профілю, після них були некомерційні організації у сфері освіти 

та наукових досліджень, а також соціальних послуг. 

Існує точка зору, що третьому сектору в країнах Заходу 

вдалося запропонувати спосіб поєднання духовних потреб 

особистості та її соціальної діяльності [4]. З цієї точки зору 

пояснюється зростання організацій третього сектору, які 

займаються наданням соціальних послуг, але мають релігійну 

орієнтацію, оскільки виникли внаслідок природної 

трансформації з релігійних організацій. Можна погодитися з 

цією позицією до певної міри. Разом з тим, дійсність свідчить, 

що останніми десятиліттями в напрямках діяльності НКО 

відобразилися зміни, повʼязані зі зміною змісту й  динаміки 

проблем соціального порядку. Створюються організації, які 

обʼєднують батьків дітей, що страждають від певних хронічних 

захворювань, або чоловіків, яких залишили дружини, 
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зʼявляються обʼєднання анонімних алкоголіків, людей з 

певними фізичними вадами тощо. 

На початку 2000-х років у країнах Заходу зростає 

чисельність людей, які, увійшовши у пенсійний вік, зберігають 

активну громадянську позицію. Аналітики відзначають, що 

серед них багато лікарів, юристів, вчителів. Представники з 

достатньо високим рівнем освіти активно виступають у НКО, 

які орієнтовані на захист навколишнього середовища, на 

боротьбу з бідністю у країнах третього світу. Багато з них є 

членами антиглобалістського руху. 

Тенденцією в некомерційній діяльності стало зростання 

благочинності, переважно серед молодих підприємців, які 

зробили власний статок у сфері високих технологій. Так, 

приміром, Майкл Делл, один з найбагатших людей США, віддав 

120 тис. дол. на різдвяні свята в місті, де розміщені його 

підприємства. Свого часу Білл Гейтс обладнав американські 

бібліотеки компʼютерами та забезпечив їх інтернетом. Велика 

телефонна компанія «US West», виділивши 24 млн. дол.  на 

розвиток навчальних закладів, розвиток спорту в країні, 

будівництво метро, визнала, що така діяльність – «добрий 

бізнес», а зі «зростанням конкуренції не виникає бажання 

скоротити власну благочинну діяльність, оскільки люди 

вважають її важливою» [7]. Очевидно, що відповідна діяльність 

говорить на користь зменшення соціальної напруги як у 

суспільствах сучасних розвинених держав, так і в бідних 

країнах, оскільки зростання меж між бідними й багатими в 

усьому світі є характерною рисою глобалізації. 

Отже, децентралізована система державного управління, 

різні форми місцевого самоуправління, неформальний контроль 

некомерційних організацій відтворюють життєдіяльність 

громадянського суспільства в розвинених країнах, впливають на 

формування свідомості орієнтованої на принципи 

громадянської свободи і справедливості. 



Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії 

 

 163 

Аналіз взаємозвʼязку громадянського суспільства й 

некомерційних організацій дозволяє дійти висновку про те, що 

некомерційні організації збільшують колективну довіру й 

толерантність серед громадян, підтримують простір для 

демократичної участі. 

Вплив некомерційних організацій може здійснюватися 

залежно від форм організації роботи (групи тиску, волонтерство 

тощо). Завдання полягає в реалізації інтересів груп населення, 

які вони представляють. 

Некомерційні організації переважно покликані 

представляти інтереси середнього класу  в державі. Вони є 

потужними сегментами громадянського суспільства, що 

забезпечують зростання політичної та соціальної участі 

населення. Некомерційні організації є своєрідним буфером між 

державними інститутами й уразливими або невдоволеними 

шарами суспільства. 

В умовах глобалізації некомерційні організації глибше 

пронизують соціум. Це повʼязано, з одного боку, з  

плюралістичною й мережевою природою НКО, а з другого - із 

впливом глобалізаційних процесів, які обʼєктивно створюють 

своєрідне поле діяльності різних соціальних груп, зацікавлених 

як у зміни існуючої ситуації, так і в її збереженні. 
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In the article experience of nonprofit (noncommercial) 

organizations is analyzed in the countries of the developed 

democracy. The role of NPO is certain in the system of civil society 

.Autonomous, unprofitable character of organizations which protect 

interests of different groups of population is presented. The features 

of lobbyist and volunteer activity of NCO are analysed. Arousal 

influence of noncommercial organizations is rotined in the 

conditions of globalization. 

Key words: noncommercial (nonprofit) organizations, civil 

society, forms of activity, volunteers, lobbying of interests, political 

participation, globalization. 

 

В статье анализируется опыт некоммерческих 

организаций в странах развитой демократии. Определена роль 

НКО в системе гражданского общества. Отображен 

автономный, неприбыльный характер организаций, которые 

защищают интересы разных групп населения. 

Проанализированы особенности лоббистской и волонтерской 

деятельности НКО. Показано активизирующее влияние 

некоммерческих организаций в условиях глобализации. 
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КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ІНДІЇ ЯК 

МОДЕЛЬ «ЯДЕРНОГО СТРИМУВАННЯ» 

 

У статті аналізується концепція національної безпеки 

Індії. На підставі проведеного аналізу розглянуто її 

характеристики та запропоновано класифікацію моделі 

національної безпеки, а також здійснено її оцінку як можливої 

загрози національній безпеці України. 

Ключові слова: Індія, національна безпека, концепція, 

ядерна зброя, модель. 

 

Лідери провідних країн світу визначають Індію як країну, 

економіка якої швидко набирає темпів розвитку і зможе згодом 

стати вагомим конкурентом останнім. Певні американські 

аналітики вважають Індію єдиною країною в азійському регіоні, 

спроможною зрівнятися за розвитком економіки з Китаєм. Після 

тривалого перебування в статусі відсталої країни з численними 

негараздами індійці зробили грандіозний цивілізаційний 

прогрес. 

Незважаючи на важливість Індії як країни-партнера для 

України, в сучасній вітчизняній науковій літературі індійську 

проблематику досліджено поки що недостатньо, насамперед у 

сфері національної безпеки. Переважна більшість досліджень в 

зазначеній сфері носить диференційний характер, ґрунтуючись 

на аналітичному раціоналізмі. Майже немає системних 

наукових досліджень у зазначеній сфері, бракує використання 

конструктивістського підходу до аналізу індійської концепції 

національної безпеки та системи нацбезпеки в цілому. 

Проблеми національної безпеки Індії та Південно-

Азійського регіону досліджують світові та вчені 
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пострадянського простору: Р. Басрур, Р. Буданія, В. Вінода, 

С. Гангулі, В. Датта, С. Капілу, Б. Карнада, С. Коен, М. Крепон, 

Б. Маршал, К. Михаель, С. Ранганатхан, Б. Раджеш, С. Сингх, 

С.Телбот, Е.Телліс, Б. Челані, Л. Алаєв, О. Борділовська, 

С. Галака, І. Горобець, К. Єфремова, С. Лузянін, С. Луньов, 

В. Манжола, О. Маначинський, О. Лукаш, К. Рубель та ін. 

Метою статті є аналітичне дослідження концепції 

національної безпеки Індії для визначення характерних рис 

останньої та класифікації моделі нацбезпеки, а також її оцінки 

як можливої загрози національній безпеці України. 

На порозі нового тисячоліття до світового «ядерного 

клубу» офіційно входять девʼять держав, ще певна кількість 

країн мали власні ядерні програми з метою створення ядерної 

зброї. Разом з тим, концепції національної безпеки країн, що 

відповідають моделі «ядерного стримування», можна 

зарахувати, з певними обмеженнями, і до моделей 

регіонального лідерства. До зазначеної категорії можна віднести 

Індію, Китай, Пакистан, з певними обмеженнями Іран, Південну 

та Північну Корею, Тайвань. Проте головним аспектом 

виокремлення в особливу модель національної безпеки є 

основна відповідність між індійськими, китайськими і 

пакистанськими положеннями щодо проблем ядерної зброї. 

Хоча їх доктрини різні, політична еліта країн дотримується 

стратегії «ядерного стримування» і, що не менш важливо, 

утримуються від розгортання ядерного потенціалу, незважаючи 

на високий рівень напруженості в регіоні зазначених держав. 

Офіційної концепції національної безпеки в Індії не існує, 

проте існують окремі доктрини щодо конкретних питань, 

наприклад, Ядерна доктрина Індії 1999 року. Про концепцію 

нацбезпеки, як і про зовнішньополітичний курс країни, можна 

судити за основним законом і офіційними заявами, виступами, 

коментарями державних діячів тощо. 

Завдання і принципи зовнішньої політики Індії були 

розроблені Індійським національним конгресом ще на початку 
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боротьби за суверенітет і відповідали основним цілям 

національної безпеки. У міру зміцнення буржуазно-

демократичного ладу в Індії здійснювались уточнення в 

інтерпретації зовнішньополітичних цілей країни. 

Внутрішньополітична демократизація аж ніяк не скасовує 

спадкоємності зовнішньополітичного курсу в його двох 

основних аспектах: визначення національних інтересів і 

способів їх реалізації, а також установлення контролю за 

зовнішньою політикою [1–4]. 

Сучасна теорія виділяє три основні види національних 

інтересів: забезпечення позитивного внутрішнього 

функціонування (функціональні), забезпечення суттєвої ролі в 

міжнародному середовищі (коекзистенціальні) і забезпечення 

національної безпеки країни (екзистенціальні). 

До функціональних інтересів в Індії зараховують 

досягнення повної економічної самостійності, подальший 

позитивний економічний розвиток, потребу в отримані доступу 

до новітніх технологій і зовнішніх ринків. У групу 

коекзистенціальних завдань індійської зовнішньої політики 

входять продовження незалежного зовнішньополітичного 

курсу, прагнення зміцнити авторитет у світі і одержання 

визнання світовим співтовариством статусу великої держави, 

бажання підвищити вплив на розвиток подій на регіональному 

рівні. В екзистенціальні завдання зовнішньої політики країни 

входять необхідність підвищення обороноздатності, прагнення 

уникати залучення в конфлікти зі світовими державами і 

забезпечення зовнішньої та внутрішньої національної безпеки. 

Слід  зазначити велике значення для Індії внутрішніх 

аспектів забезпечення національної безпеки. Індійська правляча 

еліта вважала, що внутрішні загрози національній безпеці 

домінують над зовнішніми. 

Основними конкретними завданнями нацбезпеки на 

первісному етапі існування незалежної індійської держави були 

прагнення уникнути можливої нової війни, досягнення 
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незалежності у сфері зовнішньої політики, розширення 

зовнішньої торгівлі і збільшення іноземної допомоги для 

розвитку країни. Тільки неприєднання до військових блоків 

могло дозволити країні реалізувати зазначені 

зовнішньополітичні цілі у сфері нацбезпеки, усунутися від будь-

якої участі у військових конфліктах між державами різних 

соціально-політичних систем [1–5]. 

З 1947 року Індія постійно виступала за припинення воєн і 

конфліктів, за загальне роззброювання. Якщо наприкінці 40-х 

років ХХ століття надзвичайно складні проблеми, що стояли 

перед країною, заважали активній участі в міжнародній 

політиці, то від початку 50-х років того ж століття на 

міжнародних форумах Індія все активніше почала виступати 

проти будь-яких видів агресії, расизму, колоніалізму і 

нарощування військового потенціалу. 

Сподівання Британії на те, що Індія буде змушена 

залучати колишню метрополію до розвʼязання спірних проблем, 

не виправдалися. Політичні й економічні позиції Англії в 

регіоні постійно послаблювалися: у січні 1950 року Індія була 

проголошена республікою, а після 1956 року Британія перестала 

відіграти будь-яку важливу роль у Південній Азії. 

У період «холодної війни» концепція національної безпеки 

Індії мала декілька основних пріоритетів: налагодження 

відносин з наддержавами, із загальним прагненням до 

рівновіддаленості і незалучення в можливий конфлікт між 

двома блоками; зміцнення звʼязків із країнами, що 

розвиваються, з метою перетворення на країну-лідера зони 

Півдня; посилення домінуючих позицій у Південній Азії; 

розбудова потужних збройних сил, здатних домінувати в 

регіоні; подолання ядерної технології і розробка ядерної зброї 

[1–6]. 

У середині 50-х років минулого століття національні 

інтереси Індії зажадали додаткового коректування 

зовнішньополітичного курсу. Адміністрація Д. Ейзенхауера 
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Сполучених Штатів доповнила політику «стримування 

комунізму» попереднього уряду доктриною «відкидання 

комунізму» і втягнула Пакистан у військові блоки, створені на 

південних кордонах світової системи соціалізму. Американо-

пакистанські військово-політичні звʼязки були одним з 

головних факторів еволюції зовнішньополітичного курсу Індії. 

У другій половині 60-х років ХХ століття звʼязки Індії з 

наддержавами розвивалися досить успішно, при 

рівновіддаленості південноазіатської держави від лідерів 

біполярної системи. Основними причинами, що вимагали 

кореляції позиції щодо наддержав у 80-х роках того ж століття, 

була першочерговість завдань щодо забезпечення дієвого 

внутрішнього функціонування. 

Руйнування біполярного світоустрою призвело до того, що 

Індія втратила можливість використовувати перехідне 

положення між Заходом і Сходом і суперечності між двома 

системами, що в минулому приносило їй суттєву вигоду. Рух 

неприєднання виявився не в змозі відігравати колишню роль, 

унаслідок чого значно ослабнуло прагнення країни зміцнювати 

власний авторитет серед країн, що розвивалися, а Індія 

насправді втратила статус держави-виразника інтересів 

останніх. Унаслідок цього активність республіки в міжнародній 

сфері зменшується і більший акцент було зроблено на 

внутрішньоекономічну діяльності. 

Крах соціалістичної системи і біполярного світоустрою, 

розвал Радянського Союзу і фактичний розпад Руху 

неприєднання привели до певної переорієнтації 

зовнішньополітичної стратегії Індії, але вона стосувалася, 

насамперед, механізмів і способів досягнення глобальних 

завдань [1–7]. 

Протидія терористичній і сепаратистській діяльності 

належать до головних завдань у системі національної безпеки 

Індії, які останнім часом часто збігаються в конкретних діях 

ззовні – зазіхання на спокій суспільства, внутрішню безпеку і 
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територіальну цілісність держави. Уже стали традиційними 

мусульманські рухи і сікхський релігійний екстремізм. Однак, 

окрім традиційних сепаратистських рухів на етнічно-

релігійному ґрунті, нині дедалі загрозливіших форм набуває так 

званий наксалізм – екстремістська активність крайніх лівих, що 

в дійсності сповідують маоїстсько-марксистські погляди [7–10]. 

Проте фундаментальним аспектом національної безпеки 

Індії залишається ядерна доктрина Індії, яка являє собою певну 

головоломку, незважаючи на всі спроби пояснити, чому в 1998 

році Індія офіційно вирішила стати ядерною державою, за яких 

підстав Індія втримувалася від ядерного статусу протягом 

кількох десятиліть після випробування в 1974 році першої 

ядерної зброї. Проте ядерна політика Індії не може бути 

асоційована з певними ідеологічними або політичними 

пріоритетами, оскільки ядерна зброя вдосконалювалась 

упродовж усього періоду. 

Після здобуття незалежності всередині минулого століття 

в основу національної безпеки Індії лягли три рівні за своїм 

значенням завдання: створення стійкої внутрішньої політичної 

системи, досягнення стабільного економічного зростання, 

забезпечення безпеки кордонів і розширення стратегічного 

простору держави. Перше передбачало поступовий розвиток 

демократичної політичної структури в умовах соціальної 

нерівності і поширення терористичного руху – як у Кашмірі, так 

і в північних і північно-східних регіонах країни. Економічне 

зростання відбувалося спочатку за рахунок розвитку державної 

економіки з поступовим переходом на початку 90-х років 

минулого століття до приватного сектору. Третє завдання 

містило в собі забезпечення безпеки кордонів із використанням 

звичайних збройних сил. За першу чверть століття незалежності 

Індія пережила чотири війни, проте необхідно зазначити, що всі 

війни відбувалися до того, як Індія стала ядерною державою. 

Концепція національної безпеки передбачала підтримку тісних 

звʼязків з СРСР, який надавав країні політичну підтримку, а 
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також був основним постачальником військової техніки. Тому 

політична еліта країни від самого початку критично ставилося 

до ядерної зброї, продовжуючи наголошувати на потребі 

глобального роззброювання [4–10]. 

Стратегія національної безпеки Індії визначається 

моделлю мислення і поведінки щодо ядерної зброї і може бути 

схарактеризована як «ядерне стримування», основними рисами 

якого є: 

1. Низький рівень пріоритетності ядерної зброї. Остання 

не є основним засобом забезпечення національної безпеки. 

Незважаючи на потенційні загрози, що виникали у звʼязку з 

проведенням ядерних випробувань у Китаї, Індія ніколи не 

проявляла поспішності щодо подальшого нарощування 

ядерного потенціалу. Той факт, що Індія не побудувала 

ядерного арсеналу після випробувань 1974 року і не прийняла 

програми ядерних озброєнь після випробувань 1998 року, 

говорить про те, що Індія не проявляє схильності до різкого 

збільшення запасів ядерної зброї. 

2. Політичний, а не військовий підхід щодо ядерної зброї. 

При такому підході ядерна зброя розглядається як політичний 

інструмент, непридатний для використання з метою інших, крім 

як стримування. Такий погляд повністю протилежний 

оперативному підходу, за якого ядерна зброя розглядається як 

доповнення до звичайної. Концепція ядерної війни не 

популярна навіть серед військового командування. Стратегія 

безпеки в цілому і ядерна стратегія, зокрема, повністю 

перебуває під контролем громадянського суспільства. 

3. Упор на мінімальне стримування. Ґрунтується на 

переконаності, що стримування противника не вимагає великої 

кількості і складності озброєнь. Відразу після випробувань 1998 

року уряд Індії, підтриманий вченими-ядерниками, оголосив 

про подальшу недоцільність ядерних випробувань; правлячу 

еліту не турбує могутніший ядерний арсенал Китаю, що 

дозволяє уникнути гонки озброєнь. При цьому відпадає 
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необхідність у створенні зайвого ядерного арсеналу, що 

дозволяє заощадити значні кошти, які можуть бути використані 

на потреби економічного розвитку. 

4. Жорсткі зобовʼязання щодо контролю за озброєннями. 

Це є логічним продовженням давнього переконання, що ядерна 

зброя – джерело як безпеки, так і небезпеки. Індія виступає за 

всеосяжне, недискримінаційне і багатобічне роззброювання, 

однак її попередні очікування здійсненності останнього не 

виправдалися. Нині двобічний, як і багатобічний 

(недискримінаційний) контроль за озброєннями вважається 

прийнятним. Індія має низку домовленостей щодо заходів 

зміцнення довіри з Китаєм і Пакистаном [1–6, 8–12]. 

На відміну від США і СРСР, Індія і Пакистан домовилися 

про подібні заходи ще до оголошення свого ядерного статусу, 

підписавши в грудні 1988 року угоду про ненапад на ядерні 

спорудження один одного, підписаний у Лахорі Меморандум 

про взаєморозуміння 1999 року, передбачає взаємне 

повідомлення сторін при проведенні ракетних випробувань. 

У новому тисячолітті ядерна доктрина Індії розвивається в 

таких напрямах: 

– створення і розвиток потенціалу мінімально розумного 

стримування; 

– принцип незастосування ядерної зброї першою – ядерна 

зброя може бути застосована тільки як відповіді на ядерний 

напад на територію країни або індійські збройні сили; 

– відповідний ядерний удар, який може бути нанесений 

тільки із санкції цивільного політичного керівництва країни, з 

прагнення завдати нищівної поразки; 

– ядерна зброя не може бути застосована проти неядерної 

держави; 

– у випадку широкомасштабного військового нападу на 

Індію або індійські збройні сили із застосуванням хімічного або 

біологічної зброї Індія залишає за собою право відповіді 

ядерним ударом; 



О.В. Коломієць 

 

 174 

– дотримання міжнародних режимів у сфері контролю за 

експортом ядерних і ракетних матеріалів і технологій; 

– участь у переговорах за договором про заборону 

виробництва розщеплюваних матеріалів, дотримання мораторію 

на проведення ядерних випробувань і прихильність до завдань 

загального і повного ядерного роззброювання [3–6, 8–14]. 

Наведений стислий аналіз показує недостатність ясності і 

послідовності в розумінні Індією «мінімального стримування». 

Якщо роздвоєність збережеться, то розбіжності ядерної теорії і 

практики, спрямованої до відкритої концепції стримування, 

зростатимуть [9–16]. 

Нині регіональна політика в Південній Азії є значним 

пріоритетом для країни, регіональне лідерство розглядають як 

перехідний етап на шляху до перетворення країни на один із 

світових центрів сили. Політична еліта країни у сфері 

нацбезпеки дотримується двох основних градієнтів: 

налагодження тісних військових та економічних відносин зі 

Сполученими Штатами та їх противників. Проте представники 

обох груп усвідомлюють, що платою за це буде використання 

США Індії як противаги Китаю [8–16]. 

Після завершення холодної війни внаслідок трансформації 

системи міжнародних відносин і зміни балансу в Азії відбулося 

розширення геополітичного чинника реалізації Індією 

безпекової політики. На відміну від періоду «холодної війни», 

коли в центрі регіональної політики Південної Азії перебувало 

протистояння наддержав, повʼязаних стратегічними 

відносинами з регіональними державами, наприкінці минулого 

– початку нинішнього століть центром південно-азійської 

системи безпеки, завдяки набутим потенціалу та можливостям 

впливу на політику решти держав виступала Індія, відповідно 

до інтересів якої відбулися модернізація і розширення меж 

системи. Південно-азійська система безпеки, в межах якого 

Індія артикулювала свої безпекові інтереси і з якої походила 

переважна більшість загроз національній безпеці, охоплювала, 
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окрім традиційних держав регіону, що формують порівняно 

усталене поняття Південної Азії як географічного регіону, що 

виник на місці колишньої Британської Індії, також три держави: 

Мʼянма, Афганістан і Китай. Окрім того, упродовж 

досліджуваного періоду завдяки посиленню впливу Індії в Азії 

відбувалося поступове посилення звʼязків південно-азійської з 

іншими системами безпеки регіону. 

Задля реалізації безпекової політики в Південній Азії Індія 

виходила з національних інтересів двох пріоритетів – 

традиційних, притаманних кожній державі і повʼязаних зі 

збереженням існування держави та забезпеченням її 

нормального розвитку, і специфічних, повʼязаних із потребою 

збереження гегемоністичного статусу Індії в Південній Азії. 

Серед традиційних – домінантними є забезпечення здатності 

протидіяти та запобігання можливій зовнішній агресії, 

передусім з боку Пакистану – держави, у відносинах з якою 

існує відкрита конфліктність; недопущення залучення до 

локальних та регіональних конфліктів та поширення на 

індійську територію таких конфліктів, що протягом 

досліджуваного періоду існували на території інших країн 

регіону; збереження максимального суверенітету та свободи дії 

в зовнішній і безпековій політиці та обмеження впливу великих 

держав на їх формування, насамперед у пріоритетних питаннях 

розвитку ядерної програми та врегулювання Кашмірського 

конфлікту; формування сприятливого середовища безпеки в 

регіоні завдяки формуванню безконфліктних відносин із 

сусідніми країнами та розвʼязанні суперечностей, що виникли 

впродовж «холодної війни». До кола пріоритетних інтересів 

безпеки Індії, повʼязаних зі збереженням гегемонії у Південній 

Азії, можна зарахувати збереження контролю за ключовими 

південно-азійськими державами через збереження впливу на 

рішення останніх у сфері безпеки і забезпечення 

компліментарності індійської концепції регіональної безпеки та 

концепцій регіональної безпеки політичних режимів, що 
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перебували при владі в південно-азійських країнах; обмеження 

конфліктів, що існували або виникали між учасниками 

регіонального комплексу безпеки, з метою запобігання 

можливому порушенню балансу сил; обмеження впливу інших 

держав у регіоні, що могли б ліквідувати перевагу Індії над 

іншими місцевими акторами; збереження потенційної переваги 

над найближчим географічним оточенням, передусім 

Пакистаном. 

На межі тисячоліть суттєво змінився характер загроз 

національній безпеці Індії, на протидію яким була спрямована 

безпекова політика країни. Головними тенденціями зміни стало 

посилення взаємозвʼязку між традиційними, зовнішніми і 

внутрішніми загрозами, а також загрозами в політичній та 

економічній сфері безпеки країни. Принципово новими 

загрозами безпеці Індії стали загрози, повʼязані з можливістю 

виникнення в Південній Азії конфлікту із застосуванням 

ядерної зброї та загроза можливого прямого втручання 

провідних світових держав до регіональних справ, викликана 

зникненням чинника взаємного стримування наддержав у 

регіоні. Істотно зріс спектр загроз, повʼязаних із поширенням 

ісламського тероризму, а також загрози поширення на 

територію Індії конфліктів і нестабільності з територій сусідніх 

держав, викликаної як виникненням нових конфліктів, так і 

загальним ослабленням державних режимів Південної Азії, 

повʼязаним із демократизацією політичних режимів і 

посиленням релігійного та етнічного екстремізму та 

комуналізму наприкінці ХХ століття. Загроза виникнення 

конкуренції регіональному домінуванню Індії з боку Пакистану 

втратила актуальність унаслідок ослаблення звʼязків останнього 

зі «світовими полюсами» – Сполученими Штатами і Китаєм, 

активного розвитку військового та політичного потенціалу Індії 

та певної ізоляції Ісламабаду внаслідок прискореної інтеграції 

регіональних країн у межах Південно-Азійської асоціації 

регіонального співробітництва. 
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За підсумками аналізу сучасної безпекової концепції Індії 

можна стверджувати, що підґрунтям індійської концепції 

національної безпеки є встановлення регіонального домінування 

Індії та формування сталої індоцентричної системи безпеки, яка 

була б максимально сприятливою для національного 

відродження Індії та перетворення її на один зі «світових 

полюсів» у сучасній геополітичній системі. Головними 

особливостями національної безпеки Індії є: 

– орієнтація на власні сили через обмеження Індією 

розвитку стратегічних відносин з провідними світовими 

державами, відмову від участі в глобальних системах 

безпеки (окрім антитерористичної) та прискорений 

розвиток власного військового потенціалу з домінуванням 

самодостатності в забезпеченні безпеки, насамперед, у 

сфері ядерної зброї; 

– пріоритетність збереження дієвого контролю за 

географічними країнами-сусідами; 

– модернізація засобів забезпечення національної безпеки – 

від силових методів до намагання створення регіонального 

середовища безпеки разом із зацікавленими сусідніми 

країнами, визнання її особистих інтересів у Південній Азії 

та проведення відповідної зовнішньої політики; 

– випереджальне щодо інтеграції регіонального комплексу 

безпеки посилення вертикальних структур безпекової 

взаємодії [17]. 

Отже, можна констатувати, що сучасну концепцію 

національної безпеки Індії можна зарахувати до моделі 

«ядерного стримування». Проте нині спостерігаються певні 

градієнти концепції нацбезпеки в напрямку моделі 

«регіонального лідерства». 

Проведений аналіз альтернативних поглядів на 

національні інтереси Індії показує, що відповідно до чинної 

концепції нацбезпеки остання не генеруватиме для України 

системної і тривалої загрози. 
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В статье анализируется концепция национальной 

безопасности Индии. На основании проведенного анализа 

рассмотрены ее характеристики и предложена классификация 

модели национальной безопасности, а также осуществлена ее 

оценка в качестве возможной угрозы нацбезопасности 

Украины. 

Ключевые слова: Индия, национальная безопасность, 

концепция, ядерное оружие, модель. 
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АРАБСЬКІ РЕВОЛЮЦІЇ ЯК ПЕРШЕ РЕАЛЬНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ  

КОНЦЕПЦІЇ НАТО 

 

У статті досліджується вплив «арабської весни» на 

практичну реалізацію Стратегічної концепції НАТО. 

Розкривається зміст основних труднощів які постали перед 

альянсом у процесі забезпечення миру та безпеки в період 

економічної кризи. Висвітлюється криза політики 

неподільності безпеки в НАТО. 

Ключові слова: Стратегічна концепція НАТО, арабські 

революції, колективна оборона, принцип неподільності безпеки, 

«розумна оборона». 

 

Перманентні трансформаційні процеси в міжнародному 

безпековому середовищі стали передумовою до еволюції НАТО, 

як найефективнішої організації, що покликана гарантувати 

стабільність у сфері безпеки для своїх членів. З моменту свого 

створення Альянс довів власну здатність адаптувати до нових 

вимог часу й ефективно протистояти новим викликам. Саме  

прагнення відповідати вимогам часу і  спонукало організацію до 

постійного переосмислення власної ролі, через прийняття нових 

Стратегічних концепцій. Адже саме Стратегічна концепція 

актуалізує сучасні цілі й завдання НАТО та покликана 

забезпечити готовність альянсу протистояти новим викликам 

міжнародній безпеці. Таким чином, вивчення й аналіз 

Стратегічної концепції альянсу дозволяє спрогнозувати основні 

майбутні тренди в міжнародному безпековому середовищі. 

Саме цей факт робить дослідження не тільки актуальним, а ще 

й потрібним. 
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Джерельну базу статті становлять офіційні документи 

НАТО: Північноатлантичній договір від 4 квітня 1949 року [1]; 

Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації 

Північноатлантичного договору, прийнята главами держав та 

урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року [2], що дозволяє чітко 

окресли межі адаптації НАТО до нових умов безпеки; а також 

«Декларація саміту щодо оборонного потенціалу: якими бути 

збройним силам НАТО у 2020 році» 20.05.2012 р. [3], що 

актуалізує роль і місце НАТО в сучасному світі; Заяви 

Північноатлантичної ради щодо Лівії та Заява ПАР про збитий 

Сирією турецький літак [4; 5], які висвітлюють офіційну 

реакцію альянсу на кризові ситуації. 

Метою статті є дослідження проблем практичної 

реалізації Стратегічної концепції НАТО. Вивчення чинників що 

вплинули на безпекову політику альянсу і наслідків позиційних 

трансформацій у середині союзу. 

Коли союзники підписали Північноатлантичний договір 

від 4 квітня 1949 року,  вони вирішили обʼєднати свої зусилля у 

справі колективної оборони,  підтримання миру і безпеки.  

Найбільшу загрозу цим цілям становив  військовий напад.   

Нині, понад шістдесят років по тому, загрози, що постають 

перед членами альянсу значно змінилися. Стратегічна 

концепція, яка ухвалюється на перспективу, уточнює завдання й 

цілі НАТО на найближче десятиліття, відповідно зберігаючи 

незмінними основоположні принципи, закладені 

Вашингтонським договором. 

Чинна Стратегічна концепція НАТО, прийнята на саміті в 

Лісабоні в листопаді 2010 р. «Активна участь, сучасна оборона» 

– рішуча заява про найважливіші завдання та принципи НАТО, 

її цінності, умови безпеки, що змінюються, а також стратегічні 

цілі Північноатлантичного Союзу на найближчі десять років [2]. 

Випробуванням нової Стратегічної концепції стала хвиля 

революцій в арабському світі. Навряд чи хтось міг допустити, 

що  хвиля антиурядових демонстрацій у Тунісі, організованих за 
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допомогою соціальних мереж, захлесне майже весь арабський 

світ і приведе до повалення правлячих режимів.  

Морська і повітряна місії НАТО в Лівії – це перша 

військова операція, здійснена від часу прийняття нової 

Стратегічної концепції, і стала її практичною реалізацією. 

Операція «Юніфайд протектор» довела, що європейські 

держави все ж можуть взяти на себе лідируючу роль та очолити 

повномасштабну військову операцію [4]. Водночас з цим вона 

виявила серйозні стратегічні зміни в альянсі.  

По-перше, Сполучені Штати Америки обрали не 

характерну для себе позицію спостерігача. Переклавши, таким 

чином, весь тягар операції на європейських партнерів. 

По-друге, після повернення до військового складника 

НАТО Франція в тісній взаємодії з Великобританією очолила 

коаліційні сили. Подібний союз, що не мав прецедентів понад 

півстоліття, став першою спробою Європи повернути собі 

військово-політичне лідерство.  

І по-третє, свою непередбачуваність проявила Німеччина, 

яка вперше з часів Другої світової війни обрала для себе 

нейтральну позицію. З одного боку, країна утрималась від 

голосування щодо резолюції, а з другого – не використала право 

вето.   

Отже, диверсифікації позицій країн альянсу з ключових 

військово-політичних питань перетворились у стійку тенденцію. 

Проте сьогодні залишається незрозумілим, чи зможе цей тренд 

перетворитись на поляризацію в середині альянсу. 

Операції НАТО в Лівії є приголомшливим прикладом 

браку єдності.  Хоча всі члени НАТО проголосували за початок 

операції  в Лівії, лише половина брали участь, а  менше третини 

долучились до практичної участі. 

Натівські експерти розглядають ситуацію щодо ухилення 

США від безпосереднього збройного залучення до лівійського 

конфлікту як нову реальність. І якщо рішення США у війні з 
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Лівією виявиться прецедентом, а не винятком, європейським 

партнерам доведеться адаптуватися до цієї реальності.  

Також операція в Лівії може стати тривожним сигналом з 

огляду на нескоординоване скорочення оборонних витрат 

Європою. Глобальний економічний спад призвів до глобального 

скорочення витрат на армію й оборону по обидва боки 

Атлантики. А різке скорочення оборонних витрат можуть 

поставити під загрозу майбутню безпеку. Ще до прийняття 

нової Стратегічної концепції питання скорочення оборонних 

витрат розглядалось як одне з найсуперечливіших і водночас 

найнебезпечніших для майбутнього альянсу. США  

неодноразово нагадували своїм європейським партнерам, що 

економічна криза і як наслідок скорочення – оборонних 

бюджетів можуть перетворитись у безпекову кризу.   

 Крім того, під час економічної кризи середовище безпеки 

альянсу змінюється, і воно стає різноманітнішим і 

непередбачуванішим.  Криза в Лівії підкреслила такий характер 

конфліктів й актуалізувала потребу створення умов меншої 

залежності від США.  

З огляду на таку ситуацію було запропоновано концепцію, 

що отримала назву  „розумна оборона“ (smart defence), яка була 

прийнята на саміті НАТО в Чикаго 20 березня 2012 року. Суть 

цієї концепції полягає в осмисленому використанні оборонних 

ресурсів. Програма «Розумна оборона» має за поміркованих 

витрат налагодити поглиблену й рівноправну систему розподілу 

обовʼязків між державами-союзницями Північноатлантичного 

альянсу [3]. 

Оцінюючи вплив військової місії в Лівії, генеральний 

секретар НАТО  наголосив, що слід зосередити увагу на вжитті 

нових заходів за трьома напрямками: зміцнення європейської 

оборони, зміцнення трансатлантичних відносин і взаємодія з 

державами за спільними викликами [8]. 

Лівійська криза довела, що військова міць, як і раніше, має 

значення в геополітиці XXI століття і недостатньо покладатися 
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лише на несилові методи впливу. Західні країни, які сприяли 

перемозі лівійської революції військовим шляхом, мають намір 

посилити власний тиск на інші проблемні режими в регіоні. 

Окрім суто економічних чи позиційних питань, арабська 

весна висвітлила одну з найгостріших проблем НАТО. Це криза 

політики неподільності безпеки. І Туреччина, яка нині 

перебуває в процесі пошуку власної ідентичності, опинилась у 

складному становищі в контексті сирійської кризи.  

Турецька Республіка стала членом Альянсу 1952 року, 

через три роки після його заснування. Цей вибір держава 

зробила з огляду на прагнення зберегти вірність традиції 

Ататюрка, визначаючи себе секуляризованою західною 

державою. Цей крок дозволив НАТО укріпити свої позиції на 

Півдні, а Туреччина позбулася тиску з боку Радянського Союзу.  

Країна, що перебуває на перехресті геополітичних, 

геоекономічних і цивілізаційних просторів, і в умовах холодної 

війни, і сучасного світу розміщена на авансцені як регіональних, 

так і світових процесів. Туреччина – унікальний продукт 

синтезу різних традицій, «кемалістського войовничого 

секуляризму» та ісламізму [12].  

Займаючи важливе стратегічне положення в 

Середземноморʼї і на Близькому Сході, за роки свого членства 

держава активно співпрацювала в межах організації та 

лишалась вірна обраному курсу. Вона зробила значний внесок у 

безпеку НАТО, насамперед в період «холодної війни», 

забезпечуючи захист кордону з Радянським Союзом. Туреччина 

надала в розпорядження альянсу значні контингенти своїх 

збройних сил. Після США, турецькі війська – другі за 

чисельністю в альянсі. 

Після розпаду Радянського Союзу і закінчення «холодної 

війни» місія НАТО змінилася. Одним із Нових стратегічних 

противників став іслам. Так, 1995 року, Генеральний секретар 

НАТО Віллі Клас наголошував на актуалізації небезпеки з боку 

ісламського світу, який, на його думку, такий небезпечний, як і 
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комунізм. Нині ж у середині альянсу лунають заклики до 

боротьби з ісламським джихадизмом, що не може не турбувати 

Туреччину. 

Нинішній турецький уряд відходить від традиційного 

напряму зовнішньої політики, який був націлений на 

невтручання в події на Близькому Сході. Саме такий вибір 

дозволив країні утриматись від конкретного вибору позиції на 

користь однієї зі сторін під час чисельних конфліктів, що мали 

місце в арабському світі. Подібний зовнішньополітичний вектор 

слугував гарантом утримання держави від воєн [10]. Також це 

дозволило зберегти добросусідські відносини з країнами 

регіону.   

Водночас,  уряд часто ігнорував закиди з боку арабських 

країн щодо посиленням звʼязків між Туреччиною і Заходом, 

зокрема, і з Ізраїлем. 

Однак після приходу до влади премʼєр-міністра Реджепа 

Ердогана турецька політика змінила направлення на  зближення 

з арабськими державами. На відміну від своїх попередників 

Ердоган вважає, що саме Туреччина повинна взяти на себе  роль 

регіонального лідера задля  уникнення утворення прірви  між 

ісламом і Заходом [11]. Саме тому роль Туреччини для НАТО 

надзвичайно важлива. 

Власне сьогодні Туреччина являє собою унікальну 

державу, що балансує між звʼязками з Європою, Сполученими 

Штатами, Іраном, Ізраїлем і арабським світом. Говорячи ж про 

безпеку, то Туреччина має ключове значення для безпеки в 

регіоні та європейської безпеки в цілому. Турецьке географічне 

положення і професійні військові роблять її важливим 

стратегічним союзником для США і Європи.  

І в міру розгортання Арабської весни можна сказати, що 

Туреччина слугує міжцивілізаційним мостом. Уже зараз і 

Брюссель, і Вашингтон змушені вдаватися до посередництва 

Туреччини, коли виникає потреба переговорів із Сирією або 

Іраном.  
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Таким чином, обравши для себе  надзвичайно вигідну 

позицію під час Арабської весни, вона дуже вдало та своєчасно 

підтримала революційні сили в Єгипті, Лівії та Сирії. Цей крок 

дозволив Туреччині заручитись авторитетом у нових держав. 

Уряд привітав перемогу помірних ісламістів на перших 

післяреволюційних виборах у Єгипті й Тунісі. У свою чергу, і 

єгипетська партія «Брати-мусульмани», і туніська «Енханда» - 

висловили своє захоплення правлінням у Туреччині і визнали 

його зразком для наслідування.  

Основна тривога, яку викликають сучасні 

внутрішньополітичні процеси та зовнішня політика Туреччини, 

повʼязана з її можливим переорієнтуванням і зміною 

ідентичності.  

На думку С. Хантінгтона,  Туреччина – типовий приклад 

розколотої зсередини країни [7, c. 209], адже одночасне 

збереження вірності традиції Ататюрка, що характеризує її як  

секуляризовану державу західного типу, та відверте прагнення 

до відродження ісламських традицій призводить до 

непорозумінь і суперечностей у середині самої країни. Окрім 

того, тоді як політична еліта Туреччини вважає свою країну 

західним суспільством, політична еліта Заходу цього не визнає 

до кінця. Прикладом чого може слугувати  відмова Туреччині в 

приєднанні до ЄС. 

Саме в цей складний період, коли країна, що не раз довела 

своє прагнення стати частиною західної спільноти, у відповідь 

отримала чимало відмов та закидів щодо релігійної 

приналежності, у НАТО простежується криза політики 

неподільності безпеки. Хоча саме цей принцип є основою 

функціонування альянсу і запорукою його ефективності. 

Після початку революційних подій у Сиріїї офіційні 

представники НАТО неодноразово наголошували, що 

організація не має прагнення втручатись у цей конфлікт, 

передусім, не маючи на це резолюції Ради Безпеки ООН. Проте, 
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як тільки сирійська криза торкнулася Туреччини, альянс 

регулярно підкреслював, що організація підтримає її позицію. 

Однак з розвитком ситуації в Сирії виникло враження, що 

союзники з НАТО залишили Туреччину на самоті. Коли постало 

питання: чи стане НАТО діяти в межах пʼятої статті 

Вашингтонського договору, згідно з яким альянс «у разі нападу 

на одну або кілька договірних сторін негайно надає допомогу, 

переходячи до атакуючої позиції, і в співпраці з іншими 

сторонами вживає всіляких заходів, які вважатиме необхідними, 

включаючи застосування збройної сили» [1].   

Проте був задіяний механізм четвертої статті, відповідно 

до якої «в разі загрози політичній незалежності, безпеці, 

територіальній цілісності щодо якоїсь зі сторін, на вимогу будь-

кого із союзників блок консультується і обговорює ситуацію, 

що склалася» [1]. 

На засіданні Ради НАТО не розглядалося питання про 

введення в дію механізму колективної оборони проти Сирії 

відповідно до статті 5. Країни НАТО вирішили не вживати 

військових заходів. І в підсумку обмежилися засудженням 

вчинку з боку Сирії. 

 Отже, нині спостерігається відсутність готовності НАТО 

до  прямого військового втручання в кризу. Причиною такої 

нерішучості в діях може бути як передвиборча кампанія в США, 

так і нещодавно завершена операція в Лівії. Така позиція 

альянсу яскраво демонструє кризу політики неподільності 

безпеки і  ставить організацію в скрутне становище: з одного 

боку, якщо Туреччині доведеться самостійно владнати власні 

проблеми, збитки будуть завдані насамперед ідеям 

взаємодопомоги і, з другого – якщо НАТО буде активно 

сприяти Туреччини, то зіштовхнеться з небезпекою небажаної 

війни. 

У цьому контексті виникають сумніви, щодо 

спроможності альянсу за діяння 5-ї статті. Першим і єдиним 

випадком використання 5-ї статті Вашингтонського договору  
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став теракт 11 вересня. Однак саме цей випадок не висвітлює 

реальної ситуації в середині організації і не може слугувати 

прикладом перевірки політики взаємодопомоги НАТО. Адже 

державою, що використала механізм 5 статті, були Сполучені 

Штати Америки. Держава, що є рушійною силою організації, 

яка і понесла велику частину витрат на  операцію в Афганістані, 

тому важко спрогнозувати які дії може вжити альянс у подібній 

ситуації за участю іншої країни. Лише за таких умов 

задекларовані принципи альянсу зможуть пройти випробування 

дійсністю. Саме сірійська криза актуалізувала ймовірність 

появи таких умов. Проте це не є вигідним не для НАТО, ні тим 

паче для Туреччини, яка може перетворитись на арену бойових 

дій.  

Таким чином, сирійський криза, по суті, є першим і 

єдиним випадком, який може стати реальним випробуванням 

для НАТО. Враховуючи стратегію Альянсу, він до кінця 

змушений захищати Туреччину. Хоча б задля збереження та 

підтримання власної репутації.  

«Арабська весна» створила значні проблеми для НАТО в 

Середземноморському регіоні. Хоча зміни в Північній Африці 

та на Близькому Сході є значними, їх не слід сприймати як 

швидкий прихід інституційної демократії. Натомість  

розпочинається період, упродовж якого авторитарні чи 

поставторитарні системи вступають у нову фазу їхнього 

розвитку, котрий не обовʼязково приведе до демократії. 

Лівійська криза стала нелегким випробуванням для НАТО, 

висвітливши всі його внутрішні проблеми, головною  з яких є  

відсутність консенсусу з актуальних питань міжнародних 

процесів, боротьба за лідерство усередині альянсу, швидке 

скорочення оборонних бюджетів і відхід США від проактивної 

позиції. Відсутність єдності позицій проявилась навіть у 

провідних країн Західної Європи – Франції і Німеччині, які 

продемонстрували абсолютно різні оцінки і підходи до ситуації 

в Лівії. 
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Забезпечення більшої узгодженості європейської оборони, 

зміцнення трансатлантичних звʼязків і розширення звʼязків 

НАТО з іншими глобальними субʼєктами є способами запобігти 

перетворенню економічної кризи в кризу безпеки. Реагуючи на  

таку ситуацію  Північноатлантичний Союз зосередився на 

створенні так званої «розумної оборони».  

Подальший розвиток подій в арабському світі окреслив 

низку інших проблем у безпековій політиці Альянсу. Зокрема, 

ескалація революційних подій у Сирії призвела  до кризи 

політики неподільності безпеки НАТО, що ставить під сумнів 

майбутню єдність Альянсу. 

Нова Стратегічна концепція НАТО повинна пройти ще не 

один тест, щоб довести свою доцільність та актуальність. Ті 

питання, що стояли перед НАТО до узгодження концепції, 

виявились актуальними і при її практичній реалізації.  

Євроатлантичний простір є унікальним і найскладнішим із 

сучасних геополітичних утворень. Адаптація НАТО до нових 

умов безпеки повинна довести здатність організації протистояти 

новим викликам. 
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The article analyzes the impact of Arab Spring on practical 

realization of the NATO Strategic Concept.The  research deals with 

main significant challenges facing the NATO in the process of 

ensuring enduring peace, stability and security during the economic 

crisis. And highlights the crisis of the principle of the indivisibility of 

security 
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В статье исследуется влияние «арабской весны» на 

практическую реализацию новой Стратегической концепции 

НАТО. Раскрывается содержание основных трудностей, с 

которыми столкнулся альянс в процессе обеспечения 

безопасности в период экономического кризиса. Также статья 

освещает кризис политики неделимости безопасности в НАТО. 

Ключевые слова: Стратегическая концепция НАТО, 

арабские революции, коллективная оборона, принцип 

неделимости безопасности, «умная оборона». 
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ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВʼЯЗКУ ПОНЯТЬ 

«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» ТА «ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ» 

 

У даній статті досліджується взаємозвʼязок понять 

глобалізація та вестернізація, розкривається стан їх наукової 

розробленості. Визначається поняття, зміст і сутність 

феномену глобалізації та вестернізації, концептуальні підходи 

до вивчення даних процесів; їх місце в сучасній науковій думці 

та значення в сучасному розвитку світу. 

Ключові слова: глобалізація, вестернізація, цивілізація, 

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

міжцивілізаційний конфлікт, «глобалізація нерівності», 

ринковий фундаменталізм. 

 

Термін «глобалізація» був уведений до наукового обігу в 

середині 1980-х рр. XX ст., який, у свою чергу, дав назву 

новому типу соціальності і світового порядку, що буквально за 

всіма формами і параметрами відрізнявся від нині існуючого. 

Глобалізація – складний процес, обумовлений насамперед 

економічним, технологічним і соціальним прогресом останніх 

десятиліть. Саме тому процеси глобалізації постійно 

перебувають у стані розвитку та набувають різних форм. Те, що 

нині називають глобалізацією має певний взаємозвʼязок з 

терміном вестернізація. Термін вестернізація також не новий. 

Позначуване ним явище характеризується майже всіма тими 

ознаками, якими сьогодні прийнято наділяти глобалізацію. За 

визначенням С. Латуша , вестернізація – явище універсальне за 

своїм тимчасовим характером і географічним охопленням. 

Модель технологічного суспільства з усіма його атрибутами – 
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від масового споживання до ліберальної демократії – може бути 

легко відтворена і через це загальна [1]. Відмінність полягає 

тільки в тому, що у вестернізації є субʼєкт, і тому цей процес не 

веде до формування «мережевого» суспільства, не стверджує 

рівності і братерства, а створює світ, керований з єдиного 

центру на основі єдиних принципів. Говорячи про 

вестернізацію, не треба доводити потребу її «регулювання», 

тому що спочатку визнається чітке розходження між центром і 

периферією. Вестернізація часом має діаметрально різні 

наслідки для всіх її субʼєктів. З цього виходить, що процеси 

вестернізації розглядаються представниками різних країн і 

різних наукових шкіл з протилежних позицій, через що постає 

природне запитання: вестернізація – це поняття ідентичне 

глобалізації, вона є наслідком чи інструментом глобальної 

стратегії? Пошук відповідей на це запитання дає змогу краще 

зрозуміти особливості сучасного політичного, економічного, 

культурного розвитку світу та окремих країн. Розуміння таких 

явищ є надзвичайно важливим і для України при визначенні 

зовнішньополітичних пріоритетів ведення своєї зовнішньої 

політики та існування як актора в міжнародній системі 

координат. Насамперед, це потрібно, щоб побудувати не таку 

помилкову й ефективнішу стратегію поведінки в процесі 

невідворотного входження до системи нового світового 

порядку.  

Мета статті – дослідити основні підходи до вивчення 

глобалізації та вестернізації, зробити порівняльний аналіз обох 

процесів і зʼясувати їх взаємозвʼязок.  

Коли йдеться про глобалізацію, насамперед постає 

питання: які з процесів можна назвати глобальними? Почати 

варто з політичної картини світу: ХХ ст. продемонструвало 

могутність наднаціональних військово-політичних блоків (ОВД 

та НАТО), можливості коаліцій правлячих груп («Велика 

сімка»), континентальних і регіональних обʼєднань (ЄС, Ліга 

арабських держав, Організація  африканської єдності, 
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Організація Ісламська Конференція тощо), всесвітніх 

міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, МВФ, МБРР, 

ОПЕК тощо). Наприкінці століття визначилася тенденція до 

формування «всесвітнього уряду»: деякі міжнародні організації 

почали виконувати важливі економічні й політичні інтеграційні 

функції (ЄС – Європарламент, Інтерпол, Меркосур тощо). 

Відтак, глобалізація відображає процеси історичного розвитку 

людства та перехід від традиційних до сучасних суспільств. 

Можна сказати, що початок глобалізації збігається із 

зародженням самого процесу виникнення всесвітньої історії. 

Отже, глобалізація безліч разів використовувалась у політичних 

цілях (зазвичай, це було повʼязане з реалізацією планів 

світового панування) – починаючи від знаменитих походів 

Олександра Македонського та до ідей «світової революції» в 

марксизмі, світового панування США. Тому немає нічого 

дивного, що й сучасні процеси глобалізації активно 

використовуються в політичних цілях, свідками чого ми, власне, 

і є. 

Образи глобального світу і теорії глобалізму 

осмислюються вченими різних наукових напрямків – 

філософами, соціологами, антропологами, політологами, 

істориками. Проблеми збереження культурного різноманіття, 

заохочення плюралізму та діалогу між культурами і 

цивілізаціями цікавіше  представлені соціальними 

антропологами й культурологами [7].  

Питанням глобалізації, її типологізації, критеріям, впливу 

на розвиток людства та різноманітні аспекти даного явища 

присвячені наукові праці таких дослідників, як Ш. Ейзенштадт, 

С. Амін, Р. Арон, Л. Бетон, З. Бжезинський, Ф. Бродель, Б. 

Бузан, У. Ганнерс, С. Гантінгтон, Д. Гельд, Е. Гіденс, В. 

Іноземцев, М. Кастельс, В. Нейпол, Р. ОʼБрайн, Р. Робертсон, А. 

Страус,   А. Тойнбі, М. Уотерс, П. Уорслей, Ф. Фукуяма, К. 

Ясперс та інші. 
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На жаль, нині недостатньо досліджене питання 

співвідношення процесів «глобалізації» та «вестернізації», їх 

недоліки, наслідки та місце в сучасному світі. 

Термін «глобалізація» виник і набув поширення в середині 

1980-х років, і його застосування, в основному, повʼязують з 

іменем американського соціолога Р. Робертсона, який у 1985 р. 

дав тлумачення цьому поняттю, а згодом у 1992 р. видав книжку 

під такою ж назвою. Теорія глобалізації наголошує саме на 

масштабності тих змін, які охопили майже весь світ, а з другого 

боку, начебто засвідчив потенціал західної моделі розвитку, яка 

визначає й уособлює цю тенденцію до глобалізації [2]. Загалом 

це виглядає як активна експансія вестернізації. Особливого 

значення ідеї глобалізації набули в 90-х роках, коли західний 

світ досяг значного економічного зростання, азійський світ 

уповільнив свій розвиток унаслідок кризи, а посткомуністичні 

країни почали активно впроваджувати ринкову економіку. 

У визначенні терміна «глобалізація» можна виділити 

чотири основні підходи. По-перше, тлумачення глобалізації як 

процесу зміцнення звʼязків між найвіддаленішими куточками 

планети. По-друге, глобалізація визначається як процес 

поширення по всій планеті єдиних, спільних для всього людства 

технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, 

поведінки тощо. По-третє, під глобалізацією розуміється 

виникнення спільних для світового співтовариства проблем, 

зокрема, економічних, політичних, військових, екологічних та 

ін. Нарешті, глобалізація трактується як процес зростання 

спільних уселюдських інтересів у всіх сферах людського буття, 

породжуваних збільшенням взаємозвʼязків і взаємозалежності 

країн і народів. Крім цього, глобалізацію можна поділити на 

фінансово-економічну, технологічну, політичну, культурну, 

ідеологічну, етнополітичну тощо [6].  

Насамперед слід підкреслити, що процес глобалізації 

впливає не лише на окремі країни, етнонаціональні спільноти чи 

їхні культури, а й здійснює вагомий вплив на цілі континенти й 
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цивілізації. Підтвердження тому – послаблення й занепад 

колись впливових і могутніх цивілізацій, таких, як індійська, 

китайська, мусульманська та інші, однією з причин чого, поза 

всякого сумніву, була «вестернізація». До того ж, процес 

глобалізації збільшує взаємозвʼязок і взаємозалежність усіх 

країн та етнонаціональних спільнот, «спресовує» світ у єдине 

ціле, перетворює всю планету на «світове село» / «global 

village». І, зрештою, глобалізація, як і будь-який інший 

історичний процес, розвивається асиметрично (тобто з різною 

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

складний і суперечливий характер і може призводити, передусім 

в етнополітичній сфері, до непередбачених, а часом і 

діаметрально протилежних наслідків.  

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

актуалізацію міжцивілізаційних конфліктів у контексті розвитку 

глобалізації. Як стало відомо між ними існує безліч 

особливостей, а звідси – утворюється можливість виникнення 

конфліктних ситуацій саме через несумісність ціннісних 

орієнтацій різних цивілізацій. У своїй загальновідомій праці 

«Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку» (1996 

р.) С. Гантінгтон змальовує картину наростання нового типу 

напруженості у світовій спільноті. Він відстоює думку, що 

майбутні конфлікти спричинятимуться, в основному, через 

розбіжність між цивілізаціями, культурами, релігіями. Щодо 

цього американський учений дає досить розгорнуту панораму 

різних конфліктів, що переростали у війни та причини їх 

виникнення протягом історичного розвитку.  

Відтак в умовах глобалізації розширила свої параметри 

проблема соціальної нерівності. Окрім набуття суто 

національного аспекту глобалізації, вона також набула ознак 

загрозливої міждержавної стратифікації, тобто розподілу 

держав на «центр» і «периферію», на «сильних» і «слабких».  

Глобалізація нагромаджує небезпечні суперечності в 

інституційній сфері. Вони стосуються як внутрішнього, так і 
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зовнішнього боку розвитку державних органів. З одного боку, 

глобалізація послаблює роль держави, без активної участі якої 

суспільство неспроможне дати відповідь на її виклики. 

Послаблюються і можливості демократії, яка історично 

утверджувалася на Заході в межах державних утворень, 

спиралася на її розвиток і, у свою чергу, є основою суспільного 

прогресу. З другого боку, дедалі неефективнішими виявляються 

й власні чинники глобалізаційного процесу. В економіці такими 

механізмами поширення процесів глобалізації виступають такі 

організації, як МВФ, Світовий банк, Світова організація торгівлі 

та інші. Усі вони за своїм статусом покликані сприяти 

поглибленню економічної та соціальної збалансованості. 

Насправді виявилося протилежне: політика відповідних 

організацій, як це переконливо довело останнє десятиліття, 

полягає в іншому. Вона спрямована на обслуговування інтересів 

«лідерів» у країнах периферійної зони, зводиться до логіки 

пристосування виробничого, фінансового та інтелектуального 

потенціалів цих країн до потреб цивілізаційного центру. 

Виняткового значення набуває питання культурної 

глобалізації. Під культурною глобалізацією передбачається 

процес виникнення і поширення так званої «світової культури». 

Варто звернути увагу на те, що в поняття «світова культура» 

часом вкладається різний зміст. Одна група західних фахівців 

вбачає в ній таку культуру, яка вбирає в себе й інтегрує 

найкращі надбання всіх культур світу, котрі колись існували й 

існують сьогодні. Інша група вчених під «світовою культурою» 

має на увазі так звану «масову культуру», «культуру масового 

вжитку», «споживацьку культуру» тощо. Крім того, на їхню 

думку, «світова культура» – це винятково західна культура, а її 

поширення – це глобалізація західної культури або 

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

зазначити, що деякі західні вчені, зокрема, американський 

політолог Д. Гелд, вважають «вестернізацією» не лише 

культурну, а й усі інші форми глобалізації, тобто глобалізацію 



До питання взаємозв’язку понять «глобалізація» та «вестернізація» 

 

 199 

взагалі. Ця точка зору заслуговує на увагу, адже нині світ 

заполонили ідеї, культура, політичні цінності та ін. переважно 

західного походження. Хоча слід зауважити, що до них 

додалося чимало й такого, що є японського походження [6]. 

Багато країн сучасного світу відчувають посилений вплив 

на свою культуру західного способу життя та масової культури, 

що спричиняє невдоволення і критику широких верств 

населення на адресу урядів своїх держав, які належним чином 

не здійснюють нічого против вестернізації. Під вестернізацією 

розуміється процес зростання впливу культури і політики 

західних країн на життя сучасного людства. Зважаючи на 

провідну позицію США в житті західної цивілізації та її 

політику щодо просування й захисту власних інтересів у будь-

якому куточку світу, вестернізацію, зазвичай, ототожнюють з 

«американізацією», яка руйнує усталені, традиційні форми 

організації життя, активно впливає на зміну ціннісної орієнтації 

молоді. 

У повоєнний період принципи вестернізації почали 

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

політики наздоганяючої модернізації. Ідеться про політику 

спрямованого розвитку, яка базувалася на визнанні 

універсальності західного суспільства і його інституційних, 

економічних і духовних цінностей, перетворення цих цінностей 

на своєрідний еталон для всіх народів, що виявляли бажання 

прискорити власну еволюцію. Формування глобального 

простору здійснювалося на основі саме цієї політики. Політика 

наздоганяючої модернізації реалізується і на пострадянському 

просторі, зокрема, і в Україні. Наслідками такої модернізації є 

виникнення економічних суперечностей, мультиполярності 

зовнішньої політики та неминучий перехід від традиційного 

суспільства до сучасного. 

Український філософ С. Кримський зазначав,  що 

глобалізація в нашому слововживанні набуває значення 

вестернізації, але ці два поняття в жодному випадку не треба 
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сплутувати [7]. Вестернізація – це навʼязування західного 

способу життя всім народам на тій підставі, що західна 

цивілізація накопичила досвід науково-технічної революції як 

досвід виживання. Таке тлумачення загальноцивілізаційного 

процесу глобалізації компрометує саме поняття «глобалізація». 

Звісно, глобалізація повʼязана з вестернізацією, однак 

лише в певному перекрученому значенні. Ідеться насамперед 

про «глобалізацію нерівності», про диктат технологічно 

найрозвиненіших країн щодо  економічно слабких, з подальшим 

навʼязуванням їм своєї волі. Вестернізація призводить до 

посилення соціальних і національних суперечностей у світі, 

оскільки спирається на ідею ліквідації національних барʼєрів в 

економіці, неминуче залучаючи національні економіки до 

світового ринку, де перемагає найсильніший унаслідок жорсткої 

конкурентної боротьби [7].  

Крім того, ця обставина отримує нове ідеологічне 

тлумачення й обґрунтування, що вносить небезпечні елементи в 

поняття «глобалізація». Ідеться  про те, що відомий 

французький соціолог Р. Арон висунув поширену зараз на 

Заході гіпотезу, згідно з якою «держава-нація» перестає бути 

субʼєктом світової історії, а замість цього на передній план 

виступають структури (економічні й соціальні), що диктуються 

потребами світового ринку. Вестернізація, коли вона 

ототожнюється з глобалізацією в повному розумінні цього 

слова, перестає бути й чинником модернізації [3].  

Отже, поняття глобалізація та вестернізація взаємозвʼязані, 

але й мають певні відмінності. Обидва процеси мають як 

негативні, так і позитивні наслідки для держав. Але, на думку С. 

Кримського, використання вестернізації як аргументу на 

користь глобалізації не витримує економічної критики, тому що 

вестернізація – це не повна глобалізація. Про такий результат 

можна було б говорити лише в тому випадку, якби була введена 

єдина світова валюта, якщо були б розширені на основних 

територіях планети зони вільної торгівлі, якби була завершена 
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лібералізація економіки і, що найголовніше, якби були 

дотримані пропорції між імпортом і експортом у розвинених 

державах. Усе це веде до того, що використання вестернізації як 

аргументу на користь глобалізації (або її головної форми) 

компрометує цей найважливіший історичний і цивілізаційний 

процес. І тому вестернізація не може бути в повному обсязі 

названа глобалізацією як такою [7].  

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

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

розглядають глобалізацію саме з точки зору вестернізації світу. 

Згідно з моделлю А. Страуса, у центрі світоустрою перебувають 

США, які оточені кільцем країн Європи, і Японія, яка в 

дійсності відіграє роль напівпериферійної уніполярної системи, 

на периферії перебувають інші країни. 

Якщо таку модель взяти за основу світоустрою, то експорт 

західних цінностей – ідей свободи, демократії, прав людини, 

індивідуалізму, рівності, лібералізму тощо – є позитивною 

тенденцією міжнародних відносин. Переконані «західники» 

схильні ототожнювати глобалізацію з вестернізацією, 

підкреслюючи цивілізаційну місію західного світу. Але всі 

країни, які стали сліпо копіювати західну модель модернізації, 

потерпіли крах, і модернізація призвела до дестабілізації 

політичної системи, соціальні і національні конфлікти, до 

бюрократизації структур влади, створення авторитарних 

режимів і до зруйнування випробуваних часом традиційних 

інститутів функціонування суспільства. 

Однак більшість учених справедливо заперечують 

ототожнення етноцентризму з глобалізмом. Вони вбачають у 

вестернізації «культурний імперіалізм» західного світу, який 

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

«безкультурʼя», чому свідчить приділення уваги інтерпретації 

культурного різноманіття  світу як органічної функціональної 

особливості процесу глобалізації в концепціях У. Ганнерса та 

Ш. Ейзенштадта [11].    
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Якщо поглянути на глобалізацію з точки зору вестернізації 

більше з культорологічного аспекту, то слід зазначити, що 

головною проблемою сучасних культурологів є інтерпретація 

культурного багатоманіття  світу як органічної функціональної 

особливості процесу глобалізації. У цьому напрямку йдуть 

інтенсивні наукові пошуки і заслуговують на увагу, на наш 

погляд, концепції  У. Ганнерса та Ш. Ейзенштадта. На думку У. 

Ганнерса, процес глобалізації може розвиватися за чотирма 

основними напрямками. Найоптимальнішим був би сценарій 

«визрівання», або глобалізація без вестернізації (коли 

відбувається діалог культур). У. Ганнерс попереджав, що 

можливі й інші сценарії глобалізації – у дусі уніфікуючої світ 

вестернізації, але всі вони ведуть до безвиході «культурного 

імперіалізму».  

Західні політологи натомість, розглядаючи вестернізацію, 

перебільшують значення політичної й економічної уніфікації 

світу та захищають тезу про «єдність цивілізації» і «кінець 

історії». Вони проголошують західне суспільство цивілізацією 

унікальною, що є єдиною та неділимою, цивілізацією, яка після 

запеклого періоду боротьби досягла своєї мети – світового 

панування. При цьому цілком ігнорується культурний 

плюралізм сучасного світу. Етапи й періоди історії інших 

цивілізацій, якщо вони не вписуються в концепцію 

європоцентризму, видаляються як «напівварварські». Світ 

Сходу фактично виключається з історії цивілізацій. Ісламська, 

індуїстська, далекосхідна культури заперечуються як «туземні» 

щодо західної.  

Доктор економічних наук А. Гальчинський зазначав, що 

глобалізація в її нинішній інтерпретації – це рух у напрямі 

світової наддержави з її системною ідентифікацією та 

внутрішньою стратифікацією. Зрозуміло, що зазначена 

ідентифікація може реалізувати себе лише через зростаючу 

адаптацію принципів і механізмів лідируючої системи – через 

систему вестернізаціі, яка не обмежується лише економічними 
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стереотипами, а стосується насамперед відповідної перебудови 

сфери духовного життя, способу мислення та життєдіяльності 

людей [4]. На думку А. Тойнбі, експансія західного суспільства і 

поширення західної культури призвели до того, що всі інші живі 

цивілізації відійшли до вестернізованої сфери, яка обіймає весь 

світ. Як результат – всюдисуще західне суспільство тримає в 

своїх руках долю всього людства. Намагання Заходу силоміць 

ідентифікувати себе через механізми відповідної політики А. 

Тойнбі розглядав як один із симптомів надлому західної 

цивілізації, її кризи. У ситуації, що утверджується, більшість 

народів глобального світу вимушені зараховувати себе, за 

словами іменитого вченого, до категорії «внутрішнього 

пролетаріату» [10].  

Інший дослідник – В. Іноземцев доходить висновку про 

утворення в процесі вестернізації «однополюсного» світу. 

Іноземцев схиляється до думки, що «глобалізація» – це лише 

теоретична конструкція, яка призначена відобразити 

формування однополюсного світу, і до того ж як ідеального 

світового порядку [5].  

Процеси глобалізації відомі у сферах політики й 

насамперед культури, де різноманіття і відмінності виступають 

як принцип і закон їх повноцінного існування розвитку. Замах 

на різноманіття у сфері політичної та культурної 

життєдіяльності, як звичайно, викликає відповідну реакцію 

самозахисту – в образі консервативного традиціоналізму і 

націоналістичного фундаменталізму. Це одна з «пасток» 

глобалізації, реальну небезпеку якої не можна недооцінювати. 

Щодо цього показова точка зору Р. Робертсона, згідно з якою 

глобалізація є і обʼєктивним процесом стискання всього світу, і 

субʼєктивним процесом все більшого усвідомлення світу як 

єдиного цілого [2]. 

Одним із визначальних механізмів політики вестернізації є 

поширення ринкового фундаменталізму. Ринковий 

фундаменталізм є за суттю ідеологічною основою глобалізації. 
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Базова ознака сучасного світового розвитку – криза глобального 

капіталізму, яка ототожнюється з кризою глобалізації. Як писав 

Д. Сорос, ринковий фундаменталізм, який почав домінувати в 

політиці Р. Рейгана та М. Тетчер, нині відіграє головну роль у 

глобальній капіталістичній системі. Він надає ідеологічне 

забезпечення, що не тільки вмонтовує дії багатьох її провідних 

учасників, але й виступає рушієм політики [8]. Д. Сорос 

вказував на «деморалізуючі соціальні ефекти» ринкового 

фундаменталізму – «ринковий фундаменталізм намагається не 

звертати уваги на соціальні цінності». Водночас відбувається 

небезпечне відторгнення влади від населення: політичні 

інструменти влади будь-якої країни, втягнутої до процесу 

глобалізації, перетворюються на знаряддя насильницької 

вестернізації не лише економіки та духовної сфери, а й способу 

життя та мислення кожної особи.  

Як ми бачимо, вестернізація – суперечливий процес. 

Поширення раціонального господарювання, досвіду 

використання високих технологій, поширення у світі 

демократичних інститутів супроводжується також поширенням 

психології гедонізму і моралі «вседозволеності», масової 

культури, яка ґрунтується на інших цінностях, ніж цінності 

національних культур. Поєднання зазначених чинників з 

активною зовнішньою політикою щодо захисту США своїх 

економічних інтересів різними способами спричиняє против 

країн «третього світу» (країн, що розвиваються) процесам 

модернізації суспільства за західним зразком. 

Отже, основні теоретичні напрямки осмислення 

глобалізації набули найбільшого поширення в країнах Заходу. 

Глобалізація є ключовим поняттям, яке характеризує процеси 

світового розвитку на сучасному етапі. Її суть – у різкому 

розширенні й ускладненні взаємозвʼязків і взаємозалежностей 

як людей, так і держав, що виражається в процесах формування 

планетарного інформаційного простору, світового ринку 

капіталів товарів і робочої сили, в інтернаціоналізації проблем 
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техногенного впливу на природне середовище, регіональних і 

міжнародних конфліктів і безпеки. Отже, феномен глобалізації 

виходить за суто економічні межі, у яких її схильні трактувати 

більшість дослідників цієї проблеми, й охоплює майже всі 

основні сфери суспільної діяльності, включаючи політику, 

ідеологію, культуру, спосіб життя, а також самі умови існування 

людства [9]. 

Зважаючи на розглянуту інформацію безпосередньо щодо 

вестернізації, можна дійти висновоку, що це поняття є досить 

суперечливим. Одні дослідники ототожнюють поняття 

глобалізації та вестернізації, інші ж категорично наполягають на 

тому, що дані феномени сучасності не можуть бути 

стовідсотково повʼязані між собою, і вестернізація, скоріш за 

все, є одним з проявів глобальних процесів, чинником 

модернізації. Деякі дослідники називають вестернізацію 

окремим історичним і цивілізаційним процесом, практичною 

імплементацією глобалізаційної теорії. Окрім цього, одні 

науковці, досліджуючи вестернізацію, розглядають її 

насамперед з економічної точки зору, інші ж наполягають на 

тому, що витоками і ключовими аспектами вестернізації є 

культурна експансія Заходу, взаємодія західної культури з 

незахідними суспільствами, її вплив на економічний, 

політичний і, безперечно, культурний розвиток країн, регіонів 

світу та навіть цивілізацій. 

У подальших дослідженнях ми будемо відстежувати 

тенденції глобалізаційних процесів, розглядати співвідношення 

понять «глобалізація» та «вестернізація», нові підходи та 

погляди на дане питання.  
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exploration of these concepts. In this article the concept, content and 

essence of the phenomenon of globalization and Westernization, the 

main approaches to the study of these concepts, their place in 

modern scientific thought and meaning in the modern development 

of the world are defined. 

Key words: globalization, westernization, civilization, the 

“center-periphery”, mass culture, “global village”, the conflict 

between civilizations, “globalization of inequality”, market 

fundamentalism. 

 

В данной статье рассматривается взаимосвязь понятий 

глобализации и вестернизации, раскрывается состояние 

научной разработанности этих понятий. Определяется 

понятие, содержание и сущность феномена глобализации и 

вестернизации, концептуальные подходы к изучению этих 

понятий, их место в современной научной мысли и значение в 

современном развитии мира.  

Ключевые слова: глобализация, вестернизация, цивилизация, 

центр-периферия, массовая культура, «мировое село», 

межцивилизационный конфликт, «глобализация неравенства», 

рыночный фундаментализм. 
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ВІДНОСИНИ США ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті аргументовано, що євро-американські 

відносини, незалежно від позиції США – єдиної глобальної 

держави, базуються на принципах взаємозалежності. 

Суперечності, які виникають з окремих питань, не мають 

стратегічного і, тим більше, вирішального характеру. Вони не 

можуть спровокувати фундаментальний конфлікт, 

насамперед, через аналогічні ціннісні і цільові орієнтири в 

проведенні зовнішньої політики.  

Ключові слова: США, ЄС, євро-американські відносини, 

зовнішня політика, партнерство. 

 

Коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то 

маємо на увазі чіткі географічні обриси, у яких перебуває ця 

велика держава сучасності. Інакше виглядають справи з 

визначенням Європи. Найчастіше в політичній думці його 

прийнято подавати щодо Західної Європи або в різних 

комбінаціях цього поняття в межах країн-учасниць 

Європейського Союзу або НАТО. Значно рідше в політології 

термін «Європа» застосовується за реальною географічною 

аналогією, тобто як територія від Атлантичного океану до 

Уралу. У цілковитій відповідності з окресленою подвійністю 

використовується і поняття «європейці». Наприклад, зазвичай у 

міжнародно-політичних дослідженнях на тему зовнішньої 

політики Російської Федерації прийнято застосовувати різні 

варіанти поняття «євразійство». Переважно політичний зміст 

категорії «європейці» засвідчує його активне використання 

стосовно громадян пострадянських держав, які здійснили 

демократичні революції і взяли курс на членство в ЄС і НАТО. 
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Коли ж у цій статті говориться про трансатлантичну 

співдружність, то тут переважно під Європою залежно від 

обставин передбачаються ЄС і/чи європейські держави-члени 

НАТО, оскільки Сполучені Штати розглядаються як окремий 

чинник міжнародних відносин у межах євроатлантичної 

спільноти. Підставою для такого підходу послужило і поступове 

нівелювання поширених у середині 1990-х років переважно в 

науковій літературі Південно-Східної Азії прогнозувань 

прискореного створення Зони вільної торгівлі Західної півкулі 

на основі ЄС і НАФТА. 

Для нас же важливіше зазначити, що понятійна розмитість 

політичної категорії «Європа» може втратити власну 

суперечливість тільки після остаточного завершення 

континентальної інтеграції в межах класичного розуміння цього 

терміна від латинського «integration» («відновлення цілісності»). 

Допоки ж цього не сталося, такий стан на ниві дефініцій 

механічно сприяє деконсолідації підходів, оцінок і прогнозувань 

європейського політичного майбутнього та «розігруванню» ідеї 

американського верховенства в розробці, прийнятті й реалізації 

рішень у сфері розширення.  

Мета даної статті – на основі порівняльного аналізу 

положень і висновків численних публікацій американських 

дослідників дослідити природу міжнародно-політичних 

відносин між ЄС і США. 

Природа міжнародно-політичних відносин між ЄС і США 

може бути лише частково усвідомлена з використанням 

реалістських напрацювань і розробок теорії взаємозалежності. 

Адже їх пріоритетне застосування виводить дослідників більше 

на вивчення євро-американської взаємодії та її поточних 

наслідків, ніж глибинної суті політичних стратегій і їхніх 

окремішних форм і методів реалізації у світовій політиці з 

метою забезпечення інтересів кожної зі сторін. 

Ключовим елементом розходжень для політологів різних 

шкіл у дослідженнях євро-американських відносин і 
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суперечностей повоєнного періоду постійно виступає питання 

американської гегемонії, рівності чи верховенства однієї зі 

сторін у певних питаннях міжнародної політики. Однак 

найчастіше такі розходження в позиціях науковців базуються на 

проблемах формування нових форм економічної конкуренції на 

тлі переходу до інформаційної епохи [1, р. 93–122]. Від самого 

початку найбільше заважала відсутність чітких політико-

правових механізмів, які б уможливлювали прийняття спільних 

рішень і на цій основі регламентували і юридично 

консолідували певні операції та акції євроатлантичних 

союзників. Це стало найпомітніше після проблем з узгодженням 

операції НАТО в Косові, що де-факто поки що залишається 

єдиною у низці консолідованих рішень. Після цього домінує 

американський унілатералізм. Причому окремі дослідники 

прямо звертають увагу на відсутність саме міжнародно-

правових основ для стабілізації в цій складній сфері відносин 

між ЄС і США [2, р. 277–306]. 

Разом з тим, американська політична думка на тлі новітніх 

суперечностей у дво- і багатосторонніх відносинах з Європою 

далеко не відразу після розпаду СРСР дійшла висновку про 

необхідність їхнього адаптування до постбіполярної епохи. Тут 

насамперед слід брати до уваги чинник глобалізації, яка 

«створила конфузію ідентичності» [3, р. 381]. Найчіткіше з 

цього приводу висловлюються Ф. Гордон і Дж. Шапіро, які 2004 

року дійшли такого висновку: «Американці і європейці більше 

не можуть бути повʼязані між собою спільною загрозою, але в 

них далі зберігається велетенський тривалий інтерес до 

підтримування структур, сподівань, звичок і відданості 

кооперуванню, внутрішньо притаманних концепції політичного 

альянсу. За всієї своєї очевидної могутності, Сполучені Штати 

не хотіли б узяти на себе відповідальність за підтримування 

міжнародного порядку і глобальної безпеки без підтримки 

найкорисніших, процвітаючих, однаково мислячих союзників, 
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яких можна знайти повсюдно, включаючи і розширюваний 

Європейський Союз» [4, р. 6]. 

На їхню чітко аргументовану думку, «кінець альянсу» міг 

стати «проривом до трансатлантичної ворожнечі, на зразок 

нової холодної війни, евентуальна ціна якої була б надто 

високою: ерозія довіри між лідерами; внутрішній політичний 

тиск до конфронтації замість кооперування; кінець НАТО як 

ефективного механізму спільних військових дій; ескалація 

торгових конфліктів; зменшення прагнення кожної зі сторін 

підтримати одна одну при потребі; і, нарешті, політичне 

суперництво на Близькому Сході, в Африці і Азії. Європейці 

побачили б Америку, яка більше в них не зацікавлена, а тому 

могли б вийти на шлях підриву обʼєднаної, процвітаючої 

Європи, яку Вашингтон підтримував майже 60 років» [4, р. 7]. 

З погляду комплексу політологічних теорій, дедалі 

сутніснішим фактором впливу на такий підхід науковців 

поступово ставав унікальний статус ЄС у системі міжнародних 

відносин. Адже той факт, що дедалі важче дається визначення 

того, чиї функції в зовнішній політиці переважають – власне 

Євросоюзу чи національних держав, які входять до нього, 

дипломатичного відомства Єврокомісії чи міністерств 

закордонних справ країн-членів, породжує враження про 

можливість самоідентифікації європейської зовнішньої політики 

як цілісності в межах євроатлантичного співтовариства або 

повернення держав континенту в русло самостійності задля 

непричетності до інтервенціоністських планів і дій США. 

Кризою американського ідеалізму в розумінні «політичної 

наївності» визначають причини такого перебігу подій С. 

Краснер і Дж. Голдсміт [5, р. 47–63].  

Крім того, для світового співтовариства націй і світової 

політичної думки залишається парадоксом роль ЄС як актора 

міжнародної системи паралельно з незалежною зовнішньою 

політикою національних держав-членів Союзу. Іншим 

важливим чинником труднощів саме для політологів 
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залишається складність використання щодо Євросоюзу як все 

ще унікального інтеграційного формування порівняльного 

аналізу як одного з найвживаніших для тестування і перевірки 

припущень. Окремі науковці слушно пояснюють такий стан 

речей також початковою відсутністю власне концептуальних 

засад чіткого визначення сучасного міжнародного режиму, у 

якому держави мали б поступатися своїми колись винятковими 

повноваженнями, передаючи їх інтеграційним союзам. 

Відповідна увага на цю проблему була звернута ще на ранньому 

етапі глобалізації, але концептуально вона залишає більше 

питань, ніж відповідей [6, р. 331–356]. 

Розвиток ЄС як унікальної структури спричиняється до 

обмеженості, а часом і повної відсутності емпіричного 

матеріалу для порівняння. Через це в американській політичній 

літературі відносно мало спеціальних публікацій на тему 

міжнародно-політичної діяльності ЄС, роль якого у світ-

системі, тим часом, нерідко належить до рівня вирішальності. 

При цьому переважають загалом не притаманні політичній 

думці США фундаментальні дослідження, а так звані «case 

studies», під час яких переважно аналізуються конкретні 

процеси і події, а не глибинні явища. При цьому американські 

науковці від самого початку маастрихтського процесу 

зосередилися на проблемі багатосторонності у відносинах з 

європейськими союзниками, помилково уникаючи 

прогностичних підходів до співжиття в умовах становлення ЄС 

як окремого учасника світ-системи [7, р. 765–792]. 

Одним з ключових явищ, які слід брати до уваги, ще до 

завершення розпаду соціалістичної системи стало 

всамостійнення зовнішньої політики Сполучених Штатів з 

наголосом на формуванні світу по-американськи, що відтоді 

дедалі частіше сприймається європейськими союзниками США 

як порушення принципів багатосторонності й умов спеціального 

партнерства, відмова враховувати особливі підходи та інтереси 

європейців, перехід до унілатералізму та застосування силових 
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методів без справді глибокого осмислення наслідків [8, р. 333–

363]. З кожним проявом американського глобалізму (у його 

розумінні як процесу формування так званого світового 

правління) критичний настрій європейців починає стабільно 

наростати [9].  

Якщо в основах праксеології Т. Монбріаля йдеться про 

прагнення, іноді індивідуальні, але частіше колективні, 

визначити і здійснити замисли, націлені на те, щоб змінити 

якусь частину світу [10, с. 20], то в постбіполярному світі 

американські адміністрації націлені на реалізацію такої «науки 

про дію», яка б у практичному сенсі політики змінила увесь 

світ. 

Слушною в цьому сенсі є ідея видатного американського 

дослідника міжнародних систем Н. Комські, котрий називає 

події навколо Іраку й у звʼязку з Іраком усього лише 

«випробувальним тестом» для Заходу. До речі, розпочинає він 

аналіз цього «тесту» з операції «Буря в пустелі» 1991 року, яку 

окреслює в межах одного з варіантів практичної спроби Білого 

дому реалізувати ідею формування «нового світового порядку» 

під егідою Сполучених Штатів [11, р. 8]. Для цього науковця 

контури такого порядку стали досить чіткими ще до цієї 

операції. На підтвердження він посилається на рішення 

адміністрації США стати на захист Кувейту, що потерпів від 

збройної агресії режиму Хусейна, називаючи це проявом уже 

обраної «твердої лінії». Саме тоді американська влада вперше 

діяла не через міжнародні переговори, а в межах власної 

відповідальності за мир і стабільність у світі. Крім того, 

адміністрація Дж. Буша відразу чітко дала зрозуміти, що не 

стане на шлях переговорів з диктатором, котрий відверто 

порушує міжнародне право і позбавляє іншу державу 

територіальної цілісності і суверенітету. Французький оглядач 

назвав цю історію зіткненням двох фундаменталізмів [12]. За 

відвертої підтримки офіційного Лондона американцям вдалося 

буквально продиктувати Раді Безпеки ООН потрібне їм рішення 
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через ігнорування Статуту цієї міжнародної організації при 

збереженні тільки процедурних нюансів [13]. 

Та й попередні інтеграційні теорії 1950-1960-х років не 

зуміли визначити глибинну сутність і перспективу розвитку 

євроатлантичного кооперування та інтеграції. Їм значною мірою 

притаманні дескриптивність і пояснення знову-таки 

здебільшого процесів і подій за одночасного постійного 

звернення до песимістичних прогнозувань у питаннях 

політичної інтеграції. Головний міжнародно-політичний 

елемент цих теорій полягає у твердженні про те, що Європа 

надто слабка у військовому сенсі, щоб претендувати на роль 

другого полюса сили як своєрідного замінника Сполучених 

Штатів Америки у міжнародних відносинах [14, р. 88]. 

Крізь призму суперечностей американського варіанта 

світового правління розглядає цю проблематику знаний 

дослідник міжнародних систем Дж. Розенау [15, р. 13–43]. 

Що стосується розробників, прихильників і адептів теорії 

взаємозалежності, то вони ще й напередодні Маастрихтської 

угоди розглядали ЄС переважно в межах політекономічних 

підходів. Закономірно, що засновники теорії знані теоретики 

політології міжнародних відносин Кеохейн і Най виокремлюють 

таку проблему, як складність виробити чіткий підхід і виразну 

уяву про можливі поступки військових і економічних потуг у 

питаннях монетарної та океанської політики [16, р. 31]. Крім 

того, ця теорія тривалий час страждала однобічністю, оскільки 

дослідження «відносин» позбавляло точності прогнозну частину 

наукового аналізу з огляду на те, що власне світ-система 

виступала переважно фоном, а не обʼєктом дослідження. 

Відповідними були й висновки. Закономірною на цьому 

загальному тлі стану наукової політичної думки стала 

практична відмова від використання геополітичної парадигми, 

котра, як відомо, застосовується майже винятково щодо імперій 

і великих національних держав. Певним винятком можна 

вважати аспект «географічного розміщення», на який звертають 
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увагу у вивченні інтервенціоністської політики США 

американські дослідники Роше і Піккет [17, р. 202–203]. 

Конструктивістський і неореалістський підходи в 

дослідженні політичного контексту діяльності ЄС також 

застосовувалися лише спорадично і навіть дотично з огляду на 

брак належної політико-правової основи для аналізу спільного 

прийняття й реалізації рішень у межах традиційних 

дипломатичних структур та інститутів. Давалась узнаки і 

неясність відповіді на питання про те, чи взагалі можна 

Євросоюз як політико-правовий інститут розглядати окремим 

актором міжнародної системи в сенсі, скажімо, відсутності його 

спеціалізованого представництва в ООН та інших міжнародних 

організаціях тощо. З другого боку, насправді поки що не існує 

належних підстав для розгляду ЄС спеціальним актором 

міжнародних відносин у завершених або традиційних формах. 

Та й функціоналістський метод, що, за великим рахунком, 

виглядав запозиченим з арсеналу політичної економії, не має у 

своєму розпорядженні достатнього кола фактів для вивчення 

міжнародно-політичної функції Євросоюзу. Запроваджений Д. 

Мітрані на тлі заснування ЄЕС у 1956 році [18, р. 41–76], він був 

розвинений і адаптований до сучасних реалій Е. Хаасом, 

одержавши назву «неофункціоналізм» [19, р. 187–224], що 

також не дає можливості вивести оцінювання відповідних 

функцій цього інтеграційного блоку після прийняття 

Маастрихтських угод за межі політекономії. 

Урешті, застосування методів з теоретико-

методологічного арсеналу неофункціоналізму, політичних 

режимів, світ-систем, «політології звʼязку» (linkage politics) 

дозволяє виявити тільки окремі елементи в міжнародно-

політичній діяльності ЄС, але не дає змоги прийти до системних 

узагальнень при вивченні євро-американської взаємодії. Як 

зазначають ті ж Кеохейн і Най, тут позначається застосування 

«звʼязку безвідносних питань» [16, р. 31]. З усіх цих причин у 

міжнародно-політичній думці при вивченні вказаної взаємодії 
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тривалий час переважав емпіричний аналіз. На певному етапі 

розвитку історико-політичної думки це було важливо, оскільки 

дозволяло накопичити належну кількість інформації для 

сучасних політологів.  

Як слушно зауважують у своїй фундаментальній праці 

«Теорія міжнародних відносин» П. Віоллі і М. Кауппі, це дуже 

важливо, оскільки сприяє науковому синтезі [20, р. 430], але 

самі ж вони у випадках дослідження міжнародних відносин 

епохи глобалізму віддають перевагу так званому філософському 

підходу в політичній думці, тобто певній суміші з наукової 

методології та політичної ідеології [21]. Така ситуація теж 

пояснюється відсутністю кристалізованих уявлень про стан і 

перспективи спільної зовнішньої політики ЄС. 

Певний час збивались у русло емпіризму й 

дескриптивності зарубіжні дослідники, на що звертали увагу 

американські теоретики міжнародних відносин [22, р. 729– 757]. 

Тут привертає до себе увагу вдаліша спроба хоча б на 

мінімальному рівні виокремити зовнішню політику ЄС на 

противагу тій, що здійснюється окремими державами-членами 

Союзу. 

Природа міжнародно-політичних відносин між ЄС і США 

може бути лише частково усвідомлена з використанням 

реалістських напрацювань і розробок теорії взаємозалежності. 

Адже їх пріоритетне застосування виводить дослідників більше 

на вивчення євро-американської взаємодії та її поточних 

наслідків, ніж глибинної суті політичних стратегій і їхніх 

окремішніх форм і методів реалізації у світовій політиці з 

метою забезпечення інтересів кожної зі сторін. У першому 

випадку, коли ці інтереси вступають у суперечності, наукові 

висновки важче застосувати в прогнозних цілях. Адже 

причинно-наслідкові звʼязки тут носять переважно поточний 

характер залежно від актуальних подій. 

До того ж, як відомо, теорія взаємозалежності заздалегідь 

базується на обмеженні політичного вибору конкретних акторів 
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міжнародної системи, не дозволяючи розглядати їх у повній мірі 

автономними учасниками міжнародних відносин. Головним тут 

для автора є той факт, що тим самим зовнішня політика 

Європейського Союзу і в сучасних умовах розглядається 

переважно в межах одвічної залежності від Сполучених Штатів. 

Якщо такий підхід частково був виправданий в епоху 

системного протистояння, то зі сходженням з міжнародної 

арени Радянського Союзу він виглядає реліктовим, про що 

виразно свідчать дедалі численніші факти виняткової позиції 

ЄС щодо тих чи інших акцій, які пропонуються Америкою 

здійснити спільними зусиллями. 

Річ і у тому, що окремі члени ЄС мають різні підходи і 

можливості впливу на вироблення позиції щодо спільної 

американської політики. З другого боку, Сполучені Штати 

також мають певні обмеження в прийнятті рішень щодо своїх 

відносин з конкретними державами Євросоюзу: доводиться 

враховувати загальний контекст. Даються взнаки також 

диференційований підхід ЄС до інституціонального 

забезпечення спільної зовнішньої політики (відомство в 

Єврокомісії, Рада міністрів, Європейська Рада і т.д.), наявність 

дипломатичного відомства в НАТО, певні міжнародно-

політичні функції ОБСЄ і Ради Європи, фактор Європарламенту 

і ПАРЄ тощо. Обовʼязковим тут буває застосування 

нормативізму. Адже, за слушними словами Дж. Зінгера, він 

«дозволяє адресуватися якраз до головних проблем, з якими 

зіштовхується світове поселення… Умови людського існування, 

по суті, є морально неприйнятними. Надто багато людей 

продовжують умирати передчасно від воєн, тероризму, вбивств, 

бідності, виснаження, пошестей, хвороб, і навіть більше того, 

від безпрецедентної бідності, болі та деградації на шляху до 

могили» [23, р. 245–259]. 

І, нарешті, ще один важливий методологічний момент 

полягає в тому, що повоєнні адміністрації США саме 

політичними перспективами керувалися при активному 
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сприянні економічному відродженню Західної Європи. Америці 

потрібен був стабільний і, бажано, максимально залежний 

партнер у її боротьбі з комуністичною експансією, на що вона і 

спрямовувала власні зусилля. Наявність спільного ворога 

мобілізувала учасників трансатлантичного альянсу, привівши не 

тільки до утворення Організації Північноатлантичного 

Договору, але й до регіональної економічної інтеграції на 

європейському континенті. 

Водночас беремо до уваги, що на особливостях 

радикально нової фундаментальної міжнародно-політичної 

доктрини США безумовно позначилася тривала 

ізоляціоністська домінанта, суть якої знайшла своє пояснення в 

Доктрині Монро саме в контексті американо-європейських 

відносин. Зрештою, важливим чинником поглибленого 

розуміння сутності європейської політики США, що переживав 

кризовий етап за часів президентства Дж. Буша-молодшого, 

виступає взяття до уваги причинно-наслідкових звʼязків між 

реальним поворотом зовнішньої політики США до 

антикомуністичного інтервенціонізму епохи Р. Рейгана з метою 

сприяння й ініціювання демократичних процесів у Радянському 

Союзі, з одного боку, і загальним демократизаційним 

наповненням міжнародно-політичних доктрин і стратегій 

американських адміністрацій постбіполярної епохи, з другого 

боку. 
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The article argued that Euro-American relations, regardless of 

the U.S. position as a single global state, based on the principles of 

interdependence. The contradictions that arise on specific issues, are 

not strategic and the more decisive character. They can not provoke 
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a fundamental conflict, primarily because of similar values and 

goals in the conduct of foreign policy. 

Key words: USA, EU, Euro-American relations, foreign policy, 

partnership. 

 

В статье аргументировано, что евро-американские 

отношения, независимо от позиции США – единой глобальной 

державы, основываются на принципах взаимозависимости. 

Противоречия, которые возникают по отдельным вопросам, не 

имеют стратегического и, тем более, решающего характера. 

Они не могут спровоцировать фундаментальный конфликт, 

прежде всего из-за аналогичных ценностных и целевых 

ориентиров в проведении внешней политики. 

Ключевые слова: США, ЕС, евро-американские 

отношения, внешняя политика, партнерство. 
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У статті досліджено вплив світової фінансової кризи на 

економіку Китайської Народної Республіки, проаналізовано 

основні напрями здійснення антикризової політки, визначено 

загальну економічну ефективність антикризових заходів, 

обґрунтовано доцільність трансформації стратегії розвитку 

економіки країни на користь стимулювання внутрішнього 

платоспроможного попиту.  

Ключові слова: антикризова політика, приріст ВВП, 

реальний сектор економіки, світова фінансова криза, світове 

господарство, фінансова допомога. 

 

Однією з наймасштабніших подій у ХХІ ст. стала світова 

фінансова криза, яка сприяла суттєвим змінам у світовому 

рейтингу країн-лідерів, надала переваги в розвитку масштабним 

транзитивним економікам, виявила та поглибила недоліки 

сучасного функціонування економік розвинених країн світу і 

визначила тенденції подальшого розвитку світового 

господарства. Глобальний характер кризи поставив уряд кожної 

країни перед необхідністю формування антикризової політики з 

урахуванням як ситуації у власній економіці, так і можливої 

зміни геополітичної й геоекономічної структури світу. Від 

ефективності антикризових заходів при цьому залежала не лише 

динаміка макроекономічних показників, ступінь стабільності 

економічних процесів у країні, а й рівень її міжнародної 

конкурентоспроможності. 

За даними офіційної статистики, однією з  країн, яка не 

лише значно не постраждала від впливу світової фінансової 
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кризи, а й змогла використати її як перевагу задля створення 

базису щодо посилення власного впливу у світовому 

господарстві, стала Китайська Народна Республіка (КНР). 2009 

року криза сягнула піку рецесії в більшості країн світу, тоді як 

КНР продемонструвала 9,2% приросту ВВП [1]. Відносного 

збереження динаміки економічних показників у країні вдалося 

досягти за рахунок значного розвитку прямого іноземного 

інвестування, експортної діяльності і вчасного застосування 

державних заходів стабілізації. Дослідження досвіду 

антикризового регулювання в Китаї є актуальним для 

вітчизняної економіки ще й тому, що ефективність економіки 

КНР, як і української, значно залежить від активності 

експортної діяльності. Проте, на відміну від України, 

скорочення експорту в КНР не призвело до широкомасштабної 

економічної кризи саме внаслідок поміркованої політики 

державних органів влади. 

Кризові явища у світовій економіці є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і закордонних учених. 

Зокрема, масштабні за часом циклічні коливання відображені в 

працях Н.Д. Кондратьєва, причини економічних криз і їх вплив 

на господарське життя суспільства схарактеризував М.І. Туган-

Барановський, проблеми розвитку економіки та доцільність 

застосування заходів антикризового управління визначав Є. 

Савельєв, сучасну модифікацію світових економічних криз 

розглядав С. Юрій, міжнародний досвід антикризового 

регулювання урядами країн і міжнародними фінансовими 

організаціями досліджували С.М. Дробишевський, Є.В. 

Синельникова, переваги інноваційного розвитку економіки в 

умовах кризи доводив Р. Менш. 

Результативність заходів КНР щодо реформування 

економіки в період світової фінансової кризи також привертає 

увагу багатьох учених. Так, В.В. Карлусов розглядає 

модернізацію реального і фінансового сектору КНР як 

антикризові заходи, В.П. Кузьменко узагальнює шляхи і 
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стратегію економічного розвитку КНР під час кризи, В.С. 

Сторчило порівнює результати реформування економік КНР, 

США і ЄС, окреслюючи при цьому перспективи розвитку. 

Проте в науковій літературі ще залишаються недостатньо 

висвітленими особливості антикризового регулювання 

економіки КНР. 

Метою статті є аналіз досвіду антикризового 

регулювання економіки КНР в умовах світової фінансової кризи 

з виявленням результативних ознак його здійснення. 

Виходячи з мети, були поставлені такі завдання: 

– оцінити вплив світової фінансової кризи на економіку 

КНР; 

– проаналізувати пакет антикризових заходів країни; 

– визначити ефективність антикризового регулювання в 

КНР.      

Більшість провідних експертів уже тривалий час 

обговорює можливості економіки КНР стати лідируючою у 

світовому господарстві, випереджаючи навіть таких 

традиційних лідерів, як США, Німеччина, Японія. Стрімке 

розгортання світової фінансової кризи і реалії економічного 

занепаду країн довели, що економіка Китаю здатна виправдати 

такі прогнози. 2009 р. КНР досягла 9,2% приросту ВВП, що на 

0,4% менше, ніж 2008 р., тоді як у США приріст ВВП був 

відʼємним за аналогічний період і становив 2,5%, у Японії 

скорочення ВВП було на рівні 5,4%, у Російській Федерації – на 

рівні 7,8% [2].  Китайський уряд обрав для кризового періоду 

лозунг «Немає нічого неможливого». Скоротивши свій приріст 

у першому кварталі 2009 р. до 6,1% ВВП, китайська економіка 

внаслідок активних дій держави вже у IV кварталі 2009 р. майже 

досягла рівня приросту ВВП попереднього року [3].  

Проте значні темпи приросту економіки Китаю не можуть 

свідчити про її ефективність. Незважаючи на позитивні зміни 

основних макроекономічних показників, економіка КНР стає 

все незбалансованішою і незлагодженішою. 
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До 2009 р. розвиток КНР був побудований на 

інвестиційних вливаннях і стимулах, а значна продуктивність 

економіки абсорбувалася ємним зовнішнім ринком. Однак в 

умовах світової фінансової кризи і після неї зовнішній 

платоспроможний попит скоротився і вже не зможе поглинати 

значний масив китайських товарів. Можна сказати, що процеси 

2009 р. одночасно позитивно і негативно вплинули на економіку 

КНР.  Китай отримав можливість посилити свій вплив у 

світовому господарстві. За результатами 2009 р., банки КНР 

посіли перші місця у світовому рейтингу банків, за обсягами 

експорту КНР перевершила досягнення Німеччини і посіла 

перше місце у світі. З другого боку, стрімкий розвиток 

економіки КНР супроводжувався зростанням цін на сировину, 

від імпорту якої залежить продуктивність економіки, уведенням 

додаткових протекціоністських заходів країнами-імпортерами 

китайських товарів, що призвело до скорочення експорту на 

16,07% за 2009 р. [4].  

За цих умов уряд Китаю прийняв рішення щодо 

переорієнтації державної політики стимулювання експортної 

діяльності на розвиток внутрішнього попиту. За мету визначено 

«знаходження балансу між зростанням, зміною структури 

економіки і контролем за інфляцією» [5]. Задля реалізації 

поставленого завдання, переважно, використовувалися заходи 

фіскальної і монетарної політики, які супроводжувалися 

законодавчими змінами, реформуванням системи нормативних 

документів щодо діяльності підприємств і установ, 

реструктуризацією економіки і підвищенням соціальних 

стандартів життя. 

Фіскальна політика реалізовувалася за двома основними 

напрямами: збільшення витрат бюджету (на розвиток 

інфраструктури, освіти, подолання наслідків стихійних лих, 

субсидування населення і підприємницької діяльності) та зміна 

податкового навантаження.    

У листопаді 2008 р. керівництво Китаю оголосило про 
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перехід до активної бюджетної політики і прийняло пакет 

антикризових заходів обсягом 4 трлн. юаней, який передбачав 

реалізацію проектів у проголошених пріоритетних сферах 

розвитку країни [6]: 

– дешеве житло для малозабезпечених громадян (400 млрд. 

юаней); 

– великі інфраструктурні проекти (1500 млрд. юаней); 

– поліпшення умов життя в сільській місцевості (370 млрд. 

юаней); 

– екологічні проекти і заходи щодо захисту навколишнього 

середовища (210 млрд. юаней); 

– розвиток високотехнологічних інноваційних проектів (370 

млрд. юаней); 

– проекти в галузі охорони здоровʼя й освіти (150 млрд. 

юаней); 

– ліквідація наслідків стихійних лих (1000 млрд. юаней).  

Залучення фінансових ресурсів в економіку відбувалось і 

за рахунок випуску державних цінних паперів з метою 

реалізації регіональних антикризових програм – фінансування 

житлового будівництва, інфраструктурних проектів, 

будівництва автомобільних і залізничних шляхів (міністерство 

фінансів Китаю здійснило емісію суверенних облігацій строком 

на три роки на суму близько 29 млрд. дол. США). 

У межах бюджетно-податкової політики застосовувалися 

податкові пільги для юридичних і фізичних осіб. Зокрема, 

реформування ПДВ передбачало перехід від схеми нарахування 

на одиницю продукції до схеми нарахування на одиницю 

споживання, унаслідок чого підприємства отримали можливість 

вираховувати з бази оподаткування власні витрати на 

капітальне обладнання. Одночасно імпортне обладнання не 

звільняється від ПДВ, а фірми, що фінансуються з-за кордону, 

не можуть отримати відшкодування ПДВ, сплачене при купівлі 

обладнання в КНР.  

Тимчасово був ліквідований податок на відсоткові доходи 
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населення задля стимулювання збільшення заощаджень 

домогосподарств і збільшення ресурсної бази комерційних 

банків, зменшено ставки податку з продажів при купівлі 

малолітражних автомобілів (від 10 до 5% на три роки). 

Також надавалася цільова фінансова допомога страховим 

компаніям (зокрема, регулятор страхового ринку Китаю 

дозволив страховим компаніям купувати незабезпечені 

короткострокові корпоративні облігації для підтримки 

боргового ринку. До цього часу страхові компанії могли 

купувати лише облігації державних компаній, забезпечені 

гарантіями). Однак допомога здійснювалася не на безоплатних 

засадах: уряд країни вимагав від компаній, що отримували 

державну допомогу, обмеження виплат дивідендів або бонусів 

співробітникам у грошовому виразі.   

Друга фаза стабілізації фінансового сектору ґрунтувалася 

не на грошових вливаннях у фінансові інститути, а на 

вдосконаленні  фінансового законодавства. Реформування 

фінансового і банківського регулювання поєднувало систему 

мʼяких і жорстких заходів. З одного боку, були введені 

обмеження щодо діяльності фінансових інститутів.  

Зокрема, у Китаї банкам була заборонена секʼюритизація 

ризикових активів і введений тимчасовий мораторій на 

первинне публічне розміщення акцій національних компаній на 

біржах країни. З другого боку, були помʼякшені правила 

кредитування підприємств, які найбільше постраждали 

внаслідок дії світової фінансової кризи, серед інших і за рахунок 

надання дозволу реструктуризації заборгованості. При цьому 

Комітет з банківського регулювання країни отримав можливість 

секʼюритизації і продажу такої заборгованості, а на фондових 

біржах Китаю був відкритий сектор інноваційних і зростаючих 

компаній. Крім того, малі й середні підприємства отримали 

дозвіл первинного публічного розміщення на фондових біржах.   

Як інструменти грошово-кредитної і валютної політики 

спрямованих на стабілізацію економіки в умовах світової 
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фінансової кризи були використані ставка рефінансування, 

валютні резерви та зменшення валютних обмежень. Облікова 

ставка центрального банку 2008 р. досягла свого 11-річного 

мінімуму – 5,31%. Для забезпечення кредитної емісії, насичення 

внутрішнього ринку грошовою масою норма резервування для 

пʼяти найбільших державних банків КНР була знижена від 16 до 

15,5%, а для інших кредитних установ – від 14 до 13,5% [3]. 

Банкам було дозволено здійснювати вільну торгівлю іноземною 

валютою на китайських спотових ринках, відкривати рахунки в 

іноземній валюті для закордонних організацій. Китай також 

збільшив частку золота в загальному обсязі золотовалютних 

резервів країни.  

У грудні 2008 р. Народний банк Китаю уклав шість угод 

про валютний своп з центральними банками Аргентини, 

Малайзії, Південної Кореї, Гонконгу, Білорусі й Індонезії. 

Підприємства при цьому отримали можливість використовувати 

національну валюту як міжнародний платіжний засіб. З метою 

стимулювання експортоорієнтованих підприємств був 

підвищений максимальний обсяг авансових розрахункових 

виплат (від 10 до 25%) і дозволена конвертація авансових 

виплат у юані для отримання можливості підприємствами 

використовувати авансові кошти на виробництво товарів. 

У межах заходів щодо підтримки реального сектору 

економіки країни була ініційована програма підвищення 

внутрішнього попиту на товари. Вона передбачала надання 

субсидій загальним обсягом 584 млрд. дол. США на купівлю 

населенням побутової електроніки (субсидія становила 13% з 

однієї транзакції). Стимулювання активних продажів нових 

автомобілів здійснювалося за рахунок надання змоги 

громадянам продати свої старі автомобілі при купівлі нових [7].  

У грудні 2008 р. були задіяні заходи щодо підтримки 

сільгоспвиробників:  

− послаблено контроль за цінами на продукти харчування; 

− збільшено державні закупівлі бавовни і сої; 
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− надано субсидії фермерам на придбання автомобілів (5 

млрд. юаней); 

− введено пільги (13% від ціни) на придбання 

електротехніки в сільській місцевості; 

− розроблено програму зі збільшення кількості складських 

приміщень і сільських магазинів. 

Крім того, державою прийнята стратегія підтримки 10 

пріоритетних галузей виробництва (автомобільна, авіаційна, 

текстильна промисловість, нафтохімія, логістика, кольорова 

металургія, інформаційні технології, виплавка сталі, 

виготовлення промислового обладнання, будівництво суден) 

[7]: 

– енергетична сфера (у звʼязку з нестабільністю цін на 

енергоресурси держава приділяє значну увагу стимулюванню 

виробництва екологічно чистих видів енергії і проектам з 

енергопостачання); 

– транспортна сфера (державні інвестиції 

спрямовувалися на модернізацію авіаційної промисловості, 

морських і річкових портів, підтримку авіаперевізників, 

залізничного транспорту). Для підтримки вітчизняних 

авіаперевізників було виділено 1,9 млрд. дол. США прямих 

субсидій і 26 млрд. дол. США кредитів, надано податкових 

пільг на 360 млн. дол. США., близько 400 млн. юаней було 

спрямовано на будівництво 50 нових аеропортів і модернізацію 

90 старих; 

– металургія (збільшено державні закупівлі алюмінію). 

Окрема низка реформ у реальному секторі стосувалася 

підтримки малого і середнього бізнесу, частка якого в загальних 

обсягах експорту становить близько 68%, а в обсягах 

національного доходу – близько 40% [1].  2009 року Державна 

Рада КНР офіційно задекларувала низку заходів щодо 

розширеної підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ) задля 

забезпечення виходу з кризи: 

– реформування галузей, у яких переважають державні 
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монополії, і розширення, таким чином, доступу до них субʼєктів 

МСБ; 

– реструктуризація державних замовлень із збільшенням 

частки закупівель у секторі МСБ у сфері послуг, інжинірингу та 

виробництві споживчих товарів; 

– надання однорічних канікул щодо сплати обовʼязкових 

внесків у фонд соціального страхування для зменшення 

фінансового навантаження; 

– надання протягом 2010 р. податкових канікул малим 

фірмам з доходом менше 30 000 юань на рік. 

2011 року з огляду на комплекс негативних явищ, які 

стримують розвиток малого та середнього бізнесу в країні, 

державою ініційовано перший національний «План розвитку 

малого та середнього бізнесу» в межах програми 12-ї пʼятирічки 

(2011–2015 рр.) [8]. Згідно з планом передбачається щорічне 

зростання кількості субʼєктів МСБ на 8%. У плані розвитку 

передбачено два основні проекти: створення платформи 

державної підтримки і підвищення рівня інформатизації бізнесу, 

а також пʼять основних напрямів підтримки:  

– поліпшення можливостей щодо створення бізнесу та 

нових робочих місць; 

– оптимізація структури МСБ; 

– прискорення розвитку спеціалізованих, 

високотехнологічних галузей і кластерів; 

– підвищення рівня менеджменту на підприємствах; 

– удосконалення системи обслуговування МСБ. 

У межах соціальної політики державою здійснювалася 

підтримка малозабезпечених родин, пенсіонерів, ветеранів, а 

також найманих робітників. Програмні заходи 2008 р. 

передбачали надання субсидій на навчання студентам з 

малозабезпечених родин, спеціальних субсидій студентам з 

родин, що відчувають фінансові труднощі, зниження 

відсоткових ставок за іпотечними кредитами і зниження 

першого внеску за житло до 20% від загальної суми кредиту. 



Особливості антикризової політики Китаю  

в умовах світової фінансової кризи 

 

 231 

У січні 2009 р. були здійснені разові виплати 

малозабезпеченим родинам (100 юаней – у сільській місцевості, 

150 юаней – у містах) у звʼязку з підвищенням прожиткового 

мінімуму до 1000 юаней на рік [9]. Також були вжиті заходи зі 

стабілізації ринку праці: зменшено виплати для компаній у 

фонди соціального страхування, збільшено виплати на 

перепідготовку звільнених робітників, уведено додаткові 

програми з працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів. 

Унаслідок застосування всіх наведених заходів економіка 

КНР уже 2009 року продемонструвала позитивну динаміку в 

реальному секторі внаслідок того, що більшість програм були 

спрямовані саме на його стимулювання, а не на підтримку 

банківських установ. Так, приріст ВВП в 2010 році становив 

10,3% у цілому і 17,2% – на душу населення, доходи сімейного 

бюджету збільшилися на 11,2% у містах і на 14,8% – у сільській 

місцевості, дефіцит державного бюджету зменшився на 0,7% 

[4]. Проте вже 2009 року держава змушена була застосувати 

жорсткіші монетарні заходи, оскільки активізація діяльності 

кредитного ринку може призвести до виникнення проблемної 

заборгованості. 

Таким чином, світова фінансова криза довела доцільність 

переорієнтування державної економічної політики розвитку з 

експортної моделі на модель, орієнтовану на  внутрішній попит. 

Аналізуючи систему антикризового регулювання в КНР, можна 

визначити такі її особливості:  

1. Швидке реагування на зміни економічної ситуації у 

світі (перший пакет антикризових заходів був прийнятий уже в 

листопаді 2008 р.). 

2. Постійний моніторинг ситуації в економіці країни і 

готовність змінити акценти в політиці підтримки. 

3. Використання переваг стабільного фінансового 

сектору (внаслідок переважання державної власності в 

банківській системі уряд зміг уникнути впливу на неї потрясінь 
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у світових фінансах і використати для реформування). 

4. Використання значної кількості адресних програм 

фінансування споживчого попиту. 

Сучасною перевагою Китаю є те, що він починає 

розвивати нові для нього ринки, використовуючи досвід 

«старих» аналогічних ринків розвинених країн. У цьому 

випадку особливістю політики КНР є те, що реформування 

здійснюється завдяки використанню позитивного досвіду інших 

країн з обовʼязковим урахуванням національної специфіки 

розвитку галузі і її ресурсозабезпечення. Це дозволяє вже на 

перших етапах життєвого циклу галузі використовувати 

переваги західного досвіду для швидкого старту (автомобільна, 

фармацевтична, енергетична галузі).  
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СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ  

ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ 

 

У статті досліджується військова політика Франції в 

постбіполярний період. Автор аналізує специфіку чинника 

ядерного стримування у військовій стратегії  Франції, 

досліджує проблему «особливої» політики Франції в НАТО, 

виокремлює аспект французьких підходів до розширення НАТО 

та участі Франції у війні в Косові 1999 року.  

Ключові слова: Франція, НАТО, ядерне стримування, 

зброя, ЄС. 

 

Актуальність даної статті полягає в тому, що Франція є 

однією з найвпливовіших країн світу та Євросоюзу, активним 

діячем миротворчих операцій і членом НАТО, який проводив 

доволі «особливу» політику щодо Північноатлантичного 

альянсу. Ця країна має території, розташовані далеко за 

межами метрополії, а отже, володіє специфічними умовами 

для розміщення засобів військового спостереження та розвідки 

поза кордонами Євросоюзу. Останнім часом у військовій 

стратегії Франції відбулася значна зміна: повернення Франції 

до військових комітетів НАТО (крім ядерного планування) зі 

збереженням ядерних сил як стратегічної імперативи. 

Серед праць, присвячених цій проблемі, виокремимо 

роботи французьких науковців Паскаля Боніфаса, Іва Буайє, 

Анрі Пака. Український дослідник Володимир Манжола 

дослідив у своїй монографії “анатомію” безпекової політики 

Франції, її постійне еволюціонування в напрямку пошуку 

оптимальних варіантів і механізмів застосування. 
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Метою статті є виокремлення та комплексне 

дослідження стратегічних імператив військової політики 

Франції. 

Завдання статті полягає в тому, щоб проаналізувати 

ядерний чинник військової політики Франції та еволюцію 

французьких підходів до НАТО в постбіполярному світі, з 

урахуванням загального перебігу подій у світі, які вплинули на 

трансформацію французької військової політики. 

Військова політика Франції визначається Білою книгою 

оборони. Остання книга вийшла в 2008 році. Між тим, 

заплановано її оновлення в наступному році у звʼязку з 

приходом до влади у Франції соціалістів. Передбачено 

зменшення витрат на військовий сектор, звичайно це не 

стосуватиметься ядерних сил, тоді як курс на модернізацію 

збройних сил буде збережено. 

Ядерне стримування 
Ядерна зброя є фундаментом французької військової 

політики. Франція посідає 3-тє місце у світі за кількістю 

ядерної зброї. 13 лютого 1960 року на полігоні в Алжирі 

Франція здійснила своє перше ядерне випробування. 

Відтоді як Франція стала ядерною країною, кожен її 

президент спирається на ядерну потугу своєї держави, і 

специфічна політика Франції не останнім чином залежить від 

того, що в просторах океанів перебувають французькі ядерні 

підводні човни, озброєні найсучаснішою зброєю і готові будь-

якої миті завдати відсіч потенційному ворогу. Французький 

ядерний підводний човен занурюється на 70 діб, з яких 15 діб 

потрібні для досягнення глибини, на якій його буде неможливо 

віднайти жодними засобами розвідки. Ці 15 діб у водах 

перебуває інший французький підводний човен, очікуючи на 

свого наступника. Лише президент Франції має право надати 

наказ на застосування ядерної зброї. 
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Як зазначив колишній президент Франції Ніколя Саркозі: 

«Ядерні підводні човни, оснащені ракетами, є основним 

складником сил нашого ядерного стримування» [1]. 

Показово, що на тлі кардинальних змін наприкінці ХХ 

століття та еволюціонування європейської політики Франції 

стратегія ядерного стримування залишається суттєвим 

чинником захисту французької безпеки. Прикладом чому є 

висловлювання  президентів Франції, які керували державою у 

постбіполярний час. 

Міттеранівська доктрина обґрунтування важливості 

ядерного арсеналу певною мірою була відбита в промові 

президента Франсуа Міттерана: ”Франція повинна була 

оснаститися ядерною зброєю в межах того, що ми визначаємо 

як стратегію стримування, отже, зміст є зрозумілим: Франція 

не збирається атакувати будь-кого. Ситуація може 

розглядатися як оборонна” [2, р. 167]. 

Згідно з твердженнями доктора політичних наук, фахівця 

з ядерного права Анрі Пака, за часів другого терміну 

президентства Ф. Міттерана (1988-1995) більшість 

французьких політичних партій погоджувалося з офіційною 

позицією свого уряду щодо сприйняття національних ядерних 

сил як опори європейської оборони в межах атлантичного 

виміру. Виняток становили Французька Комуністична партія 

та Зелені, які були прихильниками системи колективної 

безпеки в Європі, заснованій на загальному процесі 

роззброєння переважно завдяки ліквідуванню ядерної зброї [3, 

р. 81].  

Тим часом, у французькій політичній думці можна було 

зустріти підхід, що акцентував увагу на доцільності 

проведення спільної ядерної політики Францією і Великою 

Британією. Зокрема, на думку Алана Прата (фахівця з 

європейських проблем), якщо Європейське Співтовариство 

досягне спільної концепції щодо безпеки, обʼєднання 

національних сил, у випадку Франції і Великої Британії – 
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ядерних сил, в інших країнах – звичайних озброєнь, то це 

дасть змогу на наступному етапі закласти фундамент системи 

європейської оборони або “європейського стовбурa “ НАТО, 

фундамент майбутньої конфедерації [4, р. 354]. 

На переконання  французького науковця Паскаля 

Боніфаса, незважаючи на революційні зміни в Центральній і 

Східній Європі 1989-1992 рр., ядерний вимір залишався 

суттєвим чинником системи європейської безпеки, навіть якщо 

умови використання ядерної зброї повинні були змінитися. У 

цьому сенсі значним “викликом” майбутнього для французької 

та англійської потуг була потреба узгодити незалежну ядерну 

політику та конструювання європейської системи оборони. 

Учений передбачав, що роль ядерних сил Франції та Великої 

Британії в системі європейської безпеки зростатиме [5, р. 50–

51]. 

Проте, як вважав Міттеран, вироблення європейської 

ядерної доктрини не є питанням найближчого часу. Конкретно 

він висловився в травні 1994 року в Парижі: “Чи може 

французька ядерна потуга гарантувати безпеку країнам 

Європейського Союзу? Питання не є сьогочасним. Я скажу 

лише, що такі складники, як ядерна зброя, необхідність 

єдиного рішення однієї чи декількох відповідальних осіб 

певної країни, доктрина оборони суверенітету національної 

території, визначення життєвих інтересів – все це цілком 

стосується Франції, але ще не поширюється на Європу” [6, р. 

43]. 

Між тим, з приходом до влади Жака Ширака концепція 

поступово змінюється. 

А за наступні 20 років,  з розвитком ЄС, ми побачимо, що 

президенти Франції почнуть підкреслювати, що французькі 

ядерні сили є чинником безпеки Європи (під якою вони мають 

на увазі країни ЄС, а не географічну Європу). 

Варто підкреслити, що початок президентування Жака 

Ширака ознаменувався важливою подією, котра набула 
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світового розголосу, а саме – відновленням ядерних 

випробувань у Тихому океані, які проводились на атолах 

Муруроа та Фангатауфа від вересня 1995 до лютого 1996 року. 

Немає нічого дивного в тому, що світова громадськість 

осудила та піддала гострій критиці відновлення Францією 

ядерних вибухів. Зокрема, дослідник Сімон Балмер зазначив, 

що Франція все ще не проти захищати власні інтереси 

одноосібно або в межах національних заходів, прикладом чому 

є відновлення президентом Шираком ядерних випробувань на 

Тихому океані [7, р. 78]. 

Вважаємо за доцільне в цьому сенсі надати саме 

французьке тлумачення означеної події. Виявляється, цей акт 

мав неабияке значення з огляду на розбудову спільної 

політики безпеки та оборони в Європі. Зокрема, президент 

Франції Ширак зазначив, що Європейський Союз міг би 

прагнути, щоб французькі сили стримування як складник 

системи оборони ЄС відіграли належну роль у системі безпеки 

ЄС. Крім того, колишній міністр оборони Франції Франсуа 

Леотар заявив, що справжнім аргументом відновлення ядерних 

випробовувань було те, що в цій справі Франція 

репрезентувала інтереси 300 мільйонів європейців. Саме, 

значною мірою, заради них Франція провела цей важкий захід   

[8, р. 772]. 

Можна, звичайно, по-різному коментувати подібні 

виправдання акції, що загалом суперечила актуальній 

тенденції до скорочення ядерних випробувань. Наприклад, 

можна було б зазначити, що в такий тривіальний спосіб 

офіційний Париж прагнув утвердити власний вплив на 

Старому континенті, тобто, що це слід розглядати як вагомий 

тактичний механізм реалізації його стратегічних імператив. 

Можна вважати, що загалом обраний спосіб не лише не був  

новим, а й досить архаїчним, отже, безперспективним в 

історичному сенсі. Але з другого боку, можна звернути увагу 

на той факт, що після даних випробувань, Франція оголосила 
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про остаточне припинення в майбутньому ядерних 

випробувань. 

На наш погляд, дуже важливим чинником сучасної 

ядерної політики Франції є те, що її керманичі наголошують на 

тому, що французькі ядерні сили є елементом не тільки 

французької, але і європейської безпеки. Зокрема, Ніколя 

Саркозі проголосив, що «для Європи реальністю є наявність 

французьких ядерних сил. Це важливий елемент європейської 

безпеки. Агресор, який захоче напасти на Європу, повинен 

мати це на увазі» [1]. Таким чином, хоча становлення та рівень 

автономності європейців у царині безпеки й оборони не 

відповідає сподіванням Франції, країни «двигуна» ЄС у цій 

сфері, держави ЄС можуть розглядати французьку ядерну 

«парасольку» як один з чинників власної безпеки. 

«Особлива» політика Франції в НАТО 
Франція є однією з країн-засновників НАТО. Одначе ця 

країна пройшла доволі специфічний шлях від виходу з 

військових комітетів НАТО в 1966 році до повернення в ці 

структури (крім ядерного планування)  2009 року. 

Трансформації 1989–1992 років відкрили країнам ЦСЄ 

(Центральної та Східної Європи) цілком реальну перспективу 

вступу до НАТО, надали привабливу можливість приєднатися 

до військово-політичного Альянсу. 

Переведення процесу поширення НАТО у практичну 

площину ставило питання про те, як власне розширювати цю 

організацію та які країни приймати. Згідно з “Дослідженням з 

питань розширення НАТО”, яке було оприлюднене у вересні 

1995 р., члени Альянсу мали затверджувати рішення щодо 

запрошення нового члена до вступу на основі консенсусу. 

Зрозуміло, що це не було  справою однозначною, насамперед, 

коли йшлося про підтримку певних держав-кандидатів, адже 

кожна країна-член НАТО могла мати власні пріоритети в 

цьому процесі та власну позицію щодо готовності кандидатів, 

що й проілюструвала активна підтримка Францією Румунії та 
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Словенії всупереч американській позиції щодо строку вступу 

цих держав до Північноатлантичного Альянсу. 

Однак Румунія не була прийнята до НАТО разом з 

першою хвилею країн-кандидатів (Польщею, Угорщиною, 

Чехією), незважаючи на активну підтримку Франції. Проте 

сама динаміка розвитку подій спричиняла еволюційність курсу 

Парижа щодо позиції країн Центральної та Східної Європи в 

структурі європейської безпеки, бо від початкової стриманості 

до процесу розширення НАТО Франція перейшла до 

активного обстоювання кандидатур Румунії та Словенії для 

вступу до цієї організації. І тут цікавим може бути зʼясування 

спонукальних мотивів, що спричинили таку зміну в поведінці 

французького керівництва. Крім іншого, посутню роль тут міг 

відіграти і такий момент. Франція Ширака змушена була 

вжити заходів щодо зближення з НАТО, аби не залишитись 

осторонь трансформаційних процесів у системі європейської 

безпеки за умов, коли значна частина країн 

центральноєвропейського регіону подала заявки на вступ до 

НАТО. Водночас з активізуванням співпраці з цією 

організацією Париж посилив підтримку кандидатур Румунії та 

Словенії, що цілком відповідало прагматичним розрахункам 

Франції, бо прийняття цих держав до НАТО збільшило б 

частину європейських прихильників Франції у 

Північноатлантичному альянсі. 

Саме Франція від початку процесу поширення НАТО на 

Схід наголошувала на важливості врахування російських 

інтересів. Так, виступаючи 14 грудня 1994 року в Будапешті, 

президент Міттеран зазначив, що занепокоєння Москви 

“деякою мірою обґрунтоване, коли військові  кордони 

західних країн наближаються до кордонів Росії”  [9, с. 22]. 

На перший погляд, нібито все зрозуміло: Париж, 

віддаючи належне традиційно міцним звʼязкам зі своїм 

союзником з Другої світової війни – Москвою, прагне дещо 

загальмувати процес поширення НАТО, аби не загострити 
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взаємини Заходу з Росією. Проте варто мати на увазі й інший 

аспект проблеми: НАТО є організація, де провідну роль 

відіграють Сполучені Штати Америки (хоча б через ті 

величезні ресурси, які вклала в Альянс саме Америка), а 

Франція не входила тоді до військового комітету НАТО. 

Навпаки, Париж прагнув розвивати європейську стратегічну 

автономність і зміцнювати ОБСЄ. Тут зринають логічні 

запитання: який сенс Парижу сприяти поширенню НАТО та 

прийняттю до її лав колишніх сателітів СРСР, які так 

настирливо прагнуть до цього?  

Отже, спонукальним мотивом прихильного ставлення 

Франції до Росії в питанні поширення НАТО, крім бажання не 

загострювати взаємин з нею, були також прагнення дещо 

загальмувати вступ нових членів до НАТО, принаймні допоки 

не активізується реформування цієї організації в напрямку 

посилення в ній ваги європейців.  Саме зміцнення ролі 

європейців у НАТО було пріоритетним для Франції. 

Подальше адаптування стратегічного курсу Франції 

відбувається за умов приходу до влади нового президента – Ж. 

Ширака, представника правої політичної течії, відмінної від 

соціалістичного напрямку свого попередника Ф. Міттерана.  

Симптоматично, що на початку 1996 р. міністр оборони 

Франції Шарль Мійон підкреслив: після реформування НАТО 

його країна буде готовою відігравати активнішу військову і 

політичну роль в Альянсі. Однак передумовою цього є 

визнання Європейським Союзом завдань спільної оборони 

частиною своєї політики. Міністр звернув увагу на 

необхідність посилення політичного контролю за діяльністю 

Альянсу. Як на нього, комітет військового планування НАТО 

міг би відігравати роль звʼязувальної  ланки між політикою й 

військовим командуванням Союзу [10, с. 18]. Отже, хибно 

було б думати, що, зближуючись із НАТО, Франція 

позбувалася  традиційної ідеї європоцентризму або принаймні 

намагання посилити оборонний складник Євросоюзу. 
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Війна в Косові 1999 року є важливим елементом для 

аналізу французької політики в НАТО. Внесок французької 

авіації був суттєвим, проте на означеному етапі Франція не 

входила до військових комітетів НАТО, під час військових 

операцій обʼєкти визначалися французами, а отже, 

відповідальність переважно за вибір обʼєктів бомбардування 

французів лягала на Францію. 

Показово, що французький уряд довів спроможність 

приєднання до акцій НАТО, попри відсутність Франції у її 

військовому комітеті. Крім  того, під час втручання в Косово, 

що розпочалось у березні 1999 року, французька участь була 

достатньо вагомою, а коригування військового курсу, 

починаючи від 1995 року, тобто від початку президентування 

Ширака, надали змогу Франції брати участь у натовських 

операціях у будь-якій сфері військових акцій. Дійсно, 

аналізуючи внесок французьких військових в операції в 

Косові, виявляється: 

1. В операціях авіації Франція лідирувала серед 

європейських учасників: французьких літаків було близько 

100, тобто 10% від загальної кількості коаліції. Також показова 

французька здатність брати участь у переважній більшості 

авіаційних завдань: Франція провела 12% наступальних 

операцій, 21% розвідувальних операцій, 12% транспортних та 

операцій щодо прикриття. 

2. У сфері розвідки лише Франція була єдиною 

європейською державою, що задіяла повний власний діапазон 

ресурсів: супутникове спостереження Геліос, літаки Міраж-ІV 

і Міраж F1CR, гелікоптери з радарами, електронні засоби. Ця 

активність не лише підтвердила принцип гарантування 

французької автономності у виробленні рішень, але й надала 

змогу французам впливати на рішення в межах Альянсу. 

3. Франція взяла участь  у всіх наземних операціях, що 

проводилися НАТО впродовж 18 місяців: у Македонії, де 

відіграла роль провідної командної потуги, таким чином 
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керуючи новою натовською процедурою і, звичайно, беручи 

участь у KFOR, розташованих у Косово та Македонії. У 

розпалі кризи Франція надала близько 7000 солдатів, крім 3000 

військових, розташованих у Боснії. 

4. Франція зробила значний внесок у військово-морські 

операції. 

5. Франція також була єдиною європейською державою-

учасником з повітряно-десантними ресурсами для пошуково-

рятувальних операцій [11, р. 7–8]. 

Одним з наслідків війни було бажання розвивати 

європейські військові засоби. А іншим – прагнення посилити 

французький вплив у НАТО.  

Урешті, наступник Ширака президент Ніколя Саркозі 

повернув  Францію до  складу військових комітетів НАТО 

(крім ядерного планування) в 2009 році. Означена подія була 

сприйнята у Франції неоднозначно. З одного боку, це означає, 

що віднині під час військових операцій французькі сили 

гіпотетично разом з іншими військовими можуть підлягати 

командуванню не француза. З другого боку, перебуваючи в 

складі військових структур НАТО, французи матимуть змогу 

більше впливати на прийняття рішень. 

Отже, політика ядерного стримування є основою 

французької військової політики. Тенденцією останніх років є 

той факт, що Франція підкреслює, що її сили ядерного 

стримування є складником  безпеки Європи. 

Франція схильна адаптувати власну політику щодо 

НАТО з огляду на перебіг подій у світі. Ця країна здатна 

проводити свою «особливу» політику щодо цієї безпекової 

структури, доказом чому є її унікальний досвід виходу та 

повернення через десятки років до військових комітетів 

НАТО. Президент Франції та його особисте сприйняття 

значною мірою визначають політику Франції в НАТО. 
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The article is devoted to the investigation of the French 

military Politics in the post-bipolar world. The author analyses the 

specificity of the nuclear deterrence factor at the French military 

strategy, studies the issue of the “particular“ politics  of France 

within NATO, underlines the aspect of the  French approaches 

towards NATO enlargement and the French participation in the 

war in Kosovo in 1999. 
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Статья посвящена исследованию военной политики 

Франции в постбиполярный период. Автор анализирует 

специфику фактора ядерного сдерживания в военной 

стратегии Франции, исследует проблему «особенной» 

политики Франции в НАТО, выделяет аспект французских 

подходов относительно расширения НАТО и участия 

Франции в войне в Косово 1999 года. 

Ключевые слова: Франция, НАТО, ядерное сдерживание, 

оружие, ЕС. 
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ПІСЛЯВОЄННА ЛІВІЯ: ЧИ ВПОРАЄТЬСЯ НОВИЙ УРЯД 

З ЗОВНІШНІМИ І ВНУТРІШНІМИ ЗАГРОЗАМИ 

 

У статті досліджуються постреволюційні процеси в 

новій Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі. 

Проаналізовано потенційні зовнішні та, що найважливіше, 

внутрішні загрози продовженню процесу стабілізації ситуації в 

країні. Досліджено основні проблеми, з якими доводиться 

боротися лівійським державним керманичам та проаналізовано 

ступінь їх розвʼязуваності. 

Ключові слова: Лівія, громадянська війна, збройний 

конфлікт, демократичні вибори, Альянс національних сил, 

Всезагальний національний конгрес. 

 

Актуальність огляду ситуації в Лівії видається, на наш 

погляд, безумовно, важливою, адже після повалення режиму 

Муамара Каддафі держава переживає низку суттєвих 

перетворень. Від ефективності даних перетворень прямо 

пропорційно залежить подальша доля країни та її громадян. Як 

відомо, попри все не вщухають пристрасті, якы вирують між 

прибічниками та противниками нової влади, що ставить під 

питання стабілізацію безпекової ситуації в країні, а відповідно і 

в усьому регіоні. 

Метою даного наукового дослідження є показати всю 

складність ситуації, яка, на жаль, не змінюється в напрямку до 

кращого. Махмуд Джабріль, який очолив тимчасовий уряд, 

основною метою якого є сформувати проект конституції країни 

та підготувати державу до наступних виборів, поки що виявляє 

слабкість і нездатність взяти ситуацію під контроль. Водночас 

продовжують загоратись усе нові й нові вогнища протесту 

проти чинного ладу.  
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Джерельною базою даного наукового дослідження стала 

передусім Резолюція ООН № 1973 [2] про запровадження 

безпольотної зони над Лівією, котра характеризує ставлення 

міжнародної громадськості до конфлікту, адже саме вона дала 

НАТО зелене світло на подальше втручання в перебіг 

вищезгаданого. Важливе значення також має зроблена офіційна 

заява Парламентської асамблеї НАТО [4] з приводу завершення 

місії в жовтні 2011 року, яка, на нашу думку, була передчасною 

та дозволила подальше загострення ситуації в країні. У статті 

використано опублікований на офіційному сайті Human Rights 

Watch звіт цієї організації щодо ситуації в Лівії [1], котрий 

засвідчив наявність цілої низки військових злочинів, скоєних 

повстанцями вже після повалення режиму Каддафі і це ставить 

під питання безпекову ситуацію в країні. У більшій мірі через 

те, що розглядаються найсвіжіші події суспільно-політичного 

життя країни, викладений у статті матеріал базується на 

інформації з таких сайтів новин, як BBC News Ukraine, газета.ru, 

портал новин «РБК Україна» та інші. Для розуміння 

передісторії конфлікту автор ознайомився з найголовнішою 

працею колишнього лідера країни Муамара Каддафі під назвою 

«Зелена книга» [6; C. 1–35], сторінки якої розкривають суть 

стратегії розвитку країни впродовж 40 років його правління. 

Найсвіжіший аналіз щодо Лівії можна було почерпнути з праці 

Володимира Кудельова «Ситуація в Ливії» [8], у якій 

структуровано викладено основні проблеми, з якими 

зіштовхнулася країна саме після перших демократичних 

виборів. 

Як відомо, Лівія пережила складний період громадянської 

війни, яка була спричинена протистоянням чинного лідера 

країни Муаммара Каддафі та організованого обʼєднання 

повстанців, котрі мали на меті «скинути його з престолу». 2011 

рік був насиченим на збройні конфлікти по всій території 

держави. Успіх почергово переходив від однієї до іншої 
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сторони, проте зрештою завдяки допомозі ззовні противники 

режиму змогли досягти бажаного результату.  

Міжнародна спільнота не могла проігнорувати 

загострення ситуації в регіоні. Лівія, як відомо, являється 

однією з передових країн регіону Північної Африки та 

Близького Сходу. Дестабілізація безпекової ситуації в цій країні 

загрожує безпековій стабільності в усьому регіоні.  

Серед подій на африканському континенті впродовж 

2010–2012 років чи не найбільшу увагу привертає ситуація в 

Лівії. Частина населення повстала проти Муамара Каддафі, який 

керував державою з 1969 року. Народ більше не задовольняла 

його політична та фізична присутність. Він став вимагати 

відставки М. Каддафі. 17 березня 2011 року була прийнята 

Резолюція 1873 Ради Безпеки ООН, яка включала 

запровадження безпілотної зони над Лівією, економічних 

санкцій щодо торгівлі зброєю та інше [2]. Унаслідок прийняття 

резолюції на боці повстанців виступили обʼєднані сили НАТО.  

Лівійська операція дістала  назву «Світанок Одіссея». Каддафі 

ще на початкових порах конфлікту пообіцяв натівцям, що ця 

війна буде затяжною. Так і сталося. Починаючи з локальних 

заворушень ситуація швидко переросла в затяжну громадянську 

війну. Глава Лівійської Джамахірії виявляв готовність 

триматись до останнього. Треба визнати, що він показав себе як  

досить непоганий військовий стратег. Саме завдяки його 

вмілому плануванню обʼєднані сили НАТО втратили в цій війні 

мільярди доларів, що посіяло негативні настрої, зокрема, серед 

населення Франції та Італії. Французькі громадяни часто 

висловлювалися про те, що участь Франції у цій війні була не 

обовʼязкова і в часи такої скрутної кризи зайві витрати для 

країни – розкіш, навіть якщо на кону можливість «розширити 

кордони демократії». Унаслідок негативні настрої французів 

щодо участі Франції в розвʼязанні даного конфлікту зіграли не 

останню роль у тому, що Ніколя Саркозі не вистояв у боротьбі 

за президентське крісло. 
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Щодо правління Каддафі, то незважаючи на диктаторські 

амбіції Муаммара, його керівництво країною дало досить 

позитивні результати. Як не як, Джамахірія все-таки була 

країною з одним із найвищих рівнем життя в Африці. Не дарма 

наші співгромадяни, що свого часу переїхали туди на постійне 

місце проживання, навіть коли почались бойові дії і була 

загроза життю, не хотіли повертатись на рідну землю.  Далекий 

лівійський «тиран» краще попіклувався про наших громадян, 

ніж рідна батьківщина. Звичайно ж  демократії в чистому 

вигляді в Лівії майже не було. Муаммар, як і будь-який 

диктатор, дозволяв собі всі засоби терору, відомі людству. Але 

чи вижила б Лівія взагалі без такого сильного лідера, який зумів 

навести лад у власній країні?! Усе таки при Каддафі Лівія 

залишалася централізованою країною без відкритої ворожнечі 

між кланами. Тепер же чи зможе вона впоратись з розбратом, чи 

зможуть племена домовитися між собою залишається відкритим 

питанням.  

Сам Каддафі ще в 2008 році робив досить гучні заяви, що 

Лівія повинна потроху перетворюватись із ізольованої країни у 

відкриту для світу. Він говорив, що переконаний у тому, що 

настане час, коли Лівія вже не потребуватиме його керівництва. 

Це наштовхує на думку, що Лівія могла перейти до демократії 

без пролиття крові. Реалізувати свій план мирного переходу до 

реформування системи управління країною йому так і не 

вдалося. Була це риторика чи лідер Джамахірії справді мав на 

думці реалізацію такого плану ми вже не дізнаємось. 

Глава Лівії відверто засуджував західну модель демократії, 

зокрема критикував ООН, сказавши, що «в ній засідає 180 

лідерів, які не були обрані своїми народами, але управляють 

шістьма мільярдами життів». Каддафі відкидає і капіталізм, і 

комунізм і твердо переконаний, що Лівія повинна іти власним 

шляхом – шляхом прямої влади народу [6; C. 1–35]. 

Найпереконливішим результатом такої моделі розвитку 

держави є економічні показники її розвитку, які, як відомо, 
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досить високі (для порівняння вищі, ніж в України). Проте 

виникає питання, чому ж у такому разі виникло незадоволення 

серед населення, що переросло у збройне повстання. Можна 

виділити декілька суттєвих причин. По-перше, недостатня 

забезпеченість молоді робочими місцями. По-друге, у нафтовій 

галузі в основному були задіяні спеціалісти з Європи, 

кваліфікованіші та досвідченіші, ніж лівійські. Це величезна 

кількість робочих місць, які займались не своїми, а чужими, що 

створювало враження, начебто промисловість працює не на 

народ. По-третє, Каддафі активно усував усіх потенційних 

конкурентів. Деяким вдавалося втекти за кордон і звідти вони 

продовжували вести пропагандистську політику проти режиму.  

Безсумнівною проблемою даної країни є її розподіл на так 

звані клани, котрі (історично так склалось)  не можуть 

порозумітись між собою. Звичайно ж ворожі клани не 

сприйняли Каддафі та чекали можливості виступити проти 

нього. Упродовж 40 років він стримував їх, але зовнішнє 

схвалення та потенційна підтримка ззовні розвʼязала їм руки. 

Саме при Каддафі сформувалась нафтова промисловість 

Лівії, яка почала працювати тільки на її користь. Саме він 

налагодив контакти з Європою в енергетичній галузі і на досить 

вигідних умовах для Лівії. При Каддафі було побудовано 

більшість нафтопроводів, водопровід «Живильна ріка», котрий є 

життєво важливим для країни з обмеженими ресурсами 

звичайної питної води, будувались дороги, залізниці для того, 

щоб стимулювати нормальне функціонування економіки. 

Каддафі навіть встиг побудувати досить пристойний вантажний 

флот тоннажністю понад 70 тисяч тонн. Планова лівійська 

економіка зростала високими темпами. За обсягом ВВП на душу 

населення Лівія посідала 49-те місце у світі. Це дуже непоганий 

показник.  

До початку конфлікту країна забезпечувала два відсотки 

світового ринку нафти. Вона щоденно видобувала один мільйон 

шістсот тисяч барелів. Лівія посідала дванадцяте місце серед 
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світових експортерів у цій галузі й четверте серед 

африканських. 85 відсотків загального видобутку нафти йшло 

на експорт до Європи. Розвідані запаси енергоносіїв у країні є 

найбільшими в Африці. Видобуток нафти в Лівії, за умов 

максимальної експлуатації, міг би сягати 44 мільярди барелів на 

рік.  

Варто торкнутись питання фінансів. Нині Лівії потрібні 

величезні кошти для відбудови країни, відновлення 

інфраструктури. Тут би стали в пригоді гроші, які є на 

заморожених рахунках колишнього лідера країни. Із 150 млрд. 

доларів із заморожених рахунків Каддафі по всьому світі, схоже 

на те, що Лівія майже нічого не побачить. 259 млн. доларів було 

перераховано Францією на допомогу повстанцям. Німеччина 

максимум, що змогла пообіцяти, так це видати позику 

лівійському уряду, а Нідерланди розвʼязали цю ситуацію так: 

перерахувати лише частину грошей Всесвітній організації 

охорони здоровʼя для гуманітарної допомоги лівійському 

народу [3]. 

У жовтні 2011 року самого Муаммара Каддафі було вбито 

при спробі вирватися з облоги в місті Сірт. Цей момент мав 

стати переломним і вирішальним у ході затяжного 

протистояння. Проте, як видно з подальших подій, 

протистоянню не судилося скінчитись так швидко. Національна 

перехідна рада, якій було офіційно передано владу в країні, не 

могла вгамувати пристрасті і бойові дії спалахували з новою 

силою. Нікуди не подінеш ту величезну частину населення, яка 

так чи інакше підтримує Каддафі і яка не складе так просто 

зброю [5]. Саме тут і знадобилась би подальша підтримка 

зовнішнього союзника, який так невчасно «накивав пʼятами». У 

жовтні 2011 року Північноатлантична рада зробила заяву, 

відповідно до якої було прийнято попереднє рішення завершити 

операцію до кінця місяця [4]. Боротьба за владу може забрати 

ще більше життів, ніж сама війна. Після важкої болючої поразки 

М. Каддафі були сподівання, що натівці не покинуть країну 
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відразу після досягнення основної мети, адже цілком зрозуміло, 

що ця країна потребуватиме довготривалої зовнішньої 

підтримки в процесі угамування пристрастей. Однак сталось 

інакше: країна залишилася майже напризволяще зі своїми 

проблемами.  

Після повалення режиму Каддафі владу взяла в свої руки 

Репехідна рада, котра, у свою чергу, передала кермо правління 

Національній Асамблеї на чолі з Мустафою Абдель Джалілем. 

Як відомо, ситуація в країні після проведення перших 

демократичних виборів не проявляла ознак стабільності. 

Збройні сутички тривали і тривають, що ставить під питання чи 

зможе новий уряд взяти під контроль внутрішню ситуацію та 

обʼєднати лівійське суспільство. 

Перші парламентські вибори в Лівії за останні 60 років  

були неспокійними. Радикальні угруповання намагалися зірвати 

вибори всіма можливими методами. Спалювалися склади з 

бюлетенями, обстрілювалися кортежі з кандидатами, робилися 

спроби захопити виборчі дільниці. Для більшості лівійців 

можливість проголосувати відбулась уперше в їхньому житті. 

Громадяни навіть мали змогу проглянути навчальний спецкурс 

про те, як проходять вибори, і що потрібно робити на виборчій 

дільниці [13].  

Мали місце численні спроби зірвати вибори. У м. Бенгазі 

радикали ввірвались і пограбували виборчий комітет, у м. 

Адждабія вони спалили склад, де зберігалися бюлетені. 

Унаслідок для проведення виборів не вистачало бюлетенів і 

довелося замовляти додаткову кількість терміново. Нові папери 

терміново друкувались у Саудівській Аравії. І все-таки 

противники виборів зуміли вкрасти повторно частину бюлетенів 

та спалити на площі перед виборчою дільницею. 

На підтвердження всієї складності ситуації можна подати 

приклад низки самосудів над тими, кого запідозрили в 

підтримці лідера Джамахірії. Жертвою такої розплати стала 

популярна лівійська ведуча Хала Місрата, яка зажила слави 
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саме при режимі Каддафі та вважалась його улюбленою 

телеведучою. Вона начебто відкрито висловлювалась на 

підтримку Муаммара, за що і поплатилась. Жінку було взято під 

варту, вона зазнала тортур (їй відрізали язик та завдали 

серйозних тілесних ушкоджень), а потім стратили [12]. 

Правозахисна організація Human Rights Watch, зробивши 

огляд ситуації в Лівії, виявила неспростовні факти злочинної 

діяльності повстанців, зокрема, виявлено не менше ста випадків 

страти прибічників колишнього лідера країни, як і самого 

Каддафі. З приводу жорстокого вбивства останнього організація 

навіть оприлюднила доповідь під назвою «Смерть диктатора: 

кривава помста в Сирті». Вбивство вʼязнів вважається 

військовим злочином і тягне за собою відповідальність [1].  

Рівно через рік після загибелі Муаммара Каддафі Лівію 

знову охопили заворушення. Оплотом збройних сутичок стало 

місто Бенні-Валід, де опозиціонери чинного уряду відкрили 

вогонь. Є постраждалі: близько 30 загиблих, стільки ж 

поранених, а також багато тих, хто шукає притулок в іншому 

місці, втікаючи подалі від небезпеки. Тріполі також у 

занепокоєнні, народ окупував парламент, вимагаючи розвʼязати 

ситуацію. На жаль, керівництву країни врегулювати ситуацію не 

вдається. Це засвідчує той факт, що конфліктогенність країни 

далеко не вичерпана, а також засвідчує безперечну слабкість 

нової влади, яка не в змозі контролювати стабільність ситуації 

[9]. 

Спротив виборчому процесу в основу висловлювали 

представники східної Лівії, оскільки населення цієї частини 

відчуває себе обділеним увагою та приниженим. Воно вважало, 

що в новому уряді його інтереси не будуть дотримані та почуті, 

оскільки східна та західна частина країни не пропорційно 

представлені в парламенті. 

Право голосувати в Лівії отримали 2,8 млн. громадян. Їм 

належало визначити склад Національного конгресу, котрий мав 

замінити тимчасовий уряд, який залишався при владі після 
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повалення режиму М. Каддафі. На 200 місць у парламенті 

претендували 3700 кандидатів.  

Напередодні голосування лівійці не могли визначитись зі 

своїм вибором. Уподобання розділялись між  двома 

політичними партіями Національною партією та Альянсом 

національних сил на чолі з Махмудом Джабрілем.  

Національна партія – це ісламістське угрупування, на чолі 

якого стоїть колишній лідер повстанської армії Абдель Хакім. 

Свою повстанську діяльність проти режиму Каддафі він 

розпочав ще в 1990-х роках, коли воював в Афганістані на боці 

Талібану. Цього діяча зараховували до найвпливовіших членів 

Аль-Каїди, проте відомо, що він відхилився від радикального 

спрямування вищезгаданої. За неофіційними даними, ця партія 

фінансується з Катару, який активно виступав проти Каддафі та 

всіляко підтримував повстання проти нього. 

Альянс національних сил на чолі з колишнім премʼєр-

міністром Махмудом Джабрілем включає 65 ліберальних 

партій. Це можна вважати значним досягненням, що цей 

політик зумів сформувати коаліцію з низки політичних сил і 

таким чином збільшив шанси на перемогу. Джабріль став одним 

з перших діючих лівійських політиків, що підтримали 

повстання проти Каддафі [14].  

Всезагальний національний конгрес повинен був 

призначити новий кабінет міністрів та премʼєр-міністра. Іншим 

завданням конгресу мало стати також призначення 

відповідального комітету, котрий мав зайнятися розробкою 

першої лівійської конституції. Проте в останній момент перед 

виборами Перехідною радою було знято таке рішення. Таким 

чином планувалося заспокоїти схід країни. Також на весь період 

виборчої кампанії та аж до оголошення результатів у державі 

було введено надзвичайний стан, проте цей захід, як бачимо, не 

приніс бажаних результатів і не убезпечив виборчий процес від 

небажаних моментів [13]. 
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Після того, як виборчі дільниці зачинились, бюлетені 

відправили літаками в центр підрахунку голосів у Тріполі. За 

результатами виборів, більшість набрав Альянс національних 

сил. Даний парламент також являється тимчасовим. На нього 

покладена відповідальність розробити проект конституції, який 

буде винесений на референдум у 2013 році. Відповідно, після 

прийняття основного закону державу чекають повторні вибори 

тепер уже постійного уряду. 

Великими є сподівання лівійського народу від обраної ним 

команди керманичів. Є цілком логічне підґрунтя для цього, 

адже її очолив Махмуд Джабріль, у якого за спиною 

європейська та північноамериканська вища освіта, а саме у 

сфері стратегічного планування та прийняття рішень. 

Залишається сподіватись, що він зуміє «прийняти правильні 

рішення» та не опиниться на місці Каддафі [7].  

Нині, на нашу думку, дуже важливо міжнародній спільноті 

не залишити Лівію наодинці зі своїми проблемами, надати 

нагальну допомогу в боротьбі проти повстанців, аби завершити 

розпочатий процес, не випустити ситуацію з-під контролю. 

Інакше все може повторитися ще з більшою руйнівною силою. 

Хочеться згадати в даному випадку відому фразу: «Ми 

відповідальні за тих, кого приручили». Саме так виглядає 

ситуація в Лівії. Новий уряд оглядається на зовнішню допомогу, 

навіть висловлюючи начебто тверде рішення впоратися з усім 

самостійно. Для країни важливо сформувати надійну дієву 

поліцію, адже мало того, що мають місце спалахи 

повстанського руху по всій країні, залишаються 

безконтрольними кордони держави [10]. Для Лівії зараз 

найважливіше стабілізувати ситуацію, дати можливість народу 

повернутись до нормального життя. Саме цього найперше 

чекають від нової влади. Чи зуміє Джабріль обʼєднати країну 

єдиною метою відродження країни. Як він зможе заспокоїти 

схід і його сепаратистські настрої, засновані на тому факті, що 

його представництво в парламенті менше, ніж у заходу.  
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Останніми неприємними подіями, які мали місце в Лівії, 

стала атака радикальними ісламістами будівлі американського 

консульства в місті Бенгазі. Четверо американських громадян 

загинуло, серед них і посол США в Лівії Крістофер Стівенс, 

пʼять людей поранено. Викликає подив, що лівійська офіційна 

сторона далеко не відразу надала допомогу захисникам 

посольства. 

Також варто зазначити, що сам посол був затятим 

прибічником появи повстанського руху в Лівії. Судячи з 

трагічного кінця його діяльності, цей факт не надто вразив 

нападників. 

Напади на диппредставництва американської сторони 

стали надзвичайно популярні в арабських країнах. Можливо 

тому, що це найпростіший і найпереконливіший спосіб нагадати 

про себе. Не випадковим можна вважати і дату, обрану для 

теракту, адже 11 вересня є річницею трагічного терористичного 

акту, спрямованого проти американської сторони [8]. 

Як наслідок згадані вище події ще раз засвідчили 

неспроможність лівійського уряду тримати ситуацію під 

контролем. Осередком занепокоєння залишається схід країни. 

На фоні розгубленості лідерів країни можуть розгортатися нові 

радикальні угруповання, чия діяльність ще більше дестабілізує 

становище.  

Лівійський уряд одразу почав шукати крайніх у справі 

нападу на американське консульство. Належного розслідування 

так і не відбулось. Міжнародна спільнота, зокрема Сполучені 

Штати, чекає від новоспеченого уряду більш дієвіших вчинків, 

проте чи можна на це сподіватись залишається під великим 

питанням. 
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новой Ливии после свержения Муаммара Каддафи, бившего 

лидера страны. Автором также сделана попытка 
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рассмотрено главные проблемы, с которыми приходиться 

бороться ливийским государственным деятелям и 

проанализировано состояние их решаемости.   

Ключевые слова: Ливия, гражданская война, вооруженный 

конфликт, демократические выборы, Альянс национальных сил, 

Всеобщий национальный конгресс.  
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Досліджено особливості сучасної військово-морської 

стратегії КНР, зокрема, передумови її виникнення та форми 

реалізації за допомогою тактики «Обмеження доступу» до 

визначених територій, а також способи й можливості 

втілення цієї стратегії в життя за умов протидії з боку США 

та держав регіону Східної і Південно-Східної Азії.    

Ключові слова: військово-морські сили, «Острівні оборонні 

ланцюги», «Стратегія оборони поблизу узбережжя», тактика 

«Обмеження доступу». 

 

Характерною особливістю, що впливає на розвиток 

відносин двох економічно найпотужніших нині держав світу – 

Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної 

Республіки, є зростання військово-морської могутності КНР. У 

цьому контексті науковий інтерес привертає сам процес 

становлення Китаю як морської держави і, як наслідок, 

вироблення та реалізація Пекіном сучасної військово-морської 

стратегії. Така проблематика актуальна сьогодні серед широких 

наукових кіл. Зокрема, дослідженням китайської тактики 

«Обмеження доступу» в межах острівних оборонних ланцюгів 
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займаються американські експерти Дж. Бріч, Дж. Голмс, 

Т.Донеллі, Г. Шміт, М. Демпсі та ін. В українській політичній 

науці ця проблематика розроблена недостатньо, що зумовлює 

мету і завдання даного дослідження, а саме: визначити 

особливості становлення та розвитку сучасної військово-

морської стратегії КНР та способи її впровадження через 

тактику «Обмеження доступу» в межі територій, окреслених 

острівними оборонними ланцюгами. 

Маючи одне з найдовших у світі морське узбережжя, 

Китай тривалий час приділяв більшу увагу розвитку сухопутних 

військ. Він не утримував постійно функціонуючого флоту з 

часів адмірала Чжень Хе, відомого своїми експедиціями до 

берегів Східної Африки та вздовж узбережжя Індійського 

океану (1403–1433 рр.). Відсутність значних військово-

морських сил стала однією з причин, через яку Велика Британія, 

Франція, Японія та Росія неодноразово порушували 

територіальний суверенітет Китаю в XIX та XX ст. Зокрема, 

унаслідок «Опіумних воєн» Китаю була навʼязана торгівля 

опіумом, а становище країни перетворилось у напівзалежне від 

Британії. Франко-китайська війна призвела до колонізації 

Індокитаю, а подальші війни з Японією також демонстрували 

відчутну прогалину в обороні Китаю, неспроможність до 

відбиття нападів з боку агресорів. Ці та інші порушення 

суверенітету, територіальної недоторканності та цілісності 

країни, згодом були названі суспільно-політичною елітою 

Китаю як «національне приниження». Усвідомлення 

вразливості з боку потужних морських держав спонукало 

китайське керівництво до перегляду оборонної стратегії 

держави [7]. 

Після приходу до влади 1949 р. Комуністичної партії 

Китаю питання розвитку збройних сил стало одним з 

першочергових. Утім, протягом 1950-х і першої половини 1960-

х рр., коли основною зовнішньою загрозою для КНР були США, 

а розрахунок в обороні здійснювався на розвиток сухопутних 
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сил безпеки, військово-морські сили мали виконувати радше 

допоміжну функцію захисту узбережжя та створення 

потенційної загрози для Тайваню. Корейська війна та війна у 

Вʼєтнамі, у яких китайським військам доводилося вступати у 

зіткнення з американськими, стали підтвердженням правильно 

обраного курсу КНР на розвиток сухопутних сил. Також варто 

зазначити, що за сприяння СРСР у 1964 р. Китай зумів 

розробити й випробувати власну атомну бомбу, що суттєво 

збільшило вагу країни в міжнародних відносинах. Проте за 

часів керівництва Мао Цзедуна (1949–1976 рр.) економічна 

ситуація в КНР залишалася складною, а відтак спрямовувати 

фінансування на розвиток військово-морських сил просто не 

було змоги.  

Після приходу до влади Ден Сяопіна наприкінці 1970-х 

рр., що збіглося зі встановленням дипломатичних відносин між 

КНР і США, офіційний Пекін розпочав масштабні різнопланові 

реформи. Основна військова загроза для КНР змістилася зі 

США на СРСР, а політика безпеки почала змінюватись, 

оскільки потенційно найбільшою загрозою для Китаю став не 

американський, а радянський флот у Тихому океані. Проте 

флоту КНР відводилась усе ще допоміжна роль у випадку 

потреби захисту країни військовими засобами.  

У 1985 р. Центральна військова комісія КНР доповнила 

оборонну концепцію країни рішеннями щодо активного 

використання Військово-морських сил Народно-визвольної 

армії Китаю. Унаслідок була ухвалена «Стратегія оброни 

поблизу узбережжя». Ця стратегія передбачала використання 

збройних сил лише у відповідь на агресію противника, але в її 

межах оборонні дії збройних сил КНР могли переходити в 

контрнаступальні та не обмежуватись у часі і просторі. Було 

переглянуто рівень і масштаби оборонної діяльності сил 

військового флоту, зокрема – від оперативної активності 

поблизу китайського узбережжя до здійснення військових 

операцій за межами прилеглих до узбережжя Китаю морів. До 
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ухвалення цієї стратегії військовий флот КНР розглядався як 

винятково допоміжний для сухопутних сил і мав координувати 

власні дії з їхньою діяльністю. Після ухвалення «Стратегії 

оборони поблизу узбережжя» орієнтацію флоту Народно-

визвольної армії КНР було спрямовано на активніше 

використання морських територій. Стратегічна переорієнтація 

на військово-морський напрямок оборони була також 

спричинена змінами в оцінці безпеки міжнародного середовища 

та новими військово-технічними досягненнями КНР. 

«Стратегія оборони поблизу узбережжя» передбачала 

створення військово-морських сил, здатних до виконання трьох 

ключових завдань для забезпечення національної безпеки: 

- Стримування ворога та протистояння вторгненню з моря; 

- Захист суверенітету держави над власною територією; 

- Забезпечення цілісності батьківщини та її прав на морі [8].  

Концептуальним продовженням «Стратегії оборони 

поблизу узбережжя» в подальшому постали питання 

оперативної досяжності, стратегічних намірів і програми 

технологічної модернізації військового флоту КНР. Яскравим 

прикладом, що стосується питань оперативної досяжності та 

стратегічних намірів, є ідея контролю в межах двох острівних 

оборонних ланцюгів, іншими словами – поза межами 200 

морських миль (370,4 км) виключної економічної зони. 

Втілення в життя «Стратегії оборони поблизу узбережжя» 

виявило потребу модернізації флоту країни. Цей процес 

розпочався із середини 1980-х рр. Китай збудував значну 

кількість нових есмінців, крейсерів і підводних човнів. Зокрема, 

з 1989 р., коли була розпочата реалізація амбітної програми 

модернізації Народної-визвольної армії Китаю, військові 

видатки КНР щороку в середньому зростали на 12,9%. Сам за 

себе говорить військовий бюджет Китаю, який на 2012 рік 

становив приблизно 670 млрд. юанів, або 106,4 млрд. дол. США, 

що на 11,2% перевищує військовий бюджет країни 2011 р. [2]. 

Проте, якщо врахувати, що обмінний курс китайського юаня є 
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штучно заниженим, то в такому випадку реальний оборонний 

бюджет КНР становить понад 200 млрд. дол. США. Якщо ж 

порахувати оборонні витрати Китаю відповідно до валового 

внутрішнього продукту щодо паритету купівельної 

спроможності, то виявиться, що вони становлять суму 

приблизно еквівалентну 400 млрд. дол. США. Тобто китайський 

військовий бюджет нині становить майже дві третини 

військового бюджету США, який у 2012 р. становить 655 млрд. 

дол. США [9]. 

На сучасному етапі доктринальні основи діяльності 

військового флоту КНР продовжують активно розвиватись 

відповідно до концепції «Стратегії оборони поблизу 

узбережжя» та як результат зростання економічної могутності 

країни. Однією з найважливіших і таких, що може суттєво 

вплинути на характер відносин Китаю із сусідніми державами 

та іншими учасниками міжнародних відносин, є тактика 

«Обмеження доступу» до визначених територій (Area Anti-

Access Denial tactic). Це основоположна тактика 

внеможливлення оперативної здатності потенційного 

противника в певних районах моря, якщо йдеться про 

використання цієї тактики щодо морських та океанічних 

територій. Для можливості втілення її в життя Китай підвищує 

рівень своїх військово-морських потужностей через 

використання нових ракет для ураження наземних цілей з моря, 

протикорабельних балістичних ракет, а також 

протисупутникової зброї та озброєння підводних човнів [1]. При 

цьому географічне розташування дає змогу Китаю 

внеможливити доступ до будь-якої території в регіоні Східної 

Азії, яка, на думку офіційного Пекіна, може мати вагоме 

значення для національних інтересів КНР у період кризової 

ситуації. 

Власне цілями тактики КНР щодо «Обмеження доступу» 

до деяких територій є лімітування можливостей військово-

морських сил США, Японії, Південної Кореї та Тайваню в 
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регіоні Східної та Південно-Східної Азії. Зокрема, США та 

Японія є тими державами, які володіють двома найбільшими у 

світі військовими флотами (хоча японські Морські сили 

самооборони діють винятково в межах свого оборонного 

мандату, значення цього флоту як вагомої військової сили в 

регіоні ігнорувати не варто). 

Слід зазначити, що військово-морські сили США 

патрулюють західний тихоокеанський регіон, декларуючи при 

цьому безпеку морських шляхів і свободу міжнародної торгівлі 

тими цілями, які офіційний Вашингтон прагне забезпечити 

відповідно до власних національних інтересів у регіоні. Така 

позиція Вашингтона входить у колізію з позицією КНР у 

Південно- та Східноазійському регіоні, де офіційний Пекін має 

намір реалізовувати тактику «Обмеження доступу» до 

прилеглих морських територій, а саме до акваторій Жовтого, 

Східнокитайського та Південнокитайського морів.  

Стратеги військово-морських сил Китаю визначили 

території, котрі підпадають під режим обмеженого доступу для 

флотів іноземних держав. Це доволі значні площі морських 

територій, у межах так званих двох острівних оборонних 

ланцюгів, які окреслюють своєрідний оборонний периметр. 

Перший острівний оборонний ланцюг охоплює території між 

узбережжям КНР і Японськими островами, архіпелагом Рюкю, 

Тайванем і Філіппінськими островами. Тобто, за суттю, це 

цілковито акваторії Жовтого, Східнокитайського та 

Південнокитайського морів. Другий острівний оборонний 

ланцюг є не таким чітко визначеним і простягається на морські 

території до середньої лінії Японських островів (середина 

острова Хонсю) на півночі, включаючи острови Огасавара 

(Бонін), Маріанські острови, Гуам, Каролінські острови, 

Федеративні Штати Мікронезії, і закінчується поблизу 

узбережжя Нової Гвінеї, яка є південною межею даного 

острівного ланцюга. Ці території включають Філіппінське море 

та в дійсності охоплюють весь Філіппінський архіпелаг з усіма 
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його внутрішніми (Сибуян, Вісаян, Самар, Мінданао) та 

прилеглими (Сулу і Сулавесі) морями. У ширшому вигляді 

Другий острівний оборонний ланцюг охоплює площі територій, 

що простягаються від узбережжя Камчатки на півночі, через 

Курильські острови, Хоккайдо, Хонсю та інші острови 

Японського архіпелагу, а на півдні охоплює весь Малайський 

архіпелаг, включно з усіма Великими та Малими Зондськими 

островами від Нової Гвінеї аж до півострова Малакка. При 

цьому крайньою південною межею Другого острівного 

оборонного ланцюга в розширеному варіанті є північне 

узбережжя Австралії. Загалом, межі Другого острівного 

оборонного ланцюга простягаються на понад 3 300 кілометрів 

від узбережжя КНР [8]. 

Регіоном, де за умов зіткнення протилежних інтересів (при 

використанні тактики «Обмеження доступу») можливе 

виникнення кризи та ймовірне значне загострення ситуації, є 

Малаккська протока. Адже США, при потребі, можуть 

використати власний військовий флот для блокування цього 

надзвичайно важливого морського шляху, який зʼєднує басейни 

Тихого та Індійського океанів, для того, щоб випередити наміри 

Китаю та примусити його відмовитись від реалізації на практиці 

тактики «Обмеження доступу» щодо всього регіону 

Південнокитайського моря, а також для того, щоб не дозволити 

Пекіну першим заволодіти повним контролем над протокою [1]. 

На думку американських військових аналітиків, у 

військових колах КНР можуть розглядати варіанти ще й 

Третього острівного оборонного ланцюга, крайньою східною 

межею котрого визначають Гавайські острови. Подекуди межі 

цього острівного оборонного ланцюга можуть проходити на 

відстані близько 4 000 кілометрів від західного узбережжя 

штату Каліфорнія, що в масштабах Тихого океану не такий вже 

й значний показник. Водночас, відповідно до різних оцінок, у 

межі Другого острівного оборонного ланцюга потрапляють 

діючі військові бази США на острові Гуам, а в деяких 
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інтерпретаціях – навіть американська військова база на 

орендованому США у Великої Британії атолі Дієго Гарсіа в 

Індійському океані [4].  

Важливою економічною метою, яку передбачають 

китайські військові стратеги, встановлюючи межі Першого і 

Другого острівних оборонних ланцюгів, є гарантії безпеки 

постачання морем енергоносіїв до КНР, а також контроль за 

найважливішим джерелом видобутку нафти й газу в регіоні – 

островом Суматра, який перебуває під суверенітетом Індонезії. 

Китайські військові стратеги розглядають ці острівні ланцюги 

як своєрідні оборонні периметри, території в межах яких 

підлягають окупації чи принаймні захисту від доступу до них 

військових засобів противника у випадку виникнення кризової 

ситуації. Тобто кожне військове, або навіть торговельне судно 

іншої держави, при реалізації таких намірів КНР, буде суворо 

обмежене у своїй можливості заходити в межі акваторії 

прилеглих до Китаю морів [1]. 

Утім, у випадку виникнення кризової ситуації військово-

морські сили США та їхніх союзників у регіоні, серед них 

Японії і Південної Кореї, навряд чи пасивно спостерігатимуть, 

якщо КНР спробує військовими засобами утвердити власний 

контроль за окресленими територіями. Відомо, що США 

безпосередньо зацікавлені в підтриманні свободи мореплавства 

в зазначеному регіоні, серед іншого й у Тайванській протоці. 

Адже інакше контроль за Тайванською протокою дозволив би 

КНР заволодіти міцними позиціями на південному напрямку 

щодо Японії та Південної Кореї. Можна допустити, що за 

певних обставин, при суттєвому загостренні ситуації, флоту 

КНР будуть протистояти відразу чотири потужні військово-

морські угруповання: флот США (найбільший у світі)
1
, флот 

                                      
1
 Налічує 332 тисячі осіб оперативного складу та близько 124 тисячі 

персоналу в резерві, а також 1559 бойових суден, включаючи 11 авіаносців 

власного виробництва. Тоннажність військового флоту США перевищує 
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Японії (другий за масштабом оперативних потужностей у світі), 

флот Південної Кореї (четвертий за величиною у світі) та 

Тайваню (восьмий за величиною у світі). Що стосується 

військового флоту КНР, то у світовому рейтингу він посідає 

друге місце за величиною
1
. 

Очевидно, що при спробі втілення в життя тактики 

«Обмеження доступу» в межах Першого острівного оборонного 

ланцюга військово-морським силам КНР довелося б 

протистояти флотам країн, які перебувають за межами 

відповідного периметра, зокрема – Японії та Південної Кореї. 

Потенційна ж блокада доступу до територій у межах Другого 

острівного оборонного ланцюга видається ще 

проблематичнішою для КНР, бо тоді, окрім потенційних 

противників за доступ до визначених морських просторів – 

Тайваню, Японії та Південної Кореї, довелося б протистояти ще 

й США. Окрім того, значна площа території цього острівного 

оборонного ланцюга є неповністю досяжною для більшості 

ракетного озброєння КНР, навіть для її сучасних 

протикорабельних балістичних ракет. Лише балістичні ракети 

дальністю польоту понад 2–3 тисячі кілометрів, які здатні нести 

ядерні заряди, теоретично могли б забезпечити покриття площі 

території Другого острівного оборонного ланцюга, але таких 

ракетоносіїв у КНР поки що лише кілька десятків, чого 

звичайно недостатньо. Проте Китай активно розвиває технології 

їхнього виробництва впродовж останніх років. Нині КНР 

досягнула ракетно-технічних потужностей для того, щоб при 

                                                                                      
аналогічний показник 13 наступних у списку військових флотів світу разом 

узятих. Підводний військовий флот США налічує 75 човнів [6]. 
1
 Налічує 250 тисяч осіб персоналу, 760 бойових суден, серед них один 

авіаносець “Шілан”, що поступив на озброєння військово-морських сил КНР 

у 2011 р. та є колишнім радянським, купленим в України військовим судном 

“Варяг”. Підводний військовий флот Китаю налічує у своєму складі 68 

підводних човнів [6]. 
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потребі повністю обмежити доступ до території на відстані 1500 

кілометрів від власного узбережжя [9].   

Отже, ідея острівних оборонних ланцюгів КНР у межах 

«Стратегії оборони поблизу узбережжя» являє потенційну 

загрозу міцним позиціям військового флоту США та військово-

морських сил їхніх союзників у регіоні Східної та Південно-

Східної Азії. За останні роки Китайська Народна Республіка 

спромоглася суттєво наростити власні військово-технологічні 

потужності, включаючи вже згадані ракетні озброєння, для 

обмеження доступу в межі Першого острівного оборонного 

ланцюга, що суттєво полегшує для КНР здійснення швидкого 

військового вторгнення на Тайвань. КНР також висуває 

претензії щодо суверенітету над Парасельськими островами й 

архіпелагом Спратлі, які знаходяться в Південнокитайському 

морі, з метою закріплення контролю за акваторією всього 

Південнокитайського моря. Це спричиняє загострення 

суперечностей із сусідніми державами і може призвести до 

конфронтації між Вʼєтнамом і Філіппінами, з одного боку, і 

Китаєм – з другого, у випадку, якщо офіційний Пекін 

односторонньо намагатиметься втілити в життя тактику 

«Обмеження доступу» до акваторії цього моря.  

Реалізувати прагнення КНР щодо обмеження доступу 

інших флотів на територію в межах Другого острівного 

оборонного ланцюга все ще не є в силах Пекіна. Це пояснюється 

як нестачею технологічних потужностей флоту КНР, так і 

значною кількістю інших претендентів на офіційне розширення 

власних екваторіальних володінь, зокрема – у регіоні 

Південнокитайського моря та західнотихоокеанської акваторії в 

цілому, серед них Вʼєтнам, Філіппіни, Тайвань, Малайзія, 

Індонезія, Сінгапур. Утім, надмірні амбіції Китаю свідчать про 

його твердий намір втілювати в життя «Стратегію оборони 

поблизу узбережжя». 

Тактика Китаю щодо «Обмеження доступу» в межах двох 

острівних оборонних ланцюгів спричинила дискусії щодо 
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вироблення контрзасобів для протистояння обмеженню доступу 

до будь-яких територій. Нещодавно у військових колах США 

було розроблено концепцію «Спільного оперативного доступу». 

Така концепція, автором котрої є голова Комітету начальників 

штабів США М. Демпсі, найперше передбачає забезпечити 

належну координацію дій різних родів військ збройних сил 

армії США. Скоординовані дії різних підрозділів армії США, а 

також військових сил інших держав повинні забезпечити 

здатність долати монопольну прерогативу інших держав на ті чи 

інші регіони [3].  

Концепція «Спільного оперативного доступу», на думку 

американського експерта Дж. Голмса, свідчить про те, що 

збройні сили США більше не володіють повною кількісною та 

якісною перевагою, як це було ще донедавна, а відтак, 

Сполученим Штатам Америки потрібно визнати новий рівень 

ризиків, щоб і надалі бути здатними до здійснення традиційних 

військових місій, як наприклад, забезпечення вільного доступу 

до Ормузької протоки чи гарантування військової підтримки 

Тайваню або Японії. США доведеться усвідомити реальність 

того, що більше неможливо розраховувати на ведення успішних 

військових дій без загрози значних втрат в особовому складі [5].  

Можна дійти висновку, що концепція «Спільного 

оперативного доступу», у випадку її використання в регіоні 

Східної та Південно-Східної Азії, є відповіддю США на тактику 

«Обмеження доступу» в межах двох острівних оборонних 

ланцюгів, розроблену в КНР у рамках «Стратегії оборони 

поблизу узбережжя». Таким чином, США готуються до 

зростання ризиків у боротьбі за свободу доступу до всіх без 

винятку міжнародних вод і збереження належної військово-

оперативної здатності до здійснення масштабних маневрів 

власних військ в акваторії морів, де потенційні противники 

намагаються створити перешкоди доступу. Серед 

американських експертів побутує думка про те, що у випадку 

спроби Китайської Народної Республіки силою обмежити 
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доступ до акваторії морів у межах двох острівних оборонних 

ланцюгів це б закінчилось для неї так само, як це було з 

військово-морськими силами Японії 1943 р., тобто провалом [1].  

Утім, оскільки Китай швидко нарощує власні військово-

морські потужності, США та їхнім союзникам доведеться 

швидко адаптовуватись, якщо вони мають намір і надалі 

підтримувати статус-кво в регіоні Східної та Південно-Східної 

Азії. 
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The article is dedicated to the research of the contemporary 

PRCʼs naval strategy properties, in particular the preconditions for 

this strategy arising and its realization forms by means of the Area 

Anti-Access Denial tactic and the ways and chances for making real 

such a strategy in the conditions of the USA and the East and South-

East Asian regional powersʼ resistance. 

Key words: naval forces, «Island chains», «Offshore defence 

strategy», «Area Anti-Access Denial» tactic.  

 

Исследовано особенности современной военно-морской 

стратегии КНР, в частности предпосылки ее возникновения и 

формы реализации с помощью тактики «Ограничения 

доступа» к определенным территориям, а также способы и 

возможности внедрения этой стратегии в жизнь в условиях 

противодействия со стороны США и других государств 

региона Восточной и Юго-Восточной Азии. 
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Стаття аналізує кіпрське питання в контексті 

європейської безпеки. Ця проблема є однією з найскладніших у 

системі міжнародних відносин, у такому контексті стає 

актуальним процес знаходження сприятливого рішення. 

Визначаються найактуальніші вектори цієї проблеми. 

Аналізується позиція європейських та глобальних субʼєктів у 

цьому контексті. 

Ключові слова: кіпрське питання, регіональна безпека, 

військова інтервенція, військовий контингент. 

 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що процес 

забезпечення європейської безпеки являє собою складне, 

багатоаспектне явище, яке включає в себе заходи аналізу, 

локалізації та врегулювання різних конфліктних ситуацій 

незалежно від ступеня їхньої потенційної небезпеки. Сучасний 

порядок та стан моніторингу кризових ситуацій вбачає розгляд 

різних сценаріїв розвитку конфлікту та віднайдення 

найприйнятнішого формату врегулювання. 

Мета статті – проаналізувати особливості кіпрського 

питання в системі забезпечення європейської безпеки. 
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Завдання статті – виявити основні причини кіпрського 

питання та можливі шляхи врегулювання цієї проблеми. 

Висвітлити позиції субʼєктів міжнародних відносин , зокрема 

України, у контексті даної проблематики. 

Кіпрське питання являє собою одне з найскладніших явищ 

у сучасній системі міжнародних відносин. Цей конфлікт має 

досить високий ступінь напруги, а ймовірність військового 

сценарію розвʼязання робить його дуже актуальним у сфері 

забезпечення регіональної безпеки. Кіпрське питання полягає в 

поділі острова на дві частини між грецькою та турецькою 

спільнотами. Цей поділ відбувся 1974 року внаслідок військової 

інтервенції Туреччини на Кіпр, яка намагалась унеможливити 

процес „еносису” приєднання Кіпру до континентальної Греції. 

Складність цього питання також полягає в тому, що 

міжнародне співтовариство, незважаючи на багаторазові наміри 

розвʼязати цей конфлікт, усе ще не знайшло універсальної 

моделі його врегулювання. Майже всі держави Європи 

включаючи Україну, не визнають Турецької Республіки 

Північного Кіпру як незалежний субʼєкт міжнародних відносин. 

Беручи до уваги дружні відносини, які розвиваються між 

Україною та Кіпром уже понад 20 років, слід констатувати 

практичну відсутність серйозних проблем, які б ускладнювали 

українсько-кіпрські відносини. З багатьох актуальних 

міжнародних питань спостерігається тотожність або близькість 

позицій двох країн. Сторони неодноразово протягом років 

співробітництва підтвердили обопільну зацікавленість в 

інтенсифікації політичного діалогу та переведенні його на 

постійну основу. Важливим результатом переговорів в МЗС 

Кіпру стало узгодження позицій у співпраці сторін у межах 

міжнародних організацій і підтримка Кіпром як новим членом 

Євросоюзу ініціатив України щодо співробітництва з ЄС. 

Одним з важливих питань для двох країн є співробітництво в 

забезпеченні європейської безпеки. 

Кіпрський конфлікт на думку грецького політолога 
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Джорджа Калудіса, є наслідком етнополітичної взаємодії між 

грецькою та турецькою спільнотами і під час цього процесу 

треба брати до уваги три суттєві складники. Найгострішою та 

найактуальнішою причиною є націоналізм, оскільки обидві 

спільноти впродовж  історичного розвитку під впливом різних 

процесів сформували специфічне ставлення одна до одної. 

Іншими складниками є культурні, політичні й економічні 

фактори [2]. 

Складна структура суперечностей на Кіпрі на сучасному 

етапі сполучає елементи антиколоніального національно-

визвольного руху, міжетнічного конфлікту, міждержавного – 

двостороннього та багатостороннього протистояння, а також 

риси комплексної проблеми за участі нерегіональних та 

багатосторонніх акторів. Суттєвий вплив на історію кіпрського 

питання здійснила холодна війна, а також внутрішньополітичні 

особливості, які визначали вектор поведінки кожного з 

основних субʼєктів конфлікту. Після краху біполярної системи  

розширення Європейського Союзу, членство Кіпру в ньому та 

початок переговорів про вступ Туреччини, може внести в 

ситуацію нові імперативи. 

Кіпр розташований у східній частині Середземного моря 

та є третім найбільшим островом цього регіону, де 

переплітаються три континенти. Починаючи з 1950-х років, 

острів став обʼєктом напруги, суперечностей і насильства, яке 

було викликане зіткненням інтересів і претензій двох місцевих 

етнічних спільнот і трьох союзників з НАТО – Греції, 

Туреччини та Великобританії. Спочатку інтеграційні процеси 

між двома етнічними групами унеможливлювалися з боку 

Великобританії, оскільки британська влада намагалася зберегти 

контроль над островом. 

Вплив кіпрської проблематики на більш широкі аспекти 

міжнародних відносин простежується протягом усієї еволюції 

цього питання. Кіпрське питання має велике значення в 

контексті реалізації безпеки кількох регіонів: Європа, Близький 
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Схід і Північна Африка. Це пояснюється стратегічним 

положенням Кіпру в регіоні Східного Середземноморʼя. Ще в 

античні часи Кіпр відігравав велике значення під час походів 

Олександра Македонського до Індії, оскільки острів відкривав 

лінії комунікацій в Азію. Таке положення надавало Кіпру 

переваги в торгівлі та міжнародній політиці, а також 

підсилювало значення острова в геополітичному контексті 

протрималося і до ХХІ ст. Найактуальнішим це питання стало 

після відкриття родовищ енергоресурсів у регіоні Близького 

Сходу та Північної Африки, а також введення в експлуатацію 

Суецького каналу. 

Російський дослідник Бредіхін О. у цьому контексті 

заявляє, що кіпрське питання сприяло появі сталої цілісності — 

підсистеми міжнародних відносин зі своєю логікою 

функціонування та структурою, яка відрізняється особливим 

набором внутрішніх і зовнішніх чинників. У ній чітко 

визначається три рівні взаємодій: локальний конфлікт між 

двома спільнотами на самому острові; регіональний, який 

накладається на внутрішні відносини на острові між Грецією та 

Туреччиною; глобальний – сукупність двох перших рівнів, на 

які накладаються інтереси великих держав, міжнародних 

організацій і блоків [3, c. 67]. 

Процес забезпечення загальноєвропейської безпеки є 

комплексним явищем, яке включає різноманітні компоненти. 

Термін „загальноєвропейська безпека”, який вживається в 

статті, використано з метою унеможливлення процесу звуження 

дослідження до якогось окремого складника. Дослідження цього 

питання в такому контексті доцільно розподілити на три 

частини: 

По-перше, регіональний вимір, який сполучає аналіз 

специфіки та подій у кількох регіонах: Європа, Близький Схід і 

Північна Африка. Цей аспект пояснюється насамперед  

геополітичним становищем Кіпру, а також тим, що в епоху 

глобалізації та регіоналізації взаємозалежність між регіонами 
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суттєво посилюється, виникнення конфліктної ситуації в 

одному регіоні може призвести до ефекту „ланцюгової реакції”, 

що може утворити вогнища напруги в інших регіонах. Ця 

проблема актуалізувалась у контексті останніх подій у 

Північній Африці та на Близькому Сході. 

По-друге, міждержавний рівень взаємодії між Кіпром, 

Грецією та Туреччиною. Відносини між цими державами є 

системоутворюючим фактором цієї проблеми. Конфронтаційна 

політика цих держав сприяла появі кіпрського питання на 

міжнародній арені. У вересні 2011 року цей вектор суттєво 

активізувався, що було визвано заявами кіпрської сторони про 

початок добування енергоресурсів на шельфі Середземного 

моря. Ця заява була сприйнята Туреччиною, як акт агресій 

проти турецької спільноти Кіпру. 

По-третє, глобальний рівень, який полягає в зацікавленості 

тих чи інших гравців у вигідному для них розрішенні цього 

конфлікту. Позиція  „великих держав” може мати вирішальне 

значення для врегулювання конфлікту, тим більше, що 

стратегічне положення Кіпру буде акцентувати увагу „великих 

держав” на цьому питанні. У період холодної війни ця проблема 

розглядалася крізь призму біполярного протистояння між 

військово-політичними блоками. 

Особливості сучасної ситуації в регіоні Близького Сходу 

та Північної Африки суттєво дестабілізували сучасну систему 

міжнародних відносин. Ситуація ускладнюється тим, що 

процеси взаємодії між регіонами стали дуже динамічними і 

такий розвиток ситуації призводить до поширення напруги на 

інші прилежні регіони. 

У ситуації з Кіпром має місце один з ключових аспектів 

геополітики – географічний фактор, у даному конкретному 

випадку  йдеться про географічну наближеність острова до 

регіону Близького Сходу. Таким чином, події, які виникають, 

або будуть виникати в країнах Близького Сходу будуть 

здійснюватимуть потужний вплив на внутрішньо - політичну 
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ситуацію на Кіпрі та будуть здатні активізувати деструктивні 

процеси. 

Яскравим прикладом цього можуть бути події, які мали 

місце восени 2011 року навколо родовищ газу, що були знайдені 

в регіоні Східного Середземноморʼя. Велике родовище  

„Левіафан”, яке розташоване в територіальних водах 

Середземного моря, між узбережжями Кіпру, Ізраїлю та Лівану. 

Згідно з оцінками багатьох експертів це родовище найбільше з 

усіх знайдених за останні десять років [4, c. 23]. 

У відповідь на це Туреччина заявила про початок власних 

дій щодо геологічної розвідки родовищ та оскаржила право 

Кіпру на видобуток газу у власній економічній зоні поки 

кіпрське питання не буде врегульоване. На мою думку, така 

позиція Туреччини пояснюється намірами останньої 

унеможливити процес розробки газових і нафтових родовищ у 

Східному Середземноморʼї. Енергетична політика ЄС 

направлена на диверсифікацію постачань енергоносіїв до 

європейських споживачів. Виходячи з цього, процес розробки 

родовищ Кіпром, Ізраїлем і Ліваном вважається доцільними і 

перспективним. З другого боку, цей процес знижує транзитні 

спроможності Туреччини, яка також може використовувати 

власну територію для транспортування енергоносіїв. Відносини 

Туреччини та Кіпру в такому контексті можуть розглядатися, як 

акт стримування розробки газових родовищ у Східному 

Середземноморʼї. 

Зважаючи на вищезазначене, можна констатувати, що 

Кіпр перебуваючи на межі кількох геополітичних регіонів, 

зазнає впливу тих процесів, які відбуваються в цих межах. 

Насамперед це виявляється передусім у деструктивних 

процесах, які розвиваються динамічніше. 

Іншим аспектом, який має суттєве значення в контексті 

забезпечення європейської безпеки та безпосередньо повʼязаний 

з кіпрським питанням – тристоронні відносини між Кіпром, 

Грецією і Туреччиною. Цей фактор має системоутворювальний 



Аналіз кіпрського питання в контексті  

реалізації загальноєвропейської безпеки 

 

 281 

характер, оскільки кіпрське питання, по суті, є міжетнічним 

чинником відносин між двома спільнотами – грецькою і 

турецькою. 

Особливість відносин між Грецією і Туреччиною має 

досить суперечливий характер. У 1970-ті рр. турецький 

дослідник С. Соніел писав про греко-турецькі відносини: 

„Історія відносин між двома країнами — це історія 

безперервного конфлікту”. Туреччина та Греція причетні до 

одного геополітичного регіону, внутрішня і зовнішня політика 

обох країн безпосередньо впливає одна на одну [5]. 

Кіпрське питання є одним з найактуальніших 

зовнішньополітичних чинників у відносинах між двома 

країнами. Кіпр у різні історичні епохи зазнав впливу як Греції, 

так і Туреччини, що знайшло своє відображення в культурній, 

політичній і демографічній сферах. Відносини між Грецією та 

Туреччиною мають різні проблеми: делімітація та демаркація 

морських кордонів, питання євроінтеграції Туреччини та ін. 

Після вересневих подій, повʼязаних з енергетичним 

питанням, багато експертів почали говорити про військовий 

сценарій розвитку ситуації. Заступник премʼєра Туреччини 

Бешир Атай зробив заяву, якщо ЄС передасть Кіпру право 

перехідного головування відносини з ЄС можуть бути 

заморожені. У відповідь на це верховний представник ЄС  

зовнішньої політики Кетрін Ештон наголосила, що ЄС не має 

наміру відміняти своє рішення і Кіпр перейде до своїх 

обовʼязків у липні 2012 року [6]. 

Особливої уваги в заданому контексті треба приділити 

процесу євроінтеграції як основного чинника існування ЄС. 

Кіпрське питання, на думку багатьох експертів, є однією з 

головних перешкод на шляху вступу Туреччини до ЄС. Слід 

зазначити, що Туреччина крім цього питання, має інші 

проблеми, які перешкоджають її вступу: недотримування прав 

людини, соціально - регіональна диференціація, релігійний 

чинник тощо. 
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Туреччина використовувала кіпрське питання у своїх 

відносинах з ЄС. Найгостріше це питання для ЄС постало на 

момент вступу Кіпру до європейської спільноти. На той час 

розглядалися три проекти членства Кіпру в ЄС: приєднання 

обʼєднаного Кіпру, приєднання тільки Республіки Кіпр або 

процес замороження вступу. Унаслідок до ЄС вступила тільки 

Республіка Кіпр, Турецька Республіка Північного Кіпру все ще 

залишається невизнаною міжнародною спільнотою. При чому, 

процес замороження вступу Кіпру до ЄС міг призвести до зриву 

процесу розширення ЄС у 2004 році та ускладненням відносин з 

Грецією [7, c. 56]. 

Вигідне геополітичне становище Кіпру протягом всієї 

історії впливало на специфіку міжнародних відносин у 

Східному Середземноморʼї. Він мав велике значення для 

Олександра Македонського та Річарда Левове Серце, оскільки 

відкривав лінії комунікацій до Азії та Африки. Після введення в 

експлуатацію Суецького каналу зріс інтерес до Кіпру з боку 

Великобританії. 

У роки „холодної війни” Кіпр став частиною блокового 

протистояння. Для США загроза війни між союзниками з НАТО 

Грецією і Туреччиною через суперечності щодо Кіпру була 

неможлива, оскільки могла серйозно підірвати південно-східний 

фронт західної системи безпеки. СРСР, у свою чергу, вбачав у 

Кіпрі джерело нестабільності в НАТО, міг використовувати 

його для просування власних інтересів у регіоні. Кіпрський 

конфлікт був суттєвою загрозою міжнародному миру та 

безпеки, наслідком чого стали наміри ООН  щодо врегулювання 

конфлікту. Тільки резолюцій щодо Кіпру було ухвалено понад 

130. Був також знайдений необхідний баланс між військово - 

політичними та дипломатичними інструментами забезпечення 

стабільності й безпеки. Сформовано особливий 

зовнішньополітичний клімат, який ускладнює використання цієї 

проблеми іншими міжнародними гравцями у своїх цілях [8]. 
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Відносини між Україною та Кіпром завжди розвивалися на 

партнерській основі, яка підкріплювалась низкою конкретних 

кроків з боку обох держав. По – перше, слід зазначити, що між 

обома державами сформувалися тісні контакти у сфері бізнесу. 

Україна розраховує на підтримку Кіпром протягом його 

головування в ЄС своїх євроінтеграційних інціатив. Багато 

українців працюють на Кіпрі, що позитивно впливає на стан 

двосторонніх відносин. На цьому акцентував увагу міністр 

внутрішніх справ Неокліс Сілікіотіс. Він також заявив, що 

інтеграція мігрантів у країнах проживання є одним із 

важливіших завдань для Кіпру [9]. 

Іншим важливим аргументом у відносинах між двома 

державами є динамічна кооперація на рівні вищих навчальних 

закладів. На думку ректора МГУ та Почесного консула 

Респібліки Кіпр у місті Маріуполь К.В. Балабанова, яку він 

висловив на прес-конференції, присвяченій 50-річчю 

Незалежності Республіки Кіпр, обидві держави повинні активно 

розвивати двосторонні відносини з метою подальшої 

інтенсифікації співробітництва [10]. 

Отже, можна дійти висновку, що кіпрське питання 

здійснює істотний вплив на систему безпеки кількох регіонів. 

Особливе місце тут посідає геополітичне становище Кіпру, який 

перебуває на межі кількох геополітичних регіонів. Імовірне 

військове розвʼязання цієї проблеми може призвести до 

суттєвих трансформацій системи міжнародних відносин. 
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This article analyses the Cyprus question in the European 

security context. This problem is one of the most difficult in the 

international relation field and the finding process of the 

comprehensive solution becomes more necessary. The most actual 

vectors of this conflict are determined. The position of the European 

and global subjects are analyzed in this context. 

Key words: the Cyprus question, the regional security, the 

military intervention, the military formation. 

 

Статья анализирует кипрский вопрос в контексте 

европейской безопасности. Эта проблема является одной из 

наиболее сложных в системе международных отношений, в 

таком контексте становится актуальным процесс 

нахождения подходящего решения. Определяются наиболее 

актуальные векторы этого конфликта. Анализируется позиция 

европейских и глобальных субъектов в этом контексте. 

Ключевые слова: кипрский вопрос, региональная 

безопасность, военная интервенция, военный контингент. 
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У даній статті розглядається еволюція політики 

Європейського Союзу з інтеграції іммігрантів. Здійснено 

порівняльний аналіз програмних документів керівних органів ЄС. 
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Європейський Союз є не тільки політичним обʼєднанням зі 

спільною економічною базою; уже давно було очевидно, що це 

безпрецедентне політико-економічне утворення матиме 

наслідком (а деякою мірою, і метою) створення нового 

європейського суспільства. Це суспільство, мультикультурне за 

своєю суттю, мало на певному етапі виступити чинником 

подальшого обʼєднання національних держав. Однак як 

політична еліта держав-членів ЄС, так і  посадовці органів ЄС 

не врахували, що формування такого суспільства, у якому 

різноманітність і надбання багатьох культур поєднуються із 

верховенством права, взаємоповагою та повагою до 

демократичних цінностей, не може ефективно відбуватися за 

відсутності контролю. 

Масова міграція як у межах ЄС, так і з третіх країн, 

породила необхідність розроблення політики інтеграції задля 
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повноцінної участі іммігрантів у житті суспільства. Держави-

члени ЄС обрали різні підходи до інтеграції, і наразі, після 

кількох десятиліть застосування можна робити певні висновки 

щодо їхньої ефективності. Проте обʼєктом дослідження в цій 

статті є не національна політика певних держав, а 

загальноєвропейська політика інтеграції, яка нині перебуває у 

стані формування. Зважаючи на численні проблеми, з якими 

зіштовхнулися держави-члени ЄС при спробах інтегрування 

іммігрантів, а також на тенденцію передання все більшої 

кількості владних повноважень на рівень наднаціональних 

європейських структур, дослідження перспектив розвитку 

загальноєвропейської політики інтеграції іммігрантів є 

надзвичайно актуальними. 

Серед вітчизняних науковців проблемами міграційної 

політики ЄС займалися М. Відякіна [1] та О. Краєвська [2]. 

Серед зарубіжних учених можна виділити Р. Коопманса [3], 

який розглядає проблему інтеграції іммігрантів у контексті 

мультикультурного суспільства; К. Юра [4], який частково 

розглядає еволюцію спільної європейської політики інтеграції; 

Д. Пападеметріу, [5] який висуває низку пропозиції щодо 

збільшення ефективності існуючої політики; а також А. Геддеса, 

чия книжка “Міграція та імміграція в Європі” [6] є однією з 

найвсеохопніших праць щодо питань національної та 

європейської політики інтеграції іммігрантів. Додатково слід 

відокремити нещодавно випущений збірник “Розвиток 

європейської політики” за ред. Е. Джоунса [7]. 

Ця праця додає до вищеописаного аналіз останніх 

програмних документів ЄС. Метою статті є розглянути ключові 

моменти у формуванні спільної політики з інтеграції 

іммігрантів на європейському рівні, простежити прогрес та 

тенденції, виявити проблеми, зробити рекомендації щодо 

збільшення ефективності наявних рішень. 

Визначення основних напрямів політики ЄС грунтується, 

передусім, на Спільних базових принципах політики інтеграції 
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іммігрантів у Європейському Союзі, які були прийняті Радою 

юстиції та внутрішньої політики у 2004 році[8]. Згідно з цими 

принципами, інтеграція є процесом динамічним і двостороннім, 

до якого мають бути залучені як іммігранти, так і приймаючі 

суспільства. У 2005 році Єврокомісія представила Спільний 

план інтеграції, усі основні положення якого наразі вважаються 

виконаними [9], що, як виявилося пізніше, не було достатнім 

для зародження механізму ефективної спільної політики 

інтеграції. 

Формування спільної політики ЄС із інтеграції іммігрантів 

можна простежити, розглянувши такі програмні документи, як 

Спілкування (Communications) Єврокомісії. Спілкування 

Єврокомісії з іншими керівними органами ЄС не мають 

зобовʼязального характеру, проте є надзвичайно цікавими для 

визначення умовних “дорожніх знаків” на шляху розвитку 

європейської політики інтеграції іммігрантів. Їхній зміст 

зображує тенденції, які існують у державах-членах, і зусилля 

ЄС, спрямовані на їхнє контролювання. 

Так, Спілкування 2003 року з Радою Європи, 

Європарламентом, Європейським комітетом із соціально-

економічних питань і Комітетом регіонів про імміграцію, 

інтеграцію та зайнятість року констатує невдоволення багатьох 

держав-членів ефективністю національної політики інтеграції та 

наголошує на можливому позитивному ефекті вироблення 

спільної чи принаймні скоординованої політики[10]. Причому, 

координування зусиль повинне відбуватися не тільки між 

державами-членами, а й залучати європейські та місцеві органи 

влади, серед них і в країнах походження іммігрантів, а також 

обʼєднувати дослідників, недержавні організації та, не в 

останню чергу, самих іммігрантів. 

Спілкування 2005 року являє собою перший програмний 

документ, що є відповіддю Єврокомісії на прохання 

Європейської Ради розробити пропозиції щодо формування 

узгодженої європейської політики інтеграції. Цей документ бере 
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до уваги існуючі межі політики ЄС і пропонує вказівки до дій як 

на європейському, так і на національному рівні. Як говориться у 

Вступі:“…держави-учасниці заохочуються до посилення своїх 

зусиль із перспективою розвитку всеохоплюючих національних 

стратегій інтеграції, в той час як пропонуються нові шляхи 

забезпечення послідовності між діями на рівні ЄС та 

національному” [11]. З усіх офіційних документів ЄС, 

присвячених цьому питанню, дане Спілкування є 

найдокладнішим. Воно базується на Довіднику з інтеграції, 

розробленому як низка практичних вказівок для держав-

учасниць (який станом на 2012 рік перевидавався тричі), а 

також на участі Європейського фонду для інтеграції 

представників третіх країн, який тоді був  лише на стадії 

проектування та й офіційно створений у 2007 році, про що далі 

йтиметься детальніше. 

Документ виділяє девʼять основних положень 

національної та європейської інтеграційної політики, 

супроводжуючи кожен із них рекомендаціями щодо дій на 

національному та європейському рівнях. У межах даної статті 

неможливо детально розглянути всі положення, тому автори 

виділять ключові, на їхню думку, елементи кожного з них, зміни 

яких можна буде простежити у пізніших документах. 

1. Інтеграція як двосторонній процес взаємного 

пристосування між іммігрантами та жителями країн-членів: 

низка зусиль повинна бути сконцентрована на інформаційному 

діалозі з “приймаючим” населенням, метою якого має бути 

обізнаність із наслідками інтеграційних програм та заохочення 

дружніх стосунків між різними етнічно-культурними групами. 

2. Повага до базових цінностей ЄС як складник 

інтеграції: розуміння, прийняття та користування перевагами 

спільних європейських цінностей: внесено пропозицію 

включити інтеграцію громадян третіх країн у майбутні 

багаторічні програми Агенції фундаментальних прав (FRA). 

3. Важливість працевлаштування як способу внеску 
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іммігрантів у розвиток суспільства та як важливого засобу 

інтеграції: запропоновано детальні заходи на національному 

рівні, які включають курси підвищення кваліфікації, 

інформування та заохочення роботодавців, які наймають 

іммігрантів, усунення перешкод до працевлаштування та 

спрощення процедури відкриття власного бізнесу для 

іммігрантів. З боку ЄС пропонується контроль за дотриманням 

принципів недискримінації при працевлаштуванні (що певним 

чином суперечить вищеназваному заохоченню роботодавців до 

винаймання іммігрантів). 

4. “Базова” обізнаність із мовою, культурою та історією 

приймаючого суспільства: робиться акцент на створенні та 

диверсифікації мовно-культурних  курсів для іммігрантів із 

різними потребами та рівнями освіти, а також на підтримці 

інноваційних ідей щодо створення таких курсів на 

європейському рівні. 

5. Освіта як ключовий складник активної участі 

іммігрантів у житті суспільства: пріоритетом є іммігрантська 

молодь, а запропоновані заходи мають зосереджуватися на 

збільшенні відвідування ними навчальних закладів різних 

рівнів. 

6. Рівноправний доступ для іммігрантів до державних і 

приватних товарів і послуг, а також надання інституційної 

підтримки: урахування потреб різних категорій іммігрантів при 

роботі різноманітних закладів, створення груп розʼяснення та 

підтримки, надання послуг перекладачів. 

7. Часті контакти між іммігрантами та громадянами 

країн-членів як основоположний механізм інтеграції: 

заохочення організації сумісних заходів, поліпшення умов 

проживання й стану громадського простору. 

8. Право на застосування різноманітних культурно-

релігійних практик, яке гарантується Хартією основних прав і 

повинно бути захищене, якщо це право не вступає в конфлікт із 

невідчужуваними європейськими правами чи з національним 
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законодавством: заохочення міжкультурного діалогу між 

релігійними общинами та органами влади. 

9. Участь іммігрантів в демократичних процесах та у 

формулюванні інтеграційної політики: спрощення умов участі у 

суспільних організаціях, спрощення процедури голосування, 

заохочення діалогу між поколіннями та групами іммігрантів. 

Слід зазначити, що майже в кожному пункті 

наголошується, що ЄС повинен виконувати роль координатора, 

збираючи та поширюючи приклади успішних стратегій окремих 

країн, або ж місцевих ініціатив. Даний документ є, у цілому, 

послідовним і повним переліком різних аспектів інтеграційної 

політики, який міг бути (і в деяких випадках був) використаний 

країнами-членами ЄС як орієнтовний план для формування 

власних програм інтеграції іммігрантів. 

У 2007 році Комісія розробила Європейський культурний 

план, заснований на трьох основних напрямках дії: культурне 

різноманіття та міжкультурний діалог; культура як каталізатор 

креативного процесу; культура як ключовий компонент 

міжнародних відносин [12]. Того ж року Рада Європи ухвалила 

відповідну резолюцію з підтримки цього плану, яка заохочувала 

ЄС і держави-члени співпрацювати з метою налагодження 

міжкультурного діалогу, а також розуміння та поваги до 

культурного різноманіття Європи. Ці кроки не тільки 

демонструють ідеологічну позицію ЄС, а й передбачають, що 

держави-учасниці налагоджуватимуть механізми тісної 

співпраці. Рік 2008-й було проголошено Європейським роком 

міжкультурного діалогу. 

Важливо, що рішенням Ради Європи в 2007 році також 

було створено вже згаданий Європейський фонд для інтеграції 

представників третіх країн, який мав діяти від 2007 до 2013 

року. Цей фонд передбачав збір і послідовне виділення коштів 

на програми, які мали сприяти інтеграції іммігрантів. У 

вступній статті наголошувалося на тому, що невдача кожної 

окремо взятої держави-учасниці багато в чому могла вплинути 
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на стан справ в інших державах і у ЄС у цілому. Стаття 3 

Рішення виділяла такі цілі, як такі, що мали фінансуватися, 

серед іншого, за рахунок коштів фонду [13]: 

– спрощення розробки та запровадження процедур доступу, 

які причетні до та підтримують процес інтеграції громадян 

третіх країн; 

– розробка та запровадження процесу інтеграції громадян 

третіх країн, які нещодавно прибули до країн-членів ЕС; 

– збільшення здатності країн-членів ЄС розробляти, 

запроваджувати, спостерігати й оцінювати політичні 

заходи з  інтеграції громадян третіх країн; 

– обмін інформацією, успішними прикладами та 

співробітництвом у межах і між окремими членами ЄС 

щодо розробки, запровадження, спостереження й  оцінки 

інтеграції громадян третіх країн. 

Засоби контролювання та перевірки було визначено як 

відповідальність самих країн-членів. Зокрема, від них 

вимагалося внести пункти щодо обовʼязкового регулярного 

подання доповідей про стан і прогрес визначених цілей при 

укладанні контрактів з організаціями, відповідальними за 

запровадження на практиці окремих аспектів політики 

інтеграції. Оцінка ефективності дій таких організацій лягає, в 

основному, на держави-учасниці, проте правила Фонду 

передбачають можливість позапланової перевірки з боку 

Єврокомісії або ж інших “занепокоєних” держав-учасниць. 

В обовʼязки держав-учасниць Фонду входить підготовка 

багаторічних програм дій, на основі яких виділятимуться 

кошти; багаторічні програми передбачають подання 

детальніших річних програм. У 2008 р. Єврокомісія ухвалила 

Рішення щодо правил запровадження в життя діяльності цього 

Фонду, створеного рішенням Ради Європи.  Наразі ці два 

юридичні документи керівних органів ЄС є єдиними 

документами щодо інтеграції іммігрантів, які не мають 

рекомендаційного характеру [14]. 
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Останнім документом, який причетний до інтеграції 

іммігрантів, є Спілкування 2011 року. Воно констатує 

занепокоєність суспільства держав-учасниць низькою 

ефективністю програм інтеграції. Враховуючи, що це 

Спілкування є другим, що присвячене конкретно проблемі 

інтеграції, така заява у Вступі несе важливу інформацію щодо 

наявних тенденцій та реагування ЄС на них. Порівняно з 2005 

роком відбулася низка змін щодо основних положень політики 

інтеграції. Замість девʼяти положень документ виділяє три 

ключові аспекти інтеграції: інтеграція шляхом участі, більше 

дій на місцевому рівні та залучення країн походження 

іммігрантів. Більшість положень 2005 року підпадають під один 

із трьох аспектів, проте можна зазначити низку змін щодо ролі 

окремих положень, усунення чи додавання деяких із них, про 

що зараз ітиметься детальніше. 

Передусім, хоча інтеграція все ще розглядається як 

двосторонній процес взаємного пристосування між 

іммігрантами та жителями країн-членів, наголос зроблений на 

заохочення інтеграції з боку іммігрантів, а не приймаючого 

суспільства. Іммігранти повинні “продемонструвати бажання 

інтегруватися та поважати правила і цінності суспільства, у 

якому вони проживають” [9]. Важливе місце знову ж таки 

посідають заходи щодо надання умов для безперешкодного 

вивчення іммігрантами мови та врахування етнічно-культурної 

різноманітності при підборі кадрів в освітню сферу. Діяльність 

Європейського фонд для інтеграції представників третіх країн 

оцінена як сприятлива і зроблені попередні висновки щодо 

спрощення схем надання коштів. Наголошується, що для 

більшої ефективності інтеграційних програм доцільно 

фінансувати ініціативи на місцях. 

Більше уваги приділено працевлаштуванню: крім уже 

запропонованих заходів, додатково наголошено на необхідності 

обʼєктивної оцінки кваліфікації іммігрантів і знаходження ними 

відповідного їхнім можливостям місця роботи. Додано потребу 
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розпочати процес залучення іммігрантів до ринку праці відразу 

після їхньому приїзду. 

Новим є і залучення країн походження іммігрантів до 

інтеграційного процесу, виокремлене в самостійний аспект 

інтеграційної політики. Усього  виділено три способи співпраці 

з країнами походження іммігрантів: 

− початок інтеграційного процесу ще до виїзду майбутніх 

мігрантів; 

− надання іммігрантам підтримки в межах ЄС, наприклад, за 

посередництва відповідних посольств; 

− підготовка тимчасового або постійного повернення 

мігрантів із набутим дослідом і знаннями. 

Отже, інтеграція іммігрантів лишається порівняно мало 

розробленою сферою наукового знання, і тому надзвичайно 

важливим є постійний збір та аналіз нових даних із 

законодавчих актів і конкретних життєвих прикладів, а також 

відповідна оцінка успішності двостороннього процесу інтеграції 

іммігрантів. 

Аналіз програмних документів і законодавчих актів 

показав, що відбулося певне осмислення парадигми інтеграції та 

акцент зроблено на зусилля й  відповідальність іммігрантів за 

власну інтеграцію, залучення країн походження та ефективніше 

використання фондів ЄС. 

Уряди й органи ЄС мають виконувати регулювальну 

функцію, встановлюючи певні стандарти та розробляючи план 

дій, а також заохочувати та фінансувати нові ініціативи, давати 

оцінку ефективності існуючим комплексам заходів і, крім того, 

постійно стежити за дотриманням принципів рівноправʼя, 

недискримінації й чесності. Розроблення спільної європейської 

політики інтеграції іммігрантів починається на локальному 

рівні, від рівня держави до окремих регіональних одиниць, і 

тому контроль уряду і комунікація з вищими органами є 

надзвичайно важливими. 

Подальші дослідження з цієї тематики мають включати 
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повніший огляд та аналіз документів ЄС, включаючи програми, 

доповіді, комунікації, робочі документи, директиви та рішення 

керівних органів ЄС, а також порівняльний аналіз національних 

програм інтеграції країн-членів ЄС. У 2013 році можна буде 

підвести підсумки щодо діяльності Європейського фонду для 

інтеграції представників третіх країн та розглянути доцільність 

подальших подібних проектів. 
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This article deals with the evolution of the EU immigrant 

integration policies. Relevant documents of the EU governing bodies 

are analyzed and compared. Conclusions are drawn on the changes 

in approach to immigrant integration, as well as on the necessity of 

the cooperation between the EU and the national governments. 

Suggestions for future research are made. 

Key words: EU, European Union, policies, immigrant 

integration. 

 

В данной статье рассматривается эволюция политики 

ЕС по интеграции иммигрантов. Анализируются и 

сравниваются программные документы руководящих органов 

ЕС. Сделаны выводы относительно изменения подхода к 
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интеграции и необходимости сотрудничества ЕС и 

национальных органов власти. Выделены перспективные 

направления будущих исследований. 

Ключевые слова: ЕС, политика, интеграция иммигрантов. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОСТБІПОЛЯРНОГО СВІТУ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті досліджуються загальні проблеми та 

перспективи еволюції постбіполярного світу. Автор аналізує 

специфіку основних міжнародних процесів сучасності – 

глобалізації, ревальвації військового компоненту національної 

могутності, поглиблення ієрархічної стратифікації та 

периферизації, намагається спрогнозувати їх подальший 

розвиток. Робиться висновок, що в постбіполярному світі 

сформується новий міжнародний безлад, а розпорошення 

насильства, соціальна боротьба, криваві внутрішньодержавні 

расово-етнічні конфлікти та релігійні зіткнення з голосним 

міжнародним відлунням, періодичні політичні й економічні 

кризи та втручання великих держав у внутрішні справи країн 

периферії стануть все більш поширеними явищами на початку 

ІІІ тисячоліття. 

Ключові слова: постбіполярна міжнародна система, 

новий світовий порядок, глобалізація, мілітаризація, «третій 

світ», периферизація. 

 

Актуальність вивчення всього комплексу питань, 

повʼязаних зі становленням сучасної системи міжнародних 

відносин, обумовлена, передусім, безпрецедентною 

взаємозалежністю світу на початку ХХІ століття. Крах 

біполярної системи світовлаштування, процеси глобалізації та 

регіональної інтеграції призвели до прискорення політико-

економічної стратифікації і формування нової міжнародної 

ієрархії з неминучою периферизацією відсталих країн і народів. 
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Особливо слід наголосити, що для України дослідження 

цієї проблематики становить не лише теоретичний інтерес, але й 

має суто практичну спрямованість, адже наша країна змушена 

вирішувати складні завдання виживання і розвитку національної 

державності в мінливому та небезпечному геополітичному 

середовищі. 

Мета статті – визначити і стисло охарактеризувати 

ключові аспекти еволюції постбіполярної системи міжнародних 

відносин. 

Завдання статті – проаналізувати специфіку основних 

міжнародних процесів сучасності. 

Зміст і форми інтелектуальної рефлексії міжнародних 

відносин можуть бути такими ж різноманітними, як і самі люди, 

адже залежно від специфіки ціннісної орієнтації та світоглядних 

позицій кожен індивідуум схильний по-різному бачити 

навколишній світ. Тут йдеться навіть не про екстреми 

ідеологічного фанатизму, коли, повністю ігноруючи історичний 

і цивілізаційний контекст, ліберали прагнуть подати будь-яку 

подію у світовій політиці як черговий етап «вічної боротьби за 

свободу», тоді як комуністи витлумачують міжнародний вимір 

класового антагонізму, а нацисти твердять про нові прояви 

вічного конфлікту вищих рас і неповноцінних націй. Так уже 

традиційно склалося, що і в межах наукового дискурсу 

суспільно-гуманітарних дисциплін різні дослідники, 

споглядаючи одні й ті ж реалії, вибудовують суттєво відмінні 

(інколи несумісні) інтерпретації світу. 

Важливою причиною теоретичного різнобою слід також 

назвати складність самого предмета дослідження, який до того 

ж перебуває в процесі безперервних швидких змін. Надзвичайна 

комплексність міжнародних відносин, коли різноспрямовані 

процеси відбуваються в кількох різних вимірах, причому кожна 

тенденція викликає відповідну реакцію і супроводжується 

контртенденцією, змушує вчених говорити про невизначеність 

не те що майбутнього, але й сучасності, і навіть (з огляду на 
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ідеологічну складову) минулого. У цьому сенсі теоретичні 

відображення міжнародних відносин часто нагадують миттєве 

фото рухомого різнобарвного обʼєкта, зроблене дешевою 

«мильницею» в присмерках. 

Намагаючись абстрагуватись від потужного ідеологічно 

вмотивованого навіювання пропагандистських «машин» 

провідних держав світ-системного ядра, слід визнати, що нині 

як в академічному середовищі, так і серед політичних еліт 

домінує стиль мислення, дуже близький до когнітивної 

парадигми наукової школи «політичного реалізму». 

Витлумачуючи світову політику як рухливу соціальну 

структуру, в якій відбуваються динамічні політичні процеси, 

прихильники цієї доктрини розглядають міжнародні відносини 

як арену жорстокої боротьби за владу, ресурси і престиж між 

ключовими політичними акторами (переважно – державами), 

що обумовлена характером «людської природи» і є «вічним» 

явищем світової політики. На думку «реалістів», держави діють, 

виходячи винятково з власних інтересів, причому при їх 

формулюванні та реалізації визначальними є владно-силові 

міркування, а історичні наслідки цього «змагання» завжди 

визначались комплексним співвідношенням національних 

могутностей сторін [1]. 

Домінування реалістської парадигми в академічній і 

політичній сферах пояснюється передусім тим, що саме вона 

виявилася найпридатнішою для пояснення подій історичного 

минулого й осмислення швидкоплинної сучасності, адже, не 

ототожнюючи науковість із корисністю, все ж таки слід 

зазначити, що теоретична рефлексія має бути результатом 

осмислення практичного досвіду та інтелектуальним 

інструментом пізнання, а не абстрактним фантазуванням чи 

ідеологічною мімікрією під науку. Когнітивний потенціал 

реалізму якнайкраще підходить для здійснення (за словами М. 

Вебера) «духовного панування» над хаотичним масивом 

емпіричних даних і дозволяє орієнтуватись у складній системі 

світової політики, тоді як решта теорій, у кращому випадку, 
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більш-менш адекватно пояснюють лише окремі аспекти 

функціонування міжнародного середовища, а часто є банальною 

псевдонауковою проекцією моди, політичної доцільності та 

партійної ангажованості на суспільно-гуманітарні дисципліни. 

Відповідно, державні діячі, дипломати та співробітники 

«мозкових» центрів провідних держав світу при написанні 

загальних зовнішньополітичних програм чи аналізі конкретних 

міжнародних проблем у службових документах послугуються 

переважно концептуальним і термінологічно-понятійним 

апаратом школи політичного реалізму (в різних її варіаціях), 

тоді як теоретичні напрацювання інших напрямків 

використовуються переважно для потреб ідеологічної 

легітимації та пропагандистської діяльності. 

Аналізуючи сучасну міжнародну систему, можна 

констатувати, що як і кожна реально існуюча глобальна 

суспільна структура вона постає унікальною у своїй історичній 

неповторності та надто традиційною з точки зору загальних 

принципів і закономірностей функціонування. Якщо попередні 

міжнародні системи (Вестфальска, Віденська, Версальско-

Вашингтонська та Ялтинсько-Потсдамська) утворювались і 

руйнувались унаслідок великих спустошливих війн, то 

міжнародний порядок на початку ХХІ століття став логічним 

продовженням протистояння двох наддержав, яке лише умовно 

можна назвати війною («холодною війною»). Сформована після 

Другої світової війни біполярна система поступово 

еволюціонувала від «жорсткої біполярності» другої половини 

40–50-х рр. ХХ ст. до «мʼякої біполярності» 70–80-х років, аж 

поки не припинила існування в 1991 році внаслідок 

самоліквідації одного з «полюсів». Крах СРСР означав 

остаточний занепад біполярної системи, проте на її уламках 

сформувався, радше, новий світовий безлад, ніж новий світовий 

порядок. 

Насправді, після того, як зникло «тяжіння» одного з 

силових полюсів, уся міжнародна система остаточно 
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дестабілізувалася, тобто відбулася глибока, але хаотична 

реструктуризація світової політики. Відповідно, міжнародна 

спільнота нині перебуває в стані транзиту, адже навіть сама 

назва – «постбіполярна міжнародна система» – вказує лише на 

історію її походження, а не на якусь особливу специфіку. 

Формування і становлення нового міжнародного порядку 

відбувається в нас на очах, тож поки що доволі важко 

однозначно визначити стійкі тренди світового розвитку. Сучасні 

міжнародні відносини характеризуються низкою суперечливих 

процесів з безпрецедентною динамікою, причому постійно 

зʼявляються і проявляють себе нові фактори невизначеності. 

На нашу думку, першою серед очевидних ознак сучасної 

світової політики слід назвати домінування однієї держави в 

міжнародній системі. У нове тисячоліття Сполучені Штати 

Америки увійшли як перші серед нерівних – єдина у світі 

наддержава, що володіє потенціалом глобальної проекції 

власної могутності. Втім, хоча наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття переважна більшість американських аналітиків з 

неприхованим задоволенням характеризувала місце та роль 

США як історично унікальний феномен системної гегемонії 

загальносвітового масштабу, після 2001 року ціла низка 

внутрішніх (передусім, економічних) проблем і міжнародних 

прорахунків перетворили перспективи однополярного світу – 

Pax Americana – на химеру. Зараз можна констатувати, що 

спроба Сполучених Штатів встановити свою одноосібну 

гегемонію і перебудувати міжнародну систему «за своїм 

зразком і подобою» виявилася невдалою і продемонструвала 

лише обмеженість їх можливостей, зайвий раз довівши, що 

навіть океани мають береги. Попри всі свої переваги США 

виявилися неспроможні контролювати складний різноманітний 

світ і одноосібно визначати обриси майбутнього. 

Крах біполярної системи призвів до стрімкої ревальвації 

військового компонента національної могутності і призвів до 

своєрідного «розпорошення» насильства. Зменшення загрози 

глобального ядерного апокаліпсису внаслідок зіткнення 



В.М. Розумюк 

 

 304 

наддержав супроводжувалося зростанням кількості збройних 

конфліктів і внутрішніх заворушень на Балканах, в Африці та на 

Близькому Сході (за активної участі держав світ-системного 

ядра), а також значним посиленням напруженості у відносинах 

між провідними регіональними державами Азії. Насправді, нині 

лише в Європі буяють пацифістські настрої і країни 

продовжують скорочувати військові бюджети, в той час як по 

всьому світі розгортається нова гонитва озброєнь. 

Ініціатива і беззаперечне лідерство в цій сфері належить 

Сполученим Штатам, на які припадають (за різними 

підрахунками) від 40 до 50% усіх загальносвітових витрат на 

армію та ВПК. Оскільки значна частина американського 

істеблішменту нині відверто розглядає високотехнологічну 

військову міць як основний інструмент зовнішньої політики, 

віддаючи перевагу військовому розвʼязанню міжнародних 

проблем, то безпосереднім результатом цього стає структурна 

мілітаризація американської зовнішньої політики й усієї 

системи міжнародних відносин. Як сумно іронізував Ф. 

Фукуяма з цього приводу: «Якщо з інструментів у тебе лише 

молоток, усі проблеми виглядають як цвяхи» [2, с. 90]. 

Традиційна війна – у вигляді масштабного конфлікту 

кількох великих держав – поки що видається вкрай 

малоймовірною, але світ очікує зростаюче внутрішнє 

напруження і насильство, поширення ядерної зброї, звернення 

до тероризму як способу вирішення політичних та соціальних 

суперечностей. Гонка озброєнь неминуче сприятиме 

поширенню насильства та інтенсифікації конфліктів у країнах 

периферії та напівпериферії, на десятки років блокуючи 

можливості для цивілізованого розвитку цілих регіонів. Йдеться 

не про традиційні війни, а про так звані «конфлікти низької 

інтенсивності» (нетринітарні війни, війни четвертого покоління, 

асиметричні конфлікти) – партизанські та громадянські війни, 

що розгортаються на периферії та відзначаються жорстокістю і 

безперервністю, в яких беруть участь нерегулярні збройні сили 
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(партизани, терористи, повстанці), задіяна звичайна 

(невисокотехнологічна) зброя. 

Найнебезпечнішою буде спроба держав-парій 

нейтралізувати беззаперечну перевагу США у звичайних 

озброєннях здобуттям ядерної зброї та засобів її доставки. 

Власне, авантюрна політика Сполучених Штатів, які своїми 

діями зруйнували психологічні обмеження та фактори 

стримування, підштовхнула інші держави, що побоюються за 

свою безпеку, подвоїти зусилля в цьому напрямі. За даними 

міжнародних експертів, деякі країни, що згорнули ядерні 

програми в період 1970-2000 років, знову повернулися до їх 

реалізації (загалом на 2000 рік 44 країни володіли технологією 

виробництва ядерної зброї). У 1998 р. Індія і Пакистан увійшли 

(принаймні офіційно) в ядерний клуб, а в 2006 р. – Північна 

Корея. При цьому слід підкреслити насамперед, що на відміну 

від стримуючого впливу радянсько-американського ядерного 

паритету, незначні ядерні сили середніх держав напівпериферії 

будуть лише дестабілізувати міжнародне становище. Ядерні 

Іран, Північна Корея, ПАР, Єгипет, Сирія, Ізраїль, Бразилія не 

матимуть гарантованої можливості нанесення удару у відповідь, 

а їх незначні ядерні сили заохочуватимуть противника на 

превентивні удари на випередження, нагадуючи дотепне 

визначення О. Бісмарком превентивної війни як «самогубства 

через страх смерті». 

Розглядаючи основні тенденції міжнародного 

економічного розвитку, переважна більшість аналітиків 

визначає глобалізацію як основний тренд сучасності. Втім, 

подібно до переважної більшості термінів соціально-

гуманітарних дисциплін, поняття «глобалізація» не має 

загальновизнаного чіткого й однозначного визначення. Це слово 

може означати ледь не все, що завгодно, – інтенсивну 

інтеграцію національних економік, ринків товарів, послуг і 

капіталів, фундаментальні зміни в засобах комунікації та 

сполучення, занепад вестфальського принципу державного 

суверенітету й еволюцію інформаційного суспільства, 
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зовнішньополітичну гегемонію США в постбіполярний період 

та економічне домінування транснаціональних корпорацій і 

міжнародних фінансових інституцій (МВФ, Світовий банк і 

т.д.). Унаслідок цього деякі авторитетні дослідники 

характеризують «глобалізацію» радше як «метафору, вигадану 

для пояснення сенсу і розуміння природи сучасного 

капіталізму», аніж конкретне яскраво виражене явище, 

вкладаючи, фактично, у це поняття всі процеси, які притаманні 

розвитку суспільно-політичної та соціально-економічної систем 

світу в наш час. 

У своїх працях апологети глобалізації (К. Омае, Д. 

Бхагваті, Т. Фрідман) стверджують, що світова економіка не 

просто стає взаємоповʼязаною, а практично інтегрується в єдине 

ціле. На їх думку, вже зараз глобалізація створює новий 

динамічний світ, у якому модернізація стає константою 

національного життя, здійснюючи винятковий вплив на 

трансформацію внутрішніх соціальних відносин, руйнуючи 

культурні табу, жорстко караючи будь-який партикуляризм і 

господарську неефективність [3]. Цілком природно, що штатні 

пропагандисти рекламують глобалізацію як «нову епоху в 

історії людства» – джерело процвітання, умиротворення та 

спільних для всіх правил економічної поведінки, єдино 

можливий шлях, що веде до зростання життєвого рівня і 

досягнення соціальної стабільності, проте насправді цей процес 

значно складніший і суперечливіший. 

Справа в тому, що омріяний «світ без кордонів» існує 

лише в уяві деяких політологів, які живуть і працюють в країнах 

«золотого мільярда». Попри деяке зниження барʼєрів на шляху 

торгових потоків, власне, лише ринок капіталів є насправді 

вільним і глобальним. Очевидним видається той факт, що 

принципи вільного ринку застосовуються дуже вибірково, і 

жоден сторонній спостерігач не наважиться назвати ринок 

продукції сільського господарства, текстилю чи сталі 

«вільним», не говорячи вже про глобальний ринок 
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некваліфікованої робочої сили. Провідні країни світу, передусім 

США, дійсно використали власну економічну і військову 

могутність для відкриття світової економіки, проте не 

абстрактні принципи «свободи торгівлі», а конкретні 

національні інтереси великих держав визначають тут правила 

поведінки. Зустрічаючи ефективну конкуренцію з боку країн 

«третього світу», держави світ-системного ядра не соромляться 

запроваджувати різноманітні нетарифні обмеження 

(антидемпінгові розслідування, квотування, «добровільна» 

відмова від нарощування обсягів продажу товарів і т.д.), 

захищаючи власний ринок попри теоретичне визнання благ 

вільної торгівлі. Як іронічно прокоментував З. Бжезинський 

тезу Т. Фрідмана про вирівнювання можливостей багатих і 

бідних країн: «Рівний» ігровий майданчик перекошується 

кожного разу, коли це зачіпає інтереси США» [4, с. 194]. 

Відповідно, цілком обґрунтованим видається висновок 

Агентства з розвитку ООН від 1997 року, що «глобалізація 

здійснюється насамперед заради прибутків динамічних і 

потужних країн». Змінивши колоніальну експлуатацію на її 

постколоніальні форми, країни світ-системного ядра змогли 

добитися, щоб з 1980 року країни периферії відправили в 

розвинені держави ресурсів на суму понад 4,6 трлн. дол., 

причому їх борги зросли від 580 млрд. у 1980 р. до 2,4 трлн. дол. 

у 2002 р. і продовжують зростати. Лише в 2002 р. чисті витрати 

з обслуговування цього боргу становили 340 млрд. дол. при 

тому, що на допомогу відсталим країнам було витрачено «аж» 

37 млрд. дол. 

Окрім того, розміри і характер «глобальної 

взаємозалежності» видаються надто перебільшеними. 

Найбільші економічні структури світу (економіки ЄС, США, 

Японії) залишаються доволі замкненими і автономними. Так, 

близько 90% працюючих у них зайняті на виробництвах, 

орієнтованих на внутрішній ринок, тоді як на експорт йде лише 

10-12% ВВП. Відповідно, дуже сильно від експорту-імпорту 

можуть залежати малі та середні країни, але не гігантські 
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економічні комплекси провідних промислових держав. Останні 

не збираються привʼязувати свою економіку до інших 

геоекономічних структур, чиї цілі можуть не збігатися з їх 

власними інтересами, зберігаючи досить широкий спектр 

можливостей вибору політичного й економічного курсу. 

Апологети і пропагандисти міжнародної інтеграції можуть 

продовжувати доводити, що «в сучасному світі державам 

поодинці не вижити» і «треба обовʼязково обʼєднуватись у єдині 

ринки і спільноти», вихваляти «дива синергії», 

«взаємодоповнюючих компетенцій» і «мультиплікаційні 

ефекти» від зон вільної торгівлі. Практика доводить, що 

процеси економічної регіоналізації – це не що інше, як логічне 

продовження політики формування великими державами 

регіональних економічних блоків, розбудови ними оптимальних 

мереж взаємодії та союзних звʼязків з привілейованими 

партнерами і традиційними клієнтами. Решта організацій, які не 

підпадають під це визначення, рано чи пізно змушені визнати 

свою неспроможність виконати поставлені при їх створенні 

завдання й обмежитися роллю престижного клубу (дискусійної 

площадки) для переговорів високопосадовців різних країн. 

Не можна оминути той факт, що всупереч своїй 

буквальній назві, глобалізація, власне, зачепила лише невелику 

групу розвинених держав, сприявши їх стрімкому розвитку. 

Більшість країн світу все більше наражається на загрозу 

стрімкої периферизації. Якщо сто років тому багаті країни були 

«лише» в 9 разів багатшими, ніж бідні, то на поч. ХХІ ст. вони 

багатші вже в 100 разів, причому за останні 25 років жодна 

бідна країна навіть не наблизилась до прошарку надбагатих. За 

даними ООН, всесвітній ВВП виріс за останні 50 років від 3 до 

30 трлн. дол., однак його розподіл є вкрай нерівномірним. За 

винятком приблизно десяти країн напівпериферії (Бразилія, 

Індія, ПАР, Туреччина, Китай, Польща, Південна Корея, 

Аргентина, Мексика, Індонезія), населення більшості країн 

Африки, Південної Азії та Латинської Америки відчуло за 
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останні 30 років пониження життєвого рівня, причому соціальна 

нерівність значно зросла і в суспільствах «багатої Півночі». 

Бурхливе економічне зростання деяких держав напівпериферії 

(передусім, у Південно-Східній Азії) сприяє реконфігурації 

світової економічної стратифікації, але замість лінійної ієрархії 

розвинені-нерозвинені країни, анклави прогресу і відставання 

можна спостерігати майже в кожному великому місті. 

Глобалізація дійсно пришвидшує економічний розвиток, проте 

загострення конкуренції і жорстка соціальна поляризація 

неминуче сприятиме провокуванню масштабних соціальних 

конфліктів і політичного протистояння як на локальному рівні, 

так і на міжнародній арені. 

Таким чином, хоча апологети глобалізації і малюють 

райдужні перспективи для країн периферії, які мали б знайти 

власну нішу у світовому виробництві, спираючись не на 

корумповані уряди та негнучкі державні установи, а на чутливі 

до змін і нововведень приватні компанії, у реальному світі 

прогнозні перспективи на найближчі десятиліття не дають 

підстав сподіватися на наближення бідних країн (за незначним 

винятком) до рівня багатих. Якщо шанси держав периферії 

стати привілейованою частиною сучасної глобальної 

економічної системи мізерні, вони так само (і навіть болісніше) 

відчувають на собі прес негативних наслідків глобалізації, яка 

вже неодноразово призводила до швидкого банкрутства 

окремих галузей промисловості в розвинених країнах і цілих 

національних економік держав «третього світу». Відповідно, 

розрекламовані загальне процвітання і гомогенізація життя 

насправді трансформуються в створення «островів заможності» 

в деяких кварталах великих міст «третього світу» серед 

загального океану злиднів, які лише з усією очевидністю 

підтверджують справедливість максими: багаті стають ще 

багатшими, а бідні – ще біднішими. Більше того – глобалізація 

сприяла також створенню великих анклавів бідності – 

своєрідних «держав (третього світу) в державі» всередині 

розвинених країн. Якщо ж до цього додати культурний аспект, 
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то замість очікуваної глобальної реконфігурації світового 

суспільства на основі створення єдиної загальної спільної 

цілісної культури, яка звільнить людський розум і відкриє нові 

можливості для розвитку кожного індивіда, глобалізація вже 

призвела до сплеску релігійного фанатизму та нетерпимості 

різноманітних націоналізмів і навіть трайбалізмів. 

Що стосується країн периферії, то незаангажовані 

прогнозисти відзначають непереборний характер їх проблем. 

Бідні нації глобального «Півдня» не мають можливостей 

повторити шлях історичного розвитку багатих держав 

«Півночі», оскільки не мають базових засад для створення 

відправної точки для стрибка. Розрив чи навіть провалля між 

країнами світ-системного ядра та периферії за рівнем розвитку 

вже призвели до політичної поляризації світового 

співтовариства, яка посилюватиметься і надалі, що поставить 

під питання будь-яку можливість збереження світової 

стабільності. У найкращому (для них) випадку країни «третього 

світу» приречені на роль постачальників сировини, 

напівфабрикатів і дешевої робочої сили. Хоча сировина буде 

дорожчати, її постачальники не зможуть використати цей 

важіль тиску для суттєвого поліпшення свого місця у світовій 

ієрархії. Власники важливих сировинних ресурсів дещо 

зміцнять свої позиції, але створення нових картелів типу ОПЕК 

малоймовірне, а досвід його діяльності в 70-ті роки ХХ ст. – 

історично унікальне явище. Економічна і політична 

диференціація, особливі звʼязки з обраними економічно 

розвиненими країнами не дозволять «третьому світу» виступити 

з єдиних позицій, що зробить усі вимоги нового справедливого 

світового порядку приреченими на невдачу. Більше того, 

виокремивши фаворитів, щоб розколоти єдиний фронт країн, 

що розвиваються, і забезпечити собі доступ до їх ресурсів, 

країни світ-системного ядра будуть створювати собі зони 

впливу, зваблюючи допомогою та деморалізуючи погрозами 

держави периферії, і використовуючи ТНК, диктат цін, 
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несправедливу нееквівалентну систему обміну лише зміцнять 

свій контроль за матеріальними ресурсами світу. 

Що ж до так званих держав-невдах (failed states), то західні 

футурологи красномовно і переконливо змальовують занурення 

цих спільнот у стан перманентного загострення соціальних, 

релігійних, національних (племінних), расових конфліктів, коли 

суспільна аномія і безлад буде характеризуватися скороченням 

середньої тривалості життя, голодом та епідеміями, подальшою 

дегенерацією фізичних і розумових здібностей населення, 

політичною апатією, громадянськими війнами, заколотами і 

масовими заворушеннями; правлінням диктатур і олігархій, які 

будуть спостерігати за цим загниванням і розкладом зі 

змішаним відчуттям байдужості та відчаю. Ці умови 

зберігатимуться десятиліттями і призведуть до ізоляції деяких 

регіонів периферії від решти світу. 

Однією з основних проблем країн третього світу стане 

катастрофічне зростання кількості населення, яке призводитиме 

до перенапруження і без того хитких і нестабільних економік. 

Хоча прогнози майбутнього різняться, західні аналітики єдині в 

тому, що населення Землі буде зростати швидкими темпами, 

причому 95–98% усього приросту припаде на бідні країни. 

Неминучий результат – сотні мільйонів мігрантів як у великі 

міста «третього світу», так і в країни «золотого мільярда». 

Гігантська кількість молоді, зосереджена у великих містах і 

гетто – без роботи і надії на краще майбутнє, часто навіть без 

чистого повітря і води, – стане потужним джерелом рухів за 

соціальні зміни, бунтів і революцій, а цей процес зачепить і 

країни світ-системного ядра. Міграційні потоки, які за 

масштабністю можна порівняти хіба що з Великим 

переселенням народів, неминуче змінять «обличчя» багатьох 

країн світу. 

Таким чином «третій світ» у майбутньому стане 

населенішим, більш екологічно забрудненим і менш стабільним 

у політичному та економічному відношенні. Дестабілізуючий 

вплив нерівномірного зростання населення у поєднанні з 
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низкою інших факторів призведе до соціальних вибухів 

безпрецедентної сили, відродивши інтерес до концепцій 

Мальтуса і Кº. Революції, бунти, перевороти, розпорошене 

насильство, важкі й криваві громадянські конфлікти, розпад 

внутрішнього порядку і хаос, стрімке падіння на дно світової 

ієрархії загрожуватимуть переважній більшості країн периферії, 

причому навіть найуспішніші з них отримають не більше, ніж 

позолочені кошики для сміття держав світ-системного ядра. 

Отже, райдужні перспективи прийнятного для всіх країн 

раціонального і морального ліберально-демократичного «нового 

світового порядку», ґрунтованого на універсальних та 

абстрактних принципах міжнародного права, спільних 

цінностях і гуманітарних ідеалах виглядають вкрай 

непереконливо. Швидше за все в майбутньому сформується 

«новий світовий безлад», а національні інтереси, 

великодержавні міркування безпеки і престижу, егоїзм 

політиків, націоналістичні настрої, релігійно-ідеологічний 

фанатизм і расово-етнічний трайбалізм, недалекоглядні цинічні 

калькуляції та помилкові розрахунки перетворять світ на місце 

трансформації внутрішньополітичних конфліктів у міжнародні 

проблеми, арену зіткнення взаємовиключних 

зовнішньополітичних стратегій, протистояння і конфронтації. 

Неминучим висновком з будь-якого обʼєктивного аналізу 

розвитку глобальних тенденцій є той, що розпорошення 

насильства, соціальна боротьба, криваві внутрішньодержавні 

расово-етнічні конфлікти та релігійні зіткнення з голосним 

міжнародним відлунням, періодичні політичні й економічні 

кризи та втручання великих держав у внутрішні справи країн 

периферії стануть поширенішими явищами на початку ІІІ 

тисячоліття. 
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The article deals with the research of the problems and 

prospects of the Post-Bipolar world evolution. The author analyses 

the specificity of the main international processes of modern times – 

globalization, expansion of the military component of the national 

power, deepening of the hierarchy stratification and peripherization, 

and attempts to forecast their future. He concludes that the new 

international disorder is being formed in the Post-Bipolar world, 

and the spreading of violence, social struggle, cruel ethnic conflicts 

and religion confrontation with the significant international 

consequences, permanent political and economic crisis, also 

interference of the grate powers in the internal policy of the 

periphery states will be more prevailing phenomena at the beginning 

of the ІІІ millennium. 

Key words: Post-Bipolar international system, new world 

order, globalization, militarization, «Third World», peripherization. 
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В статье исследуются общие проблемы и перспективы 

эволюции постбиполярного мира. Автор анализирует 

специфику основных международных процессов современности 

– глобализации, ревальвации военного компонента 

национального могущества, углубления иерархической 

стратификации и периферизации, пытается спрогнозировать 

их дальнейшее развитие. Делается вывод, что в 

постбиполярном мире сформируется новый международный 

беспорядок, а распространение насилия, социальная борьба, 

кровавые внутригосударственные расово-этнические 

конфликты и религиозные столкновения с громкими 

международными последствиями, периодические политические 

и экономические кризисы, а также  вмешательство великих 

держав во внутренние дела стран периферии станут все более 

распространенными явлениями в начале ІІІ тысячелетия. 

Ключевые слова: постбиполярная международная 

система, новый мировой порядок, глобализация, 

милитаризация, «третий мир», периферизация. 
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У статті висвітлено особливості сучасних  програм 

підготовки військ спеціального призначення та їх значення у 

становленні безпекової ситуації у світі. Проаналізовано 

останні розробки в галузі НВЧ-технологій і їх використання на 

сучасному етапі. 

Ключові слова: війська спеціального призначення, 

геополітична карта світу, театр військових дій, спеціальні 

операції, електромагнітне випромінювання, НВЧ-зброя. 

 

Актуальність питання обумовлюється тим, що участь 

військ спеціального призначення в таких різноманітних 

контактах, навчаннях, програмах підготовки 

військовослужбовців і в гуманітарних заходах допомагає 

встановлювати і підтримувати зі збройними силами приймаючої 

країни важливі особисті і професійні стосунки, що спираються 

на взаємну повагу і довіру. Щоразу ці взаємини можуть 

виявляються справді безцінними як для послів України, так і 

для військових керівників, що можуть здійснювати управління 

операціями на регіональних театрах військових дій (ТВД), 

передусім щодо асиметричних загроз. 
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Метою дослідження є аналіз сучасних програм з 

підготовки військ спеціального призначення та виявлення 

головної тенденції в розвитку військових технологій. Для 

реалізації мети дослідження визначено такі наукові завдання: 

проаналізувати сучасні програми з підготовки військ 

спеціального призначення на прикладі програм окремих країн, 

проаналізувати ефективність їхнього виконання, визначити які 

сучасні розробки військових технологій є актуальними та 

використовуються при виконанні завдань, що покладаються на 

військових спецпризначення. 

Війська спеціального призначення (далі спецпризначення) 

у тому чи іншому вигляді існують в будь-якій країні світу. 

Загалом війська спецпризначення – збірний термін. Війська 

спецпризначення – унікальний рід військ, до складу якого 

входять підрозділи і частини різних спеціальних служб, видів 

збройних сил (сухопутних військ, авіації, флоту, морської 

піхоти  та інших) і міліції (поліції), а також антитерористичні 

підрозділи, призначені для боротьби і знищення терористичних 

формувань, проведення спеціальних операцій, організації 

партизанської війни, диверсійних актів у глибокому тилу 

противника та виконання інших складних бойових завдань. 

Зважаючи на те, що конкретний політико-етнічний, 

соціальний, національно-етнічний та мовний  складник  для 

кожного конкретного регіону світу є специфічним, а також 

змінюється з часом, то підготовка військ спецпризначення, буде 

відповідати саме конкретній специфіці місця перебування 

групи. 

Сучасні війська спецпризначення повинні відповідати 

сучасним умовам. Отже, підготовка, склад, оснащення та 

методи роботи сучасної групи спецпризначення змінюються 

порівняно з методикою, що використовувалася 10 – 15 років 

тому. Зміна геополітичної карти світу також відображається на 

рівні підготовки сучасних військ спецпризначення у різних 

країнах світу. 



Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі 

 

 317 

Унікальна особливість таких військ полягає в тому, що їх 

зазвичай перекидають невеликими групами. Така властивість 

досить часто виявляється привабливою для сучасної дипломатії, 

військових, котрі перебувають за кордоном, командувачів ТВД, 

а в багатьох випадках – і для приймаючих країн. Нечисленні 

групи, чи то солдати, матроси або льотчики, не такі помітні, як 

звичайні війська. Ця особливість дозволяє їм виконувати свої 

завдання без шуму і так, щоб більшість місцевих жителів, коли 

це не бажано, не розуміли чим саме вони займаються. Саме для 

цього такі війська проходять спецкурс підготовки перед тим,  як 

приступити до операції в країні призначення, вивчають мову і 

культуру країни. 

Склад і оснащення групи військ спецпризначення 

залежить від завдань, поставлених групі, і від умов, у яких вона 

буде працювати. У класичну групу спеціального призначення 

входять три батальйони військ спецпризначення, штабна рота, 

роти обслуговування, звʼязку й розвідки. Озброєння й 

спорядження такої групи становить особисту стрілецьку зброю, 

кулемети, гранатомети, автомобілі, розвідувальні літаки й 

гвинтокрили. Таким чином, чисельний склад групи доходить до 

1500 осіб. Можливо такий склад прийнятний для використання 

в деяких випадках, однак сучасний мир диктує власні умови. 

В умовах сучасного миру дія до початку війни такого 

великого загону, оснащеного й озброєного подібним чином, не 

може залишитися непоміченою, що є дуже важливим. 

Виявлення групи, по-перше, призведе до розкриття планів 

країни, а по-друге – до величезних втрат як у самій групі військ 

спецпризначення, так і надалі при нападі й оголошенні війни, 

тому що дасть противнику ґрунтовно підготуватися до початку 

війни. Враховуючи високий рівень інформаційних технологій на 

сьогоднішній день, швидкість передачі інформації є 

надзвичайно високою, що збільшує ризики під час виявлення 

роботи військ спецпризначення на території іншої держави. 
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Саме через це під час підготовки групи спецпідрозділу до 

нового завдання обовʼязково враховується розвиток 

інформаційних технологій у країні призначення.  Залежно від 

того, наскільки високий рівень розвитку сучасних 

інформаційних технологій у державі, можна зробити висновки 

наскільки оперативно потрібно реагувати при виявленні роботи 

групи спецпризначення. При цьому надважливо, щоб технології, 

якими користуються бійці групи спецпризначення, були на тому 

ж  рівні, або на рівень вище від тих, які використовуються в 

країні перебування. Таким чином ми можемо визначити 

наскільки значну роль відіграють інформаційні технології у 

сучасному світі. 

Головною формою застосування військ спеціального 

призначення є спеціальна операція. Метою проведення 

спеціальної операції може бути: 

- підрив або руйнування важливих економічних і 

військових обʼєктів; 

- завчасне створення оперативно-технічних умов на 

території противника для наступних дій; 

- зрив перспективних науково-дослідницьких і дослідно-

конструкторських робіт з цивільної та військової тематики, 

випробувань найважливіших зразків озброєння та військової 

техніки противника; 

- порушення ліній комунікацій, систем державного та 

військового керування, тилового забезпечення; 

- коректування авіаційно-ракетних ударів і вогню 

артилерії; 

- збір розвідувальних відомостей в інтересах дій 

угруповань збройних сил і ТВД; 

- здійснення рейдів у тил противника для захоплення 

документів, зразків ОВТ (озброєння і військові технології), 

деморалізації особового складу збройних сил і місцевого 

населення [1]. 
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На сучасному етапі нові програми зі спеціальної 

підготовки простих солдатів і груп спецпризначення (Soldier 

Modernisation Programmes) існують або містяться на етапі 

підготовки в багатьох країнах світу. Австрія, Австралія, Бельгія, 

Бразилія, Канада, Китай, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Індія, Угорщина, 

Ізраїль, Італія, Японія, Йорданія, Малайзія, Нідерланди, 

Норвегія, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Польща, 

Португалія, Румунія, Росія, Сербія, Сінгапур, Іспанія, 

Словаччина, Словенія, ПАР, Південна Корея, Шрі-Ланка, 

Швейцарія, Швеція, Таїланд, Туреччина, Великобританія та 

США являються країнами, що впровадили чи якось причетні до 

розробки та введення у своїх країнах таких програм. 

Деякі з цих програм і досі існують лише на папері тоді як 

інші містяться на різних етапах їх розвитку. Більшість програм 

перебувають у замороженому стані перед їх виходом у „масове 

використання”. Не кожна країна може похвалитися діючими 

проектами з оснащення та підготовки солдатів, і водночас слід 

враховувати, що не всі програми мають однакові завдання. 

Деякі, такі, як французька, включають у себе весь спектр 

обладнання, від вогнепальної зброї до захисних систем, тоді як 

інші концентруються лише на специфічних сферах діяльності 

військ спецпризначення. Саме тому досить важко порівнювати 

такі програми між собою. 

The French Felin являє собою єдину з усіх програм, що на 

даний момент і справді діє. Так, French Felin довела свою 

боєздатність, коли в 2011 році в Афганістані розгорнув свою 

діяльність полк, що був оснащений відповідно до програми. У 

січні цього року, виступаючи на засіданні Комісії з оборони, 

міністр оборони Франції Жерар Лонге прокоментував згадану 

програму та успіхи французьких солдатів, повідомивши, що 

дана програма дозволяє французьким солдатам долати 

найскладніші ситуації, які виникають під час проведення 

спеціальних операцій [1, с. 7]. 
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У лютому 2012 року I Кампанія VIII Морського піхотного 

полку прибула до Оттерборна для спільних навчань з V 

Шотландським полком Британської армії. Це були перші у 

своєму роді двонаціональні навчання із застосуванням нових 

технологій, враховуючи те, що VIII Морський піхотний полк 

був повністю оснащений за французькими нововведеннями. 

У жовтні 2010 року французька акціонерна компанія 

Sagem отримала початковий умовний транш у розмірі 25 млн. 

євро для розвитку RIF-NG (Reseau dʼInformation du Fantassin – 

Nouvelle Generation), проекту, націленого на розвиток нових 

радіо технологій для заміни вже існуючих Felin-радіо, через те 

що останні працюють на частоті 800 MHz, яка нині 

використовується в цивільному житті. На сьогоднішній час 

достовірно не  відомо про всі деталі нового проекту Sagem, але 

напевно відомий той факт, що нові радіо розробки 

призначаються першочерговим замовникам. З чого можна дійти 

висновку, що Франція при розробці власної нової програми 

робила акцент на новітні радіо технології, котрі, як відомо, 

починають застосовувати в різних куточках світу з періодичним 

успіхом. 

У США роботи зі створення радіочастотної зброї офіційно 

позначені з прийняттям DARPA в 1986 р. – програм, 

спрямованих на розробку бойових засобів із джерелами 

електромагнітного випромінювання. Таку зброю почали 

називати РЧЗ – радіочастотна зброя (Radio Frequency – RF) і 

мікрохвильове (High Power Microwave Weapons – HPMW) 

випромінювання високої потужності (за американською 

класифікацією – RF / HPM-зброя) [5; 6]. 

Це перспективний вид зброї, заснований на використанні 

потужного електромагнітного імпульсу (ЕМІ) або серії 

імпульсів, негативно впливає на радіоелектронні компоненти 

озброєння і військової техніки. Поява НВЧ-зброї обумовлена 

тим, що існуючі і створювані системи озброєння і зразки 

військової техніки через їх функціональне призначення 
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оснащені великою кількістю електронної апаратури, вразливою 

до вражаючої дії такого випромінювання [3]. Тому такий вид 

зброї дає досить великі переваги армії тієї країни, котра її має. 

У березні 2012 року розпочався останній етап перед 

виробництвом першої партії 558 наборів Soldato Futuro, що 

мають обладнати італійську армію останніми технічними 

новинками. Випробування нових розробок в основному 

відбувається в піхотній школі, яка міститься поблизу Риму. 

Згадані набори також мають містити в собі нові розробки радіо 

технологій, а саме SWave Handheld Software Defined Radio. Нова 

розробка працюватиме на частоті 30–512 MHz і підтримуватиме 

пʼять форм сигналів на VHF та UHF хвилях, котрі підтримують 

звʼязок рівня земля-земля та земля-повітря. 

Але попри переваги нової технології розробка має і власні 

недоліки, а саме вагу. Нині для солдата, котрий перебуває на 

завданні в іншій країні, найважливішою є швидкість його 

пересування та мобільність, а нова розробка важча за свою 

попередницю і важить 800 грамів без батарейок. Якщо ж 

поставити у пристрій батареї, то вага збільшиться ще на 500 

грамів. Такі зміни нагадують повернення в середньовіччя, коли 

воюючі армії через важкі обладунки не могли нормально 

пересуватися, а враховуючи швидкі темпи змін у сучасному 

світі, мобільність стоїть на першому місці. 

Повертаючись до зброї як такої, варто зауважити, що нині 

було придбано партію гвинтівок Beretta ARX 160, якою мають 

оснастити італійську армію, а саме ту частину, яка діє за 

програмою Esercito, що була розроблена як одна з гілок 

програми Soldato Futuro, і окремо будуть оснащені підрозділи, 

що діють за програмами Selex Galileo Individual Combat Weapon 

System і Night Mobility System. Останні підрозділи збираються 

оснастити легшими за своєю вагою гвинтівками Beretta ARX 

160, які і мають полегшити життя кваліфікованим солдатам 

спецпідрозділів італійської армії. Також планується 

розроблення новинок у сфері відео технологій, що мають 
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поліпшувати орієнтацію солдатів у просторі  та показувати 

шлях до наміченої цілі, не відволікаючи солдата від того, що 

відбувається довкола. Ці та інші нововведення планується 

додати до списку обладнання після того, як вони пройдуть тести 

на прийнятність [1, с. 10]. 

На відміну від Франції та Італії в Німеччині такі програми 

ще й досі зупинилися на стадії обговорення їх у Парламенті. 

Програма The German IdZ2 була започаткована як співпраця між 

німецькими компаніями, у якій компанія Rheinmetall виступає 

як генпідрядник. Компанія переконана, що дозвіл буде надано 

щойно політики ухвалять рішення щодо якнайшвидшого 

розгортання програми в Афганістані для того, щоб поліпшити 

ефективність німецьких солдатів і посилити їх захист. Контракт 

збираються поділити на 3 частини. Кожна частина, у свою 

чергу, складатиметься з 30 систем (1 система містить у собі все 

необхідне обладнання для 10 піхотинців). Кожна частина 

включатиме в себе різні сфери, тренування, документацію та 

навчання. 

Виконання першої частини контракту запланована на 

кінець 2012 року, що включає в себе шестимісячне тренування. 

Планується, що виконання першої частини контракту буде 

завершено перед розгортанням другої частини в середині 2013 

року. Однак і досі не було прийнято рішення щодо оснащення 

новим обладнанням усієї німецької армії. Близько 438 програм 

схожих на згадану й досі чекають на свою згоду в уряді, хоча 

попередньо очікується, що до кінця 2015 року всі вони її 

отримають. 

Сьогодні Rheinmetall планує провести експертизу на 

отримання дозволу на впровадження IdZ2 на міжнародній арені, 

а країни Бенелюксу повинні стати першими серед потенційних 

ринків [1, с. 12]. 

Після того, як у жовтні 2008 року голландський Парламент 

дав зелене світло на розвиток програми Smart Vest the Dutch 

Verbeterd Operationeed Soldaat Systeem (Voss), програма досягла 
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значних успіхів у грудні 2011 року. Дотепер перші 3 фази 

проекту, що стосуються навчання, було завершено, а три окремі 

проекти, які є додатковими до програми Voss, містяться на 

різних стадіях завершення. 

У 2011 році після підписання договорів Люксембург і 

Бельгія розпочали спільні навчання за програмою Voss. Вони 

обʼєднали  програми Best (Belgium Soldier Transformation) і 

Compass (Co-operative Modernisation Programme of the Army for a 

Soldier System) з Voss. У свою чергу Голландія сприйняла цей 

крок як одиничний, роблячи виняток для цих держав. 

Якщо ж порівнювати рівень, на якому містяться програми 

у Великобританії порівняно з програмами в інших країнах, то 

слід зазначити, що від вересня 2009 року, коли керівництво 

держави дало згоду на розвиток програми Increment 1A 

Survillance, котра мала дати поштовх у розвитку новітніх 

технологій для солдатів Великобританії, жодна з частин 

згаданої програми не була виконана і не еволюціонувала в щось 

нове [1, с. 14]. 

Міністерство оборони Великобританії виступило проти 

розвитку програми Increment, хоча водночас сприяло деяким 

частинам цієї програми, котрі були направлені на покращення 

технологій звʼязку. 

Варто зазначити, що великі дослідження ведуться по лінії 

використання СВЧ-засобів як зброї несмертельної дії. У 2010 р. 

вже було розроблено низку зразків такої зброї. Наприклад, 

компанією Raytheon створений зразок мікрохвильової зброї 

Silent Guardian («Безшумний страж») для збройних сил США, 

що викликає сильні больові відчуття в тих, хто опиниться в зоні 

дії цього приладу. Під час випробувань прототип приладу 

примушував до втечі навіть найзагартованіших десантників. 

Raytheon передбачає продавати цей пристрій збройним силам 

США та їх союзникам. Передбачалося, що ця зброя може бути 

використана військами США у великих містах для розгону 

агресивно налаштованих натовпів. Їх розгорнуть також біля 
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важливих військових обʼєктів, щоб запобігти проникненню на 

них бойових груп противника. 

У березні 2012 р. ВМС США провели перші випробування 

передсерійного зразка електромагнітної рейкової гармати. Після 

семи років розробки новий тип зброї почав серію фінальних 

випробувань перед установкою на борт військового корабля. 

Зброю так званої «системи активної протидії» – Active Denial 

System (ADS) оборонної компанії Raytheon – уже прозвали 

«тепловим променем» або «мікрохвильовою гарматою». Роботи 

над цією зброєю ведуться давно, і ще кілька років тому в США 

демонстрували громадськості прототипи цієї «гармати». Однак 

тепер нарешті зброя  знайшла необхідні характеристики і готова 

до серійного виробництва [7]. 

Нова зброя, що розганяє снаряд до гіперзвукових 

швидкостей за допомогою електромагнітних сил, не схожа на 

громіздкий лабораторний прототип і максимально близька за 

своєю конструкцією до серійного зразка, який повинен стати 

основною зброєю кораблів ВМС США. 

Офіційна презентація нової ADS відбулася на базі ВМС 

США в Квантіко, штат Вірджинія. Для численних журналістів 

влаштували справжнє театралізоване дійство: перевдягнені в 

цивільне «морські котики» зображали натовп мітингувальників, 

закидаючи солдатів тенісними мʼячиками –  замість каменів. На 

«демонстрантів» не діяли ні попередження з гучномовця, ні 

страхітливий вигляд піхотинців у повному обмундируванні. 

Однак варто було включити ADS, встановлену на даху 

армійської бронемашини, як натовп кинувся навтьоки. Відчути 

дію «мікрохвильової гармати» на собі дали і представникам ЗМІ 

– усі, як один, зривалися з місця, варто було оператору 

спрямувати на них невидимий тепловий «промінь». 

За словами тих, хто випробував на собі ADS, відчуття від 

«пострілу» такої «гармати» схожі з тими, що відчуваєш, коли 

тебе накриває хвиля дуже гарячого повітря з духовки. 

Одночасно людина отримує електричний заряд, що видно за 
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станом зачіски випробуваного. Тести показали: усі, хто 

потрапляє під дію ADS, демонструють одну й ту ж реакцію –  

тікати. Так що «мікрохвильова гармата» –  ідеальна зброя для 

придушення вуличних заворушень. Далекобійність ADS 

становить близько одного кілометра. 

«Гармату» вже випробували на 11 тисячах добровольців, і 

лише двоє з них постраждали – отримали опіки другого 

ступеня. Особливо підкреслюється, що вплив електромагнітного 

імпульсу, яким насправді і є відчутна людиною «теплова 

хвиля», не є канцерогенним чинником. А також не робить 

негативного впливу на фертильність і безпечний навіть для 

вагітних жінок –  промені ADS проникають через шкіру на 

глибину близько 0,4 мм. 

За наявними даними, на реалізацію проекту ADS 

Міноборони США витратило близько 120 мільйонів доларів. 

Ходять чутки, що зараз Пентагон подумує створити «літаючу» 

версію ADS. Утім, на даний момент навіть на «наземний» 

ніяких замовлень поки не отримано [4]. Але незважаючи на це, 

лише можна уявити,  які перспективи відкриває така зброя для 

використання її в майбутніх конфліктах, даючи змогу 

знешкоджувати противника навіть не вступаючи з ним у прямий 

контакт. 

Отже, враховуючи все зазначене вище,  можна дійти 

висновку, що нині при розробці нових програм підготовки 

військових акцент переважно робиться на впровадженні 

новітніх технологій. У сучасному інформаційному світі для 

забезпечення стабільної безпекової ситуації надзвичайно 

важливо весь час тримати руку на пульсі подій. Саме через це 

більшість країн світу робить акцент на розробці нових радіо- та 

СВЧ-технологій. Водночас не слід забувати і про навчання та 

спеціальні курси, які проводять країни під час підготовки 

військових спецпідрозділів, адже саме завдяки знанням, 

здобутим під час таких навчань, новітні технології проносять 
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користь у підтримці миру та досягненні поставлених країною 

цілей. 

Література 

1. Where do modern soldier programmes now stand? // Armada 

International. – 2012. – №3. – P. 6–18. 

2. Війська спецпризначення [Електронний ресурс] // 

Український мілітиарний портал. – 2012. – Режим доступу 

до статті : http://mil.in.ua/spetspryznachennya/viyska-

spetspryznachennya 

3. Горбулін В. Оловʼяний щит – візитна картка українського 

оборонно-промислового комплексу / В. Горублін // 

Дзеркало тижня. – 2005. – №45. – С. 10. 

4. США провели испытания «микроволновой пушки» для 

подавления уличных беспорядков (видео) [Електронний 

ресурс] // ZN, UA. – 2012. – Режим доступу до статті : 

http://news.zn.ua/SCIENCE/ssha_proveli_ispytaniya_mikrovol

novoy_pushki_dlya_podavleniya_ulichnyh_besporyadkov_vid

eo-98565.html 

5. Федосеев С., Дмитриев М. Артилерия XXI века / С. 

Федосеев, М. Дмитриев // Вокруг света. – 2009. – №2 

(2821). – С. 98–104. 

6. Цифа Ю. Велика вісімка на ринку озброєнь. Закон 

джунглів : хто сильніший, того й – правда? / Ю. Цифра // 

Віче. – 2010. – №7. – С. 40–43. 

7. Эксперимент LHCf завершился, но обещал вернуться 

[Електронний ресурс] // Элементы. – 2010. – Режим 

доступу: http://lhcountdown.com/2010/08/experiment-lhcf-

ending.htm 

 

Article highlights the features of modern programs of 

preparation of special troops and their value which reflects on safety 

situation in the world. The last developments in industry of HPM -

technologies and their use on the modern stage are analysed. 

http://mil.in.ua/spetspryznachennya/viyska-spetspryznachennya
http://mil.in.ua/spetspryznachennya/viyska-spetspryznachennya
http://news.zn.ua/SCIENCE/ssha_proveli_ispytaniya_mikrovolnovoy_pushki_dlya_podavleniya_ulichnyh_besporyadkov_video-98565.html
http://news.zn.ua/SCIENCE/ssha_proveli_ispytaniya_mikrovolnovoy_pushki_dlya_podavleniya_ulichnyh_besporyadkov_video-98565.html
http://news.zn.ua/SCIENCE/ssha_proveli_ispytaniya_mikrovolnovoy_pushki_dlya_podavleniya_ulichnyh_besporyadkov_video-98565.html
http://lhcountdown.com/2010/08/experiment-lhcf-ending.htm
http://lhcountdown.com/2010/08/experiment-lhcf-ending.htm


Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі 

 

 327 

Key words: special troops, geopolitical map of the world, seat 

of wars, special operations, electromagnetic radiation, HPM-

weapon. 

 

В статье освещаются особенности современных 

программ подготовки войск специального назначения и их 

значение в становлении ситуации безопасности в мире. 

Проанализированы последние разработки в отрасли СВЧ-

технологий и их использования на современном этапе. 
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геополитическая карта мира, театр военных действий, 
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У статті розглядаються особливості Східного 

партнерства ЄС як відгалуження Європейської політики 

сусідства, ключові напрямки двосторонніх відносин і 

багатостороннього виміру в межах даної зовнішньополітичної 

ініціативи Євросоюзу, а також завдання, що ставить ЄС, 

готуючись до наступного саміту Східного партнерства, що 

має відбутися 2013 року. 

Ключові слова: Європейський Союз, Європейська політика 

сусідства, Східне партнерство, Європейський інструмент 

сусідства та партнерства, Дорожня карта. 

 

Співробітництво Європейського Союзу з його 

східноєвропейськими партнерами – Азербайджаном, 

Білорусією, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною – 

важливий напрямок зовнішньої політики ЄС. Східне 

партнерство як частина Європейської політики сусідства 

створене завдяки ініціативі Польщі та Швеції саме для 

забезпечення дво- і багатосторонньої співпраці країн-членів ЄС 

із шістьма вищеперерахованими сусідами, стартувало в травні 

2009 року під часу саміту в Празі (Чехія) і стало інструментом 

зовнішньої політики ЄС для особливого підходу до кожної з 

держав відповідно до їхніх потреб. 

З огляду на прагнення України стати членом ЄС та 

використання Східного партнерства ЄС для реалізації 

підготовки і підписання Угоди про асоціацію з ЄС і 
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лібералізації візового режиму, тема статті, безумовно, є 

актуальною.   

Основними джерелами для дослідження проблеми є 

комунікації Комісії ЄС щодо реалізації Східного партнерства, 

Дорожні карти для підготовки самітів у межах даної політики, 

двосторонні й багатосторонні міждержавні угоди про спільні 

проекти в межах Східного партнерства ЄС [1-7]. Серед наявної 

нині наукової літератури, присвяченої темі, згадаємо видання 

Українського незалежного центру політичних досліджень за 

ред. В. Мартинюка, яке побачило світ за підтримки 

міжнародного фонду „Відродження” [8] і розглядає погляди на 

можливості використання СхП для подальшого процесу 

європейської інтеграції України в двосторонньому і 

багатосторонньому вимірі. Також дану проблему досліджують 

вітчизняні науковці В. Гуменюк, О. Шумило, М. Корюкалов, 

Г.Перепелиця, В. Єреміца та ін. [9-11]. Зарубіжні експерти 

також аналізують запровадження СхП: Amanda Paul, Paweł 

Świeboda P. та ін. [12-14]. 

Метою статті є зʼясування основних напрямків 

двосторонніх і багатосторонніх відносин Європейського Союзу 

та країн-учасниць Східного партнерства, бачення Євросоюзом 

шляхів розвитку цих відносин в найближчому майбутньому як 

на свою користь, так і на користь своїх партнерів. 

Європейська політика сусідства (ЄПС), започаткована 

2004 року Європейським Союзом у звʼязку з безпрецедентно 

великим розширенням для налагодження нового рівня відносин 

з країнами – новими сусідами ЄС та уникнення утворення ліній 

розподілу в Європі, включила також до свого складу і південний 

вимір зовнішньої політики ЄС. Отже, і Україна, і, скажімо, 

Алжир опинились обʼєднаними однаковим за суттю підходом 

Євросоюзу в побудові подальших відносин. Враховуючи, що 

така ситуація не зовсім влаштовувала Україну з огляду на її 

прагнення вступу до ЄС (а ЄПС не передбачає членства, так 

само, як і не допускає жодних ініціатив з боку країн-
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реципієнтів), Україна неодноразово зверталася до ЄС з 

пропозицією започаткувати диференційований підхід до різних 

країн-учасниць ЄПС з урахуванням особливостей їхніх 

прагнень і вже зроблених спільних кроків у двосторонніх 

відносинах.  

Тож не дивно, що, коли Польща зі Швецією виявили 

ініціативу започаткувати відгалуження ЄПС – Східне 

партнерство (СхП) – для шести колишніх радянських республік, 

кожна з яких так чи інакше бачить своє майбутнє як член 

Євросоюзу, цю подію Україна сприйняла з радістю та 

ентузіазмом, сподіваючись на підписання ближчим часом Угоди 

про асоціацію з ЄС.  

Східне партнерство зʼявилося як відповідь на виклики, що 

з ними зійшовся Європейський Союз. Так, з 2006 року 

відбуваються перебої з постачанням енергоресурсів до ЄС через 

конфлікти між Росією та Україною, у Білорусі відбуваються все 

відчутніше утиски опозиції після переобрання президентом 

країни О. Лукашенка, неврегульовані конфлікти в Придністровʼї 

і Нагорному Карабасі продовжують бути джерелами 

нестабільності в регіоні, а нерозвʼязані питання Південної Осетії 

й Абхазії призводять до відкритого військового конфлікту в 

Грузії [8].  

У ЄС роблять висновок: перспектива членства в ЄС, навіть 

віддалена, сприятиме політичній стабілізації, економічному й 

демократичному розвитку держав Східної Європи й Південного 

Кавказу, і тому слід виокремити їх з-поміж інших учасників 

ЄПС і зосередитися на диференційованому підході у відносинах 

з ними. 

Для реалізації нової політики ЄС застосовує Європейський 

інструмент сусідства та партнерства (ENPI) як новий 

фінансовий інструмент для здійснення ЄПС, покликаний 

підтримувати пріоритети внутрішнього розвитку та збільшувати 

відповідальність країн-сусідів. Започаткований 2007 року, ENPI 

став основною фінансовою допомогою в межах Східного 
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партнерства, і загальна допомога ЄС країнам-сусідам за термін 

2007–2013 рр. перевищує 12 млрд. євро, що є збільшенням 

допомоги регіону порівняно з попередніми сімома роками на 

35%. На відміну від попередніх фінансових інструментів ENPI 

дає змогу країнам-реципієнтам долучитися до таких 

інструментів допомоги ЄС, як Twinning, TAIEX і SIGMA, які 

раніше були доступні лише країнам-кандидатам на вступ до ЄС. 

Крім того, пропонується пряма бюджетна підтримка, яку ЄС 

виділяє безпосередньо урядам, і спеціальні технічні гранти 

(Governance Facility) для країн, які демонструють успіхи в 

реформуванні системи врядування. Утім, на думку українських 

дослідників цього питання, уряд і недержавний сектор не 

можуть повністю зрозуміти процеси, що відбуваються в межах 

ENPI, а відтак, не можуть ефективно використати потенціалу 

цього інструменту [9]. 

Головним принципом співробітництва стає гасло «більше 

для більшого» (“more for more”), що означає: чим більший 

прогрес показує держава-партнер, тим більшу підтримку вона 

отримає від Європейського Союзу – і фінансову, і політичну. Це 

має стимулювати держави-реципієнти в їхньому поступі до 

норм і стандартів ЄС. Цей принцип також зафіксований у 

Дорожній карті Східного партнерства 2013 [1]. 

Як уже зазначалося, Європейський Союз здійснює свою 

політику в межах СхП у двох вимірах: двосторонньому і 

багатосторонньому, які суттєво відрізняються, що було 

підкреслено Спільною декларацією, проголошеною на 

Варшавському саміті Східного партнерства у вересні 2011 року 

[3].  

Розглянемо окремо ці два виміри співробітництва. Станом 

на 2012 рік у межах двостороннього співробітництва зі своїми 

східними сусідами ЄС виділяє такі головні напрями:  

- політична асоціація й економічна інтеграція; 

- поліпшена мобільність громадян; 

- посилена секторальна кооперація. 
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За першим напрямком уже досягнуто конкретних 

результатів. Зокрема, переговори з Україною щодо укладання 

Угоди про асоціацію включно із зоною вільної торгівлі майже 

завершені, а погоджений текст угоди було озвучено 30 березня 

2012 року. Переговори щодо укладання угод про асоціацію були 

розпочаті з Молдовою, Грузією, Вірменію та Азербайджаном, і 

йдуть добре, тоді як рішення розпочати переговори щодо зони 

вільної торгівлі як невідʼємної частини Угоди про асоціацію з 

Грузією та Молдовою було прийнято в грудні 2011 року і з 

Вірменією в лютому 2012 року. Азербайджан має завершити 

процес вступу до СОТ, щоб розпочати переговори щодо зони 

вільної торгівлі з ЄС. Щодо Білорусі Європейський Союз 

стверджує, що посилюватиме розбудову громадянського 

суспільства і підтримуватиме демократичні сили в країні. Для 

цього він започаткував «Європейський діалог з модернізації» 29 

березня 2012 року для підтримки демократичних прагнень 

білоруського народу [1].  

За другим напрямком Європейський Союз досяг 

найбільшого прогресу з Україною і Молдовою. Так, із 1 січня 

2008 р. набули чинності Угоди між Україною та ЄС про 

спрощення оформлення віз і про реадмісію осіб, а під час саміту 

Україна-ЄС (9 вересня 2008 р., м. Париж) сторони вирішили 

«започаткувати візовий діалог з метою розробки відповідних 

умов запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною у 

довгостроковій перспективі» [4]. Безвізовий діалог між 

Україною та ЄС з метою вивчення умов запровадження 

безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС у 

довгостроковій перспективі, було офіційно розпочато 29 жовтня 

2008 р. Україна вже скасувала візовий режим для громадян ЄС з 

1 травня 2005 р. 

Празький саміт Східного партнерства 7 травня 2009 року 

підтвердив довгострокову мету ЄС щодо повної лібералізації 

візового режиму для окремих країн-партнерів в 



Східне партнерство Європейського Союзу:  

особливості двосторонніх відносин і багатостороннього виміру 

 

 333 

індивідуальному порядку, за умов дотримання вимог 

впорядкованого та безпечного руху осіб. 

На саміті Україна-ЄС (4 грудня 2009 р., м. Київ) було 

надано оцінку прогресу в безвізовому діалозі та схвалено 

перехід до „структурованого безвізового діалогу, який 

зосереджуватиметься на послідовних пріоритетах щодо заходів 

та рекомендацій для українських властей” [4]. 

Під час засідання у форматі Україна-ЄС з питань юстиції, 

свободи та безпеки 9 червня 2010 р. сторони схвалили перехід 

до повномасштабної операційної фази безвізового діалогу на 

основі Плану дій, що встановлюватиме всі технічні умови, які 

має виконати Україна перед можливим запровадженням 

безвізового режиму поїздок, серед іншого запровадження в 

Україні біометричних паспортів [1].  

Від березня 2011 року Грузія успішно імплементує угоди з 

ЄС щодо спрощення візового режиму й реадмісію. Очікується, 

що невдовзі завершаться переговори щодо лібералізації візового 

режиму з Вірменією і Азербайджаном. Подібні угоди ЄС 

запропонував і Білорусі, та наразі відповіді від білоруського 

керівництва ще не надійшло. Зокрема, ЄС пропонує зменшити 

вартість віз для окремих категорій білоруських громадян.  

У межах третього напряму двостороннього виміру СхП 

здійснюється активна секторальна співпраця між ЄС і його 

партнерами. Для цього Євросоюз започаткував неформальний 

Діалог Східного партнерства, що відбувається двічі на рік, а 

також залучає країни-партнери до участі в програмах і агенціях 

ЄС. Відповідні протоколи Євросоюз підписав з Україною і 

Молдовою. Остання також стала учасницею 7-ї Рамкової 

програми ЄС з досліджень і технологічного розвитку від 7 січня 

2012 року. Очікується, що до кінця 2013 року протоколи для 

участі інших країн Східного партнерства також будуть 

підписані [1]. 

Головні сектори для співпраці – енергетична сфера; 

транспорт; свобода, справедливість і безпека; регіональний 
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розвиток, сільське господарство і розвиток села; охорона 

навколишнього середовища і зміни клімату. 

Слід зазначити, що в початковому вигляді в ініціативі ЄС 

не фігурували такі поняття, як енергетика й енергетична 

безпека. Події протягом року з моменту ініціювання Східного 

партнерства (припинення постачання Росією газу Україні та ЄС, 

війна в Грузії) примусили поглянути на цей інструмент інакше. 

Нині енергетика є найголовнішим сектором у СхП, і з позиції 

забезпечення енергетичної безпеки ЄС 5 країн-учасниць 

Східного партнерства мають важливе значення:  

- Україна, тому що є ключовим транзитером газу та нафти 

до ЄС зі Сходу, і це відображено в Меморандумі між Україною 

та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній 

галузі від 1 грудня 2005 року та Брюссельській декларації від 23 

березня 2009 року; 

- Азербайджан як постачальник нафти (Баку-Тбілісі-

Джейхан) і в перспективі газу (Баку-Тбілісі-Ерзурум), а також 

як транзитер нафти і газу зі Східного Каспію та, за певних 

обставин (реалізації проекту «Білий потік»), частини іранського 

газу; 

- Грузія як ексклюзивний транзитер нафти і газу Каспію на 

ринок ЄС; 

- Білорусь як транзитер нафти («Північна «Дружба») і газу 

(Ямал-Європа). 

- Молдова як транзитер газу для Південної Європи 

(Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Балкани). 

На думку М. Гончара, Грузія є найвразливішою ланкою 

для розвитку незалежної енергетичної інфраструктури, що її 

намагається вибудувати Євросоюз. У ЄС розуміють, що 

незалежно від того, стануть чи ні в перспективі названі країни 

членами Європейського Союзу, їхня енергетична 

інфраструктура має стратегічне значення для ЄС, і тому 

повинна розвиватися гармонізовано з європейським 

енергетичним простором [9]. 
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Україна і Молдова є членами європейської Енергетичної 

спільноти з грудня 2009 року, тоді як Грузія і Вірменія є 

спостерігачами. Метою Енергетичної спільноти є 

запровадження єдиної регуляторної системи енерготоргівлі на 

території ЄС і Південно-Східної Європи, у межах якої 

визначаються правила торгівлі електроенергією, газом і 

нафтопродуктами.  Як член Енергетичної спільноти Україна 

провела технологічні тестування на атомних станціях 

відповідно до специфікацій ЄС після аварії на атомній станції 

Фукусіма в Японії 2011 року [1]. 

 Реформи у сфері транспорту стартували порівняно 

нещодавно в країнах-учасниках СхП і тому ще далекі до 

завершення. Їхня головна мета – наближення країн до 

стандартів ЄС: безпека транспорту і пересування, забезпечення 

соціального захисту пасажирів. Більшою мірою ці реформи 

стосуються сектору авіації, у межах якого вже уклали відповідні 

угоди з ЄС Грузія і Молдова, тоді як з Вірменією ЄС розпочав 

переговори нещодавно. Україна також перебуває на шляху до 

підписання угоди: переговори наразі в активній фазі. 

Проведення реформ щодо морського транспорту 

залишається під питанням, оскільки кораблі під державними 

прапорами України, Молдови та Грузії перебувають у т. зв. 

«чорному списку» Паризького меморандуму про 

взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту, і це 

унеможливлює початок переговорів [15]. Так само 

пробуксовують реформи щодо автотранспорту і залізниць. 

У сфері юстиції, свободи і безпеки двостороння співпраця 

розвивається поступово. Ще 2007 року з ініціативи України 

було укладено секторальний План дій Україна-ЄС [6], угоди 

«Партнерство щодо мобільності» були укладені між ЄС і 

Молдовою, Грузією та Вірменію відповідно 2008 року, 2009 

року і 2011 року. Завдяки цим угодам у межах СхП 

здійснюється тісна регіональна співпраця для регулювання 

прикордонних питань у контексті діяльності започаткованої 
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2005 року Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та 

Україні (EUBAM) (бюджет на 2011–2013 роки становить 21 

млн. євро) та Проекту ЄС для прикордонного врегулювання для 

Південного Кавказу (SCIBM) [1].  

На порядку денному СхП стоять питання надання 

притулку біженцям, боротьба з організованою злочинністю, 

торгівлею людьми, відмивання грошей, боротьба з корупцією, 

захист даних, юридична співпраця. Зокрема, у грудні 2011 року 

ЄС розпочав Діалоги з Молдовою, Вірменією і Азербайджаном 

щодо боротьби з наркотиками. 

У секторі регіонального розвитку, сільського 

господарства і розвитку села Європейський Союз пропонує 

партнерам діалоги, програми і стратегії відповідно до їхніх 

потреб. У липні 2009 року розпочато Діалог Україна-ЄС про 

регіональну політику та розвиток регіонального 

співробітництва, покликаний розвʼязувати такі питання, як 

диспропорція розвитку регіонів, урбанізація, реструктуризація 

сільської місцевості, відновлення територій, що потерпають від 

індустріального занепаду та природних катастроф і стихійних 

лих, як наприклад, повені та інші наслідки глобальної зміни 

клімату [7]. 

Від 2011 року ЄС починає впроваджувати т. зв. пілотні 

програми для підтримки регіональної політики в країнах-

сусідах для втілення в країнах СхП європейської моделі 

регіонального розвитку із загальним бюджетом 70 млн. євро. З 

цією метою ЄС також заснував Європейську програму розвитку 

сільського господарства та сільської місцевості у країнах-

сусідах (ENPARD) [1]. 

Багатосторонній вимір Східного партнерства 

призначений для підтримки і зміцнення двосторонніх цілей 

СхП. Він забезпечує форум для обміну інформацією та досвіду 

країн-партнерів у процесі реформ і модернізації. Як інструмент 

для просування інтеграції з ЄС він дозволяє партнерам 

скористатися додатковими інструментами для сприяння 
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реформам щодо зближення правових норм. Як підтверджено 

Декларацією Варшавського саміту, СхП повинно також і надалі 

сприяти зміцненню стабільності та багатосторонньої довіри в 

регіоні, де нерозвʼязані конфлікти перешкоджають 

співробітництву [3].  

У «Дорожній карті Східного партнерства 2013» чітко 

визначено цілі багатосторонніх платформ, які є форумами для 

старших посадових осіб держав-членів ЄС і країн-партнерів, які 

беруть учать у діалозі з таких тематичних питань політики: 

демократія, належне управління та стабільність, економічна 

інтеграція; енергетична безпека; залучення громадянського 

суспільства та полегшення контактів між людьми через 

кордони. Вони доповнюють двосторонній порядок денний 

відносин між ЄС і партнерами [1]. 

ЄС запустив низку т. зв. флагманських ініціатив з моменту 

створення Східного Партнерства, які регулярно обговорюються 

в межах відповідних багатосторонніх платформ. Їхня оцінка 

проводиться протягом 2012–2013 років. ЄС також визначить 

можливі нові ініціативи напередодні наступного саміту 

Східного партнерства, що має відбутися восени 2013 року, для 

програмування на період 2014–2020 років. 

Неофіційний Діалог Східне партнерство вводиться в дію 

як ще один засіб зміцнення звʼязку між двосторонніми та 

багатосторонніми процесами, підвищення почуття спільного 

духу Східного партнерства та зміцнення регіональної динаміки. 

Ці дворічні неофіційні багатосторонні діалоги між міністрами 

закордонних справ країни-партнера і Верховного представника / 

Віце-президента ЄС і Комісара з Політики сусідства дають 

змогу на рівні міністрів проводити неофіційні обговорення про 

події в країнах-партнерах, стежити за прогресом у процесі 

реформ, а також дозволяють проводити моніторинг реалізації 

Дорожньої карти Східного партнерства. Ця структура також 

забезпечує неофіційні засідання діалогу між відповідними 

галузевими міністрами та ЄС [1]. 
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У межах СхП значну увагу приділено взаємодії з усіма 

верствами суспільства. Форум громадянського суспільства був 

створений 2009 року для сприяння участі громадських 

організацій у реалізації Партнерства та розбудови 

громадянського суспільства. Стратегія Форуму прийнята на 

щорічній нараді в Познані (листопад 2011 року), також були 

створені національні платформи Форуму для проведення 

дебатів за цілями СхП в країнах-партнерах, від грудня 2011 року 

в межах СхП діють Європейський Фонд за демократію (EED) і 

Європейський економічний і соціальний комітет (ЕКОСОР). 

Парламентський вимір представлений створеною в травні 

2011 року асамблеєю EURONEST, у якій парламентарії з країн-

партнерів мають можливість проводити спільні засідання й 

обговорення проблемних питань разом з членами 

Європейського парламенту.  

Для регіонального аспекту партнерства у вересні 2011 

року створено Конференцію місцевих і регіональних влад 

(CORLEAP). Тоді ж стартувала діяльність Бізнес-форуму 

Східного партнерства, головною метою якого є співробітництво 

бізнес-спільнот країн-партнерів.  

Отже, Європейський Союз надає великий спектр 

можливостей для співробітництва країнам-учасницям СхП. Але 

доводиться констатувати, що далеко не всі вони 

використовуються. Можливими причинами відсутності 

динаміки в багатосторонньому вимірі СхП називають також 

недосконалість, а подекуди й відсутність інституційних та 

технічних механізмів реалізації проектів. Також певну роль 

могло відіграти те, що СхП стосується сфери відповідальності 

Європейської служби зовнішніх справ, а ця структура в 2009-

2010 рр. перебувала в процесі інституційного оформлення [9]. 

Підбиваючи попередні підсумки функціонування СхП 

напередодні наступного саміту 2013 року, необхідно брати до 

уваги незначні часові терміни існування цієї ініціативи. 

Вважають, що ефект для країн Східної Європи від їхньої участі 
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у СхП може стати відчутним лише у 2015–2016 рр., коли стане 

очевидним соціально-економічний і гуманітарний ефект від дії 

угод про асоціацію і зону вільної торгівлі, зміни візового 

режиму та запрацює механізм окремого фінансування у межах 

нового бюджету ЄС.  

Україна в цьому процесі відіграє роль «флагмана»: саме на 

базі українського досвіду Європейський Союз виробляє 

уніфіковані підходи до співробітництва з усіма країнами СхП. 

Стратегічний курс України на інтеграцію до ЄС став 

вирішальним чинником, що дозволив Брюсселю взяти на себе 

роль центру регіонального тяжіння для всіх держав Східного 

партнерства і таким чином сформувати СхП в тому вигляді, в 

якому воно існує сьогодні. 
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В статье рассматриваются особенности Восточного 

партнерства ЕС как ответвления Европейской политики 

соседства, ключевые направления двусторонних отношений и 

многостороннего измерения в пределах данной 

внешнеполитической инициативы Евросоюза, а также задачи, 

которые ставит ЕС, готовясь к следующему саммиту 

Восточного партнерства, который должен состояться в 2013 

году. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Европейская 

политика соседства, Восточное партнерство, Европейский 

инструмент соседства и партнерства, Дорожная карта. 
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ВІЙСЬКОВА СТРАТЕГІЯ Б. ОБАМИ:  

НОВАЦІЇ ТА СПАДЩИНА 

 

У статті аналізується концептуальні засади сучасної  

військової стратегії США, а також  практичні кроки 

адміністрації Б. Обами щодо її реалізації за останні чотири 

роки. Розглянуто плани уряду Сполучених Штатів  щодо 

модернізації американської армії та скорочення військових 

видатків. 

Ключові слова: військова стратегія, фінансова криза, 

глобальне лідерство, Стратегія національної безпеки, військові 

видатки, війна в Афганістані. 

 

Актуальність обраної теми дослідження пояснюється 

складністю ситуації для Сполучених Штатів як на зовнішній 

арені, так і всередині країни на момент приходу до влади 

Б.Обами, що збігся в часі з піком американської економічної 

кризи, спричиненою стратегічними прорахунками попередньої 

адміністрації  у фінансовій сфері, а також прагненням Дж. Буша-

мол. скористатися «моментом уніполярності» задля закріплення 

за Америкою статусу гегемону в сучасній міжнародній системі. 

Отже, мета статті полягає в аналізі військової стратегії 

адміністрації Б. Обами в концептуальному та практичному 

вимірах, а також розгляді планів з подальшої модернізації 

американської армії та скорочення військових видатків. 

Серед американських науковців та експертів, що 

займаються аналізом і розробкою зовнішньополітичних і 

військових стратегій США на сучасному етапі слід виокремити 

Дж. Айкенбері, Зб. Бжезинського, С. Брукса, Ф. Закарію, М. 
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Іглена, М. Індіка, П. Кенеді, Б. Клінгнера, Г. Кісінджера, Дж. 

Ная-мол., Б. Розена, Р. Олтмана, Р. Хааса та інш. 

Серед російських дослідників зовнішньої політики США 

слід зазначити О. Богатурова, Е. Баталова, С. Караганова, В. 

Конишева, В. Кременюка, М. Лебедєву, С. Рогова, О. Сергуніна, 

В. Сизова, О. Фененко, Т. Шаклеіну та інш. 

Зауважимо, що серед представників вітчизняної 

американістики актуальністю досліджень вирізняються праці Є. 

Камінського, О. Потєхіна, М. Коваля, С. Юрченка, І. Погорської, 

Є. Макаренко, М. Рижкова, Б. Концелярука, Д. Лакішика та інш. 

Слід визнати, що президенту США Б. Обамі достався 

тяжкий «тягар» від попередньої адміністрації. Низька 

ефективність військової політики Вашингтона на початку ХХІ 

ст. стала одним із головних (разом з економічним і фінансовим) 

факторів, що сприяли початку формування мультиполярної 

конфігурації міжнародної системи. США виявилися 

неспроможними одноосібно розвʼязувати проблеми 

забезпечення військової безпеки на глобальному рівні: вести 

боротьбу з міжнародним тероризмом, розповсюдженням зброї 

масового знищення та засобів його доставки, а також 

забезпечити врегулювання регіональних конфліктів, зокрема на 

Близькому Сході. Погіршився стан міжнародного середовища 

безпеки, різко зросли світові військові видатки, намітилася нова 

гонка озброєнь. 

Посилення військової сили не призвело до підвищення 

рівня безпеки  самих Сполучених Штатів. Військові видатки і 

чисельність військових угруповань, що дислокуються по всьому 

світу на постійній або тимчасовій основі, збільшилися до рівня 

останнього десятиліття «холодної війни». 

Лише за вісім років свого президентства Дж. Буш-мол. 

збільшив військові видатки країни майже в два рази від 316 

млрд. дол. в 2001 р. до 667 млрд. дол. в 2008 р. – майже 4% ВВП 

країни [1]. Як зазначає один з найавторитетніших  вітчизняних 

американістів Є. Камінський,  «протягом 2008 року тільки війна 
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в Іраку та Афганістані обходилася американським платникам 

податків в 1 млрд. дол. щоденно. Як наслідок, на пікові кризи у 

листопаді 2008 р. видатки американського бюджету на потреби 

Пентагону становили 107 млрд. дол. із загальної суми 

бюджетних видатків цього місяця у 484 млрд. дол. США» [2, С. 

157]. 

Такі видатки дозволяли США утримувати численні збройні 

сили по всьому світу. На початок травня 2009 р. – коли світова 

економічна криза була в самому розпалі – в сухопутних військах 

США перебувало 710 тис. осіб, з яких лише 548,9 тис. були з 

частин постійної готовності, а решта були покликані з резерву 

(штатна кількість 200,3 тис. осіб), а також з частин національної 

гвардії (штатна чисельність 362 тис. чол. 255 тис. солдат і 

офіцерів дислокувалися за межами континентальної частини 

США, приблизно у 80 країнах, серед них в Іраку – понад 100 

тис., в Афганістані – понад  30 тис. (а до вересня їх кількість 

зросла до 62 тис.), у Кувейті – 14 тис., у Європі – 45 тис., на 

Балканах – 1,5 тис., на Синайському півострові – 0,7 тис., у 

Південній Кореї – майже 17 тис. [3]. 

Але це не зняло з США статусу «прифронтової держави», 

не запевнило пересічних мешканців країни, що тепер вони 

перебувають у більшій безпеці. Крім того, за часів 

президентства Дж. Буша-мол. самі Сполучені Штати почали 

сприймати як джерело військової загрози, що значною мірою 

сприяло зростанню антиамериканських настроїв у різних 

регіонах світу. 

На довершення у вересні 2008 р. в США сполохнула 

фінансова криза, яка швидко вийшла за межі країни, 

спровокувавши початок світової економічної кризи 2008 – 2009 

рр. Окрім суто фінансово-економічних чинників, її початку 

значною мірою сприяла спроба адміністрації Дж. Буша-мол. 

скористатися «моментом однополярності» і рішучими 

односторонніми діями завершити розпочату з кінцем «холодної 

війни» перебудову міжнародної системи  відповідно до інтересів 

та цінностей США. 
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Сорок четвертий Президент Сполучених Штатів Б. Обама 

прийшов під лозунгами рішучої критики політики адміністрації 

Дж. Буша-мол. як усередині країни, так і поза її межами. 

Утім, необхідно констатувати, що військово-політичний 

складник зовнішньої політики адміністрації Б. Обами 

формувався досить повільно і з великими труднощами. 

Основоположний документ, що її визначає – Стратегія 

національної безпеки (СНБ), – зʼявився на світ лише на другий 

рік його президентства в травні 2010 р. [4]. 

Увесь цей час військова політика та військове будівництво 

зберігали інерцію, набрану при попередній адміністрації. Це 

проявилось і в позиції США щодо розміщення елементів ПРО в 

Східній Європі, і в активній участі американців у поваленні 

режиму М. Каддафі в Лівії, і в ескалації конфлікту з Іраном аж 

до відкритого військового шантажу. 

СНБ-2010 стала новою версією міжнародної діяльності, 

покликаної відновити престиж США і нейтралізувати негативні 

наслідки політики республіканців. Слід зауважити, що 

положення документа 2010 р. мало в чому відрізняються від 

«доктрини Клінтона» або «доктрини Буша»: головна мета – 

реалізація стратегії глобального лідерства, забезпечення 

найсприятливіших, безпечних умов для Сполучених Штатів, – 

залишилася незмінною [4]. 

Натомість на відміну від попередньої адміністрації Б. 

Обама спробував  змінити загальний підхід до використання 

військової сили: формувати військову політику, виходячи з 

наявних ресурсних можливостей і постійно уточнювати її з 

урахуванням поточної військово-політичної обстановки. 

Зауважимо, що зміни характеру війн і збройних 

конфліктів, у яких США брали участь упродовж останніх 

двадцяти років, так само, як і нові економічні реалії, внесли 

суттєві оновлення у військову політику адміністрації Б. Обами  

порівняно з її попередниками. 
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Зокрема, ще до прийняття нової Стратегії національної 

безпеки Р. Гейтс, представляючи до сенатського комітету зі 

справ збройних сил пропозиції Пентагону з оборонного 

бюджету на 2010 фінансовий рік, підкреслив, що «військове 

будівництво має проходити відповідно до реальних потреб 

військових сил і загроз національній безпеці США, а не 

міфічними цілями, успадкованими за інерцією з часів холодної 

війни» [5]. 

У цьому напрямку особливий акцент робиться на 

підготовку до протиповстантських та антитерористичних 

операцій, а не повномасштабних війн проти регулярної армії 

противника. Як наслідок передбачається відмова від розробки та 

прийняття на озброєння низки коштовних бойових систем. 

Відповідно була продовжена реформа сил передового базування 

США, що розвиває плани «трансформації» Д. Рамсфельда 

(міністра оборони при Дж. Буші-мол.): упор на застосування 

високомобільних підрозділів спеціального призначення, а також 

сил, навчених ефективно нести охорону військових і 

громадських обʼєктів в умовах високої активності терористів. 

На відміну від стратегії попередньої адміністрації, у її 

новому варіанті  акцент був зроблений на дипломатичних 

заходах впливу при розвʼязанні зовнішньополітичних 

конфліктів. У документі немає згадувань про односторонні 

превентивні силові дії, що проводяться без істотних доказів про 

загрозу і відповідних рішень міжнародних організацій. Навпаки, 

у стратегії Б. Обами підкреслюється необхідність спільних дій 

держав у межах міжнародного права та підвищення в цьому 

звʼязку ролі дипломатії. У документі підкреслюється, що жодна 

нація не може поодинці взяти на себе тягар врегулювання 

збройних конфліктів, що відбуваються у світі [4]. 

Щодо доктрини свого попередника про боротьбу 

Сполучених Штатів зі світовим тероризмом слід зауважити, що 

Обама завжди висловлював намір з ним битися, але не приймав 

концепцію Буша про «глобальну війну з терором». Замість цього 

він спробував покласти край безперервним війнам в Іраку й 
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Афганістані, зосередивши увагу на тому, щоб атакувати 

бойовиків «Аль-Каїди» в Афганістані, Пакистані та інших 

місцях, і повністю усунути загрозу, що надходить від цієї 

організації для Сполучених Штатів і світу в цілому. 

Підбиваючи підсумки впровадження нової стратегії 

адміністрації Б. Обами в боротьбі з тероризмом слід визнати, що 

вона проявила необхідну  гнучкість і виявилася достатньо 

ефективною. Одним з головних досягнень у цьому напрямку 

стало узгодження виконання Б. Обамою передвиборчої обіцянки 

щодо виведення американських військ з Іраку з існуючими 

реаліями. Він істотно уповільнив цей процес, який завершився 

лише наприкінці 2011 р. за графіком, узгодженим і 

затвердженим ще президентом Дж. Бушем-мол. та іракським 

премʼєр-міністром Нурі аль-Малікі в 2008 році. Важко уявити, 

як президент, залишаючись у правовому полі, міг би тримати 

американські війська в країні, яка не бажає їх присутності. Тим 

не менш, торжество Обами з приводу остаточного виведення 

військ було недоречним, якщо врахувати, що адміністрація 

намагалася досягти згоди з іракцями з приводу розміщення 

контингенту на триваліший час. Але враховуючи можливість 

майбутніх військових інтервенцій за кордоном, стратегічно було 

розумніше відновити репутацію Америки, вивівши війська, коли 

її про це попросили, замість того, щоб залишатися там, де її 

присутність була небажаною. 

Утім, найголовнішим досягненням Обами в боротьбі з 

тероризмом у контексті перемоги на президентських виборах 

2012 р. стала ліквідація під час спеціальної операції на території 

Пакистану «невловимого» впродовж десятиліття головного 

ворога США – лідера «Аль-Каїди» У. Бін Ладена. 

Проголосивши ще до приходу до Білого дому Афганістан 

головним фронтом боротьби з тероризмом, президент Б. Обама в 

березні 2009 р. прийняв нову стратегію дій щодо Афганістану й 

Пакистану. Він не став відмовлятися від наміру свого 

попередника направити до Афганістану нові частини Збройних 
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сил США. Більше того, він вирішив до осені 2009 р. збільшити 

чисельність американських військ у країні до 68 тис. осіб. (30 

тис. – наприкінці президентства Дж. Буша-мол.), кількість 

літальних апаратів у 2 рази, серед них бойових вертольотів – у 

5-6 разів [6]. США змогли домовитись із керівництвом РФ про 

різке збільшення кількості транспортованих через територію 

Росії вантажів для потреб американських військ в Афганістані, а 

також зберегли власну базу на аеродромі Манас, незважаючи на 

вже прийняте рішення Киргизії про її закриття. Втрата 

можливості транспортувати через цю базу щомісяця 500 т 

вантажів і доставляти до Афганістану 15 тис. 

військовослужбовців коштує, на думку американського 

керівництва, понад 60 млн. дол., які США сплачуватиме 

Киргизії щорічно замість 17,4 млн. дол., які вона отримувала в 

2008 р. 

Нині стратегічна мета США в Афганістані – зберегти 

політичний контроль над країною після передачі 

відповідальності за забезпечення безпеки громадян збройним 

силам і поліції Афганістану. Крім того, США не можуть 

допустити поразки НАТО в Афганістані, адже воно поставить 

під сумнів існування блоку і залишити Сполучені Штати без 

союзників, якими можливо керувати в межах договірних та 

організаційних можливостей. 

Слід зауважити, що виведення американських військ з 

Іраку та їх майбутній відхід з Афганістану ставлять під питання 

територіальну цілісність і саме майбутнє цих країн. Адже 

завдання забезпечення їх політичної стабільності не є 

виконаним, а загроза приходу до влади ісламських екстремістів 

є достатньо великою. 

Крім того, зростає напруженість у відносинах США та ЄС 

з Іраном, яка може обернутися новим військовим конфліктом у 

зоні Перської затоки і викликати далекосяжні наслідки 

глобального масштабу. 

Останнім часом США все більше турбує нарощування 

військового потенціалу Китаю, який не виключає «силового 
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варіанта» розвʼязання тайванської проблеми, якщо Тайбей 

продовжить курс на зміцнення своєї незалежності. У цьому 

контексті важливо підкреслити, що починаючи з другої 

половини 2011 р. Сполучені Штати вже почали здійснювати 

конкретні кроки зі стримування Піднебесної. 

Так, під час приуроченого до 60-ї річниці створення 

військово-політичного пакту ANZUS (Австралія, Нова Зеландія і 

США) візиту Б. Обами до Канберри у листопаді 2011 р. він 

домовився з премʼєр-міністром Австралії Дж. Гіллард про 

помітне посилення військово-технічної співпраці з цією 

країною. Ідеться про різке зростання американської військової 

присутності на австралійській території (від 200 до 2500 осіб). 

Крім того, помітно посилиться і його технічний складник. 

Ідеться про перебазування на австралійській території 

стратегічних бомбардувальників B-52, винищувачів F/A-18, а 

також військово-транспортних літаків C-17 і літаків-

заправників. Усі вони будуть дислокуватися на військово-

повітряній базі ВПС Австралії «Тиндал», що перебуває на 

півночі країни. Таким чином, американська військова 

присутність на Зеленому континенті стане найбільшою з 

моменту завершення Другої світової війни. 

Обама не приховував, що всі ці заходи спрямовані на 

стримування Китаю. На прес-конференції після підписання 

документа він визнав стурбованість Вашингтона з приводу 

зростаючого впливу КНР у регіоні. За його словами, він вітає 

посилення Пекіна, нагадуючи при цьому, що «із збільшенням 

присутності Китаю зростає відповідальність. Важливо, щоб вони 

грали за правилами» [7]. 

А вже 5 січня 2012 р. був опублікований документ 

Міністерства оборони США під назвою «Підтримка глобального 

лідерства США: пріоритети для XXI століття» [8], який вносить 

помітні зміни до американської військової доктрини. Багато  

експертів  охрестили його новою військовою стратегією Б. 

Обами, з ініціативи якого Пентагон і підготував цей документ. 
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У ньому надаються  розʼяснення, яким чином Міністерство 

оборони США буде забезпечувати виконання завдань щодо 

реалізації Стратегії національної безпеки 2010 р. Нова доктрина 

містить точку зору військових на цілі і завдання Пентагону, 

характер військово-політичної ситуації у світі, оцінку можливих 

викликів і ризиків для американських збройних сил, а також  

шляхи виконання поставлених завдань. Тобто вона має 

переважно інструментальний характер і уточнює, як будуть на 

практиці виконуваться стратегічні завдання щодо забезпечення 

національної безпеки США. 

Перша частина цього документа присвячена оцінці 

військово-політичної обстановки у світі з особливим акцентом 

на військову присутність на Середньому Сході та в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні (АТР). Звичайно, це не відміняє раніше 

прийнятих Вашингтоном зобовʼязань із підтримки  стабільності 

в інших регіонах світу. Навпаки, у ньому вказується, що США 

мають намір зберігати своє домінуюче становище в глобальному 

масштабі, якісно поліпшуючи оперативні та стратегічні 

можливості своїх ЗС за рахунок їх технологічного 

переоснащення, удосконалення організації, взаємодії та інш. 

За зміщенням акцентів у військовому плануванні 

проглядається серйозна зміна регіональних пріоритетів 

американської військової стратегії. По суті, у єдине ціле 

увʼязується відразу декілька регіонів: Близький і Середній Схід, 

Перська затока, Південна Азія  й АТР. У документі говориться, 

що «економічні інтереси та інтереси безпеки США нерозривно 

повʼязані з «аркою», що оперізує Азію з півдня – від західної 

частини Тихого океану і Східної Азії до Індійського океану та 

Південної Азії» [8]. 

Відносини з Китаєм США все більше схильні розглядати 

через призму політики стратегічного суперництва. Якщо в 

Національної оборонної стратегії 2008 року говорилося про 

намір розвивати з Пекіном контакти по лінії міністерств 

оборони [9], то в розглянутому нами документі підкреслюється, 

що поряд з продовженням діалогу з КНР США зроблять все 
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необхідне, щоб забезпечити собі доступ до своєї військової 

інфраструктури в АТР і зберегти можливості для 

безперешкодного виконання місій у межах військових 

зобовʼязань перед союзниками.  «Підтримка глобального 

лідерства» визначає Китай як державу, що здатна створити 

численні загрози військовій безпеці США та їх союзникам [8]. 

Що стосується наслідків «арабського пробудження» для 

стабільності на Середньому Сході, то вони оцінюються як 

неоднозначні для стратегії СШ, оскільки важко передбачити, як 

саме формуватимуться відносини Вашингтона з новими 

урядами. У будь-якому випадку, США й надалі будуть 

спиратися на Раду співробітництва країн Перської затоки і 

твердо відстоювати інтереси безпеки Ізраїлю перед арабським 

світом. Щоб протистояти загрозам регіональної безпеки з боку 

Ірану, США продовжать робити ставку на військову присутність 

і тісну взаємодію з регіональними та іншими союзниками. 

Основну тривогу у Вашингтона викликає перспектива 

розповсюдження зброї масового знищення та балістичних ракет. 

У «Підтримці глобального лідерства» підкреслюється, що 

США будуть скорочувати участь у поточних військових 

конфліктах на користь розвитку власного військового 

потенціалу на майбутнє, оскільки європейські союзники взяли 

на себе частину тягаря із забезпечення безпеки не лише в себе на 

континенті, але також і в Іраку й Афганістані. Європа стає все 

самостійнішою в питаннях безпеки: триває вдосконалення 

військових можливостей НАТО, зміцнюється взаємодія 

збройних сил США і союзників [8]. 

Також слід зазначити, що сучасна економічна криза 

поставила адміністрацію Б. Обами перед необхідністю серйозно 

скорочувати витрати як на утримання збройних сил, так і на 

ведення військових дій за кордоном. 

За  умов, що склалися, США просто не зможуть 

підтримувати колишню чисельність збройних сил, які 

перебувають в стані постійної боєготовності. У звʼязку з цим до 
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2020 р. заплановано суттєво скоротити особовий склад 

сухопутних сил США (згідно з найскромнішим варіантом –  від  

570 до 482 тис. осіб, а згідно з радикальнішим - до 360 тис.); 

корпус морської піхоти – від 220 до 175 тис. осіб (або навіть до 

154 тис.); чисельність цивільних службовців Міністерства 

оборони повинна зменшитися на 20% (до 630 тис.) або на 30% 

(до 550 тис.); американські сили передового базування в Європі 

та Азії – від 150 до 100 тис. осіб. Це дозволить Сполученим 

Штатам у найближчі 10 років вивільнити від 450 млрд. (за 

реалістичним сценарієм) до 1 трлн дол. (проти такого варіанта 

заперечують самі військові та нинішній міністр оборони Л. 

Панетта). Крім того, планується також запровадити систему 

суворого аудиту Міністерства оборони, відомого своїм 

марнотратством і корупційними звʼязками з військово-

промисловим комплексом [10]. 

Отже, можемо констатувати, що США вступили у фазу 

розвитку, яку прийнято називати «перенапруження сил», коли 

політичні претензії на гегемонію в міжнародній системі вже не 

відповідають наявним можливостям. 

Саме це змушує США планувати скорочення власної 

військової присутності, посилення контролю вздовж «південної 

арки» та підвищення уваги до військових можливостей Ірану й 

Китаю. 

За суттю справи, нова військова доктрина означає 

політичну санкцію на здійснення в США давно запланованої 

масштабної військової реформи концептуального, структурного 

і фінансово-економічного характеру. Результатом цієї реформи 

мають стати такі американські ЗС, які, з одного боку, здатні дати 

адекватну відповідь на виклики сучасної епохи і забезпечити 

глобальне військове домінування США, а з другого – 

відповідати нинішнім ресурсним можливостям країни. 
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В статье анализируются концептуальные основы 

современной военной стратегии США, а также практические 

шаги администрации Б. Обамы по ее реализации за последние 

четыре года. Рассмотрены планы правительства Соединенных 

Штатов относительно модернизации американской армии и по 

сокращению военных расходов. 
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У статті проаналізовані стратегії регіональних 

міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки, спільні 

і відмінні чинники їх діяльності, визначені перспективи 

забезпечення інформаційної і кібербезпеки регіональних 

співтовариств з різним рівнем інформаційного розвитку. 

Ключові слова:глобалізація, інформаційна безпека, 

регіональні організації, кібербезпека, посткризовий 

світ,інтелектуалізація суспільства, БРІКС.  

 

Радикальні зміни в безпековій політиці сучасних акторів 

міжнародних відносин зумовлюються трансформацією самої 

сутності проблеми безпеки після закінчення «холодної війни» і 

розпаду біполярної світової системи, що призводить до 

концептуального перегляду принципів функціонування 

міжнародних і національних інституцій, які відповідають за 

безпеку, а також до врахування в нових доктринах міжнародної 

безпеки та стратегіях національної безпеки інформаційного 

складника. Міжнародне співтовариство на рівні міжнародних 

організацій визнало факт подвійного використання високих 

технологій, тобто необхідність обмеження військового 

застосування досягнень науки й техніки і запобігання 

неконтрольованому поширенню інформаційних озброєнь. 

Співробітництво у сфері інформаційної безпеки потребує 
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пошуку спільних рішень щодо протидії інформаційним і 

кіберзагрозам, вироблення міжнародних стратегій 

інформаційної безпеки щодо кібервоєн, інформаційного 

терроризму і злочинності. Враховуючи, що в глобальних 

тенденціях розвитку людства на першу чверть ХХІ століття 

ключовою  проблемою було визначено трансформацію світової  

політичної системи і пріоритетну роль міждержавної взаємодії, 

а не подій внутрішньої політики, більшість науковців 

зазначають, що сучасна міжнародна система формується під 

впливом таких глобальних факторів і повʼязаних с ними 

тенденцій, як народонаселення, природні ресурси і довкілля, 

наука і технології, світова економіка і глобалізація, національне 

і міжнародне управління, врегулювання конфліктів, лідерство у 

формуванні нового світового порядку. Крім того, 

підкреслюється, що масштабність і швидкоплинність  

трансформацій спричинить появу нових лідерів, нових викликів 

міжнародному співтовариству, нових підходів до розуміння 

безпеки  існування цивілізації [1]. Експерти звертають увагу, що 

всі держави зіштовхнуться з проблемами, які суттєво вплинуть 

на політику, економіку, соціальну та культурну сферу в усіх 

країнах світу: зокрема, вважається, що подальший розвиток 

інформаційних і комунікаційних технологій сприятиме зміні 

економічних і політичних можливостей держав, зростанню 

економічного потенціалу країн АТР, насамперед Китаю та Індії, 

потребуватиме збільшення обсягів споживання енергії, що 

значно підвищить необхідність забезпечення енергоресурсами, 

унаслідок чого країни ОПЕК будуть змушені відрегулювати 

видобуток нафти; високі технології істотно вплинуть і на 

озброєння держав, проте малоймовірною стане поява сильних 

конкурентів для провідних акторів міжнародних відносин у 

сфері безпеки, враховуючи, що багато країн, які належать до 

різних військових блоків з відповідними воєнними доктринами, 

продовжують нарощувати військовий потенціал іншими 

засобами [2]. 
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Фахівці підкреслюють, що тенденції майбутнього щодо 

країн  БРІК (прогноз на 2025 рік) знаходять певне реальне 

вираження і трансформації вже в сучасному світі: зокрема, БРІК 

трансформовано у БРІКС – неформальне угруповання, яке 

обʼєднує Федеративну Республіку Бразилію, Республіку Індію, 

Китайську Народну Республіку, Російську Федерацію і 

Південно-Африканську Республіку із загальною чисельністю 

людських ресурсів понад 3 млрд., що становить 43% населення 

світу. У цих країнах, як зазначається в аналітичній записці Дж. 

ОʼНейла з Goldman Sachs, наявні важливі для світової 

економіки ресурси:  Бразилія багата на сільськогосподарську 

продукцію, Росія – значний світовий експортер мінеральних 

ресурсів, Індія – постачальник дешевих інтелектуальних 

ресурсів, Китай – дешевих трудових ресурсів, ПАР має 

природні ресурси. На країни БРІКС припадає 25% світового 

товарообігу. Учасники БРІКС Російська Федерація, Китай та 

Індія входять до «ядерного клубу». Країни БРІКС не зазнали  

значних втрат від світової фінансово-економічної кризи і 

протягом останніх років відігравали помітну роль у відновленні 

глобальної економіки. Потенціал подальшого розвитку БРІКС 

як міжнародної структури визначається спільними цілями в 

економічній сфері. Існує реальна перспектива розширення цієї 

міжнародної організації завдяки обʼєднанню з ШОС або 

залучення інших держав, що дозволить, на думку аналітиків, 

суттєво збільшити сукупний економічний потенціал і 

політичний вплив БРІКС на міжнародній арені [3]. У 

глобальному рейтингу 2011 року країни БРІКС зайняли доволі 

високі позиції за економічними, соціальними, політичними і 

військовими показниками, а саме: Китай є другою за величиною 

економікою світу, Індія – четвертою, Росія – шостою, Бразилія – 

восьмою, ПАР – двадцять пʼятою, і в більшості рейтингових 

категорій учасники цього неформального обʼєднання також 

займають достатньо високі позиції, що дає підстави 

транснаціональним корпораціям розглядати країни  БРІКС як 
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найпридатніші для майбутніх зовнішних інвестицій. На 

останніх самітах БРІКС 2010–2012 років розглядалися 

можливості обʼєднання як нового центру сили, міжнародної 

безпеки і миротворчості, перспективи його інституціоналізації, 

реформування на базі БРІКС міжнародної фінансової 

архітектури, проблеми альтернативної енергетики, місце БРІКС 

в інформаційному просторі західних країн, що уможливлює 

поступову трансформацію обʼєднання в повноформатний 

механізм взаємодії з важливих питань світової економіки і 

політики [4; 5]. 

Водночас країни БРІКС мають значні відмінності на рівні 

економічного розвитку, політичного устрою та за 

географічними регіонами, що визначає особливості формування 

національних інтересів і вибір пріоритетів розвитку, які можуть 

не збігатися. Так, між країнами БРІКС спостерігається жорстка 

конкуренція за лідерство і низка нерозвʼянаних проблем. Китай 

та Індія мають спірні питання щодо кордонів, протистояння в 

торгівлі. Росія має проблеми у відносинах з Індією через 

надання гуманітарної допомоги і ситуації навколо Пакистану. 

Кожна з країн БРІКС має внутрішні проблеми, зумовлені 

політикою національних лідерів, що значно стримує ініціативи з 

розвитку обʼєднання. У міжнародних відносинах країни БРІКС 

більше орієнтуються на відносини зі США як світовим лідером, 

ніж на взаємодію між собою. Основні проблеми країн БРІКС 

формуються у сфері глобальної енергетичної та продовольчої 

безпеки, протидії змінам клімату, подоланні бідності, у 

стимулюванні інновацій. У сфері інформаційної безпеки країни 

БРІКС дотримуються стратегій і програм регіональних 

організацій, до яких вони належать і які демонструють різні 

підходи до розуміння глобальних інформаційних загроз і 

практики протидії викликам високих технологій [5].  

Відтак, Бразилія як член Організації Американських 

Держав підтримує ініціативу США зі створення глобальної 

культури кібербезпеки і протидії інформаційному тероризму, 
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яка спрямована на запобічання та знешкодження кібератак, 

боротьбу з кіберзлочинністю, захист критично важливих 

інфраструктур і мережевих систем. Підсумком цієї ініціативи 

було створення Міжамериканської мережі груп реагування на 

надзвичайні ситуації в компʼютерній сфері, визначення і 

прийняття єдиних стандартів галузі, здійснено модернізацію 

нормативно-правової бази для боротьби з кіберзлочинністю, 

зокрема, приєднання до Європейської конвенції про 

кіберзлочинність як модельного інструменту в боротьбі з 

кіберзлочинами в межах асоціації. Сучасна політика 

інформаційної безпеки Бразилії повʼязана з концепціями 

інформаційного протиборства США і пріоритетами 

співробітництва у форматі «інформаційної парадигми», що 

передбачає інформаційно-технологічні переваги держави, здатні 

зберегти досягнуту в докризовий період стабільність і 

забезпечити посткризовий розвиток, зробити прогнозованішим 

перебіг соціальних конфліктів, запобігти суперечностям у 

суспільстві [6]. Відповідно, співпраця Бразилії в межах ОАД 

характеризується поворотом до мілітаризації інформаційної 

сфери, яка означає тіснішу координацію політичних і силових 

структур у сфері «кібербезпеки», а також визначенням 

військових і невійськових аспектів психологічних та 

інформаційних операцій. У забезпеченні регіональної безпеки 

ОАД готова на певні ідеологічні компроміси з Росією і Китаєм, 

а саме, до згоди на закріплення за цими та іншими державними 

або наддержавними утвореннями «сфер відповідальності» для 

підтримки регіональної безпеки, що є прийнятним для Бразилії 

як учасниці неформального обʼєднання БРІКС. Принциповою 

новизною ініціативи інформаційної безпеки в 

північноамериканському регіоні можна вважати й залучення до 

програм обороноздатності військових структур, хоча до 2008 

року питання інформаційної безпеки розглядалися як суто 

технічні завдання для цивільних фахівців з огляду на те, що 

«інформаційні озброєння» за своєю природою асиметричні, їх 
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легко замаскувати під інші види деструктивних інформаційних 

впливів, а реальне джерело і належність інформаційних 

озброєнь можуть бути конфіденційно прихованими в 

кіберпросторі, оскільки агресія може здійснюватися латентно з 

території третіх країн, які не будуть відстежувати інформаційні 

операції, а нарощування військово-інформаційного потенціалу 

можна представити «наслідком науково-технічного прогресу». 

Головними субʼєктами атак щодо країн ОАД, а відповідно й 

Бразилії, відзначається в експертних оцінках, є Росія і Китай, що 

суперечить намірам співробітництва країн БРІКС у сфері 

безпеки. На другому місці – структури організованої 

злочинності, більшість яких використовують хакерські 

угруповання Китаю, Індії, Пакистану для виведення з ладу 

інформаційних систем або суттєве уповільнення їх роботи, щоб 

створити перешкоди для протидії кібератакам [7]. Поширення 

інформаційних озброєнь як зброї масового ураження, прагнення 

екстремістських і терористичних груп отримати до них доступ, 

інформаційна революція у військовій справі, заснована на 

високих технологіях, висока уразливість сучасних суспільств 

від медіа-впливів за своєю сукупністю і в поєднанні з 

викликами глобальної кризи вимагають від держав ОАД 

повною мірою скористатися можливостями застосування 

«інформаційних озброєнь», врахували регіональні домовленості 

в національних стратегіях інформаційної безпеки. Водночас, 

зважаючи на різновекторність інформаційних загроз, ОАД 

рекомендувала державам-учасницям суттєво збільшити видатки 

на «психологічні операції» та «звʼязки з громадськістю» з 

метою просування регіональних та національних інтересів у 

міжнародній взаємодії. Зокрема, при Бібліотеці Конгресу США 

створено центральний депозитарій документів з проблем кібер-, 

медіа- та психотероризму з метою моніторингу теорії і практики 

інформаційно-психологічних впливів у сучасному світі, 

створення ефективної регіональної системи протиборства з 
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інформаційними загрозами та обʼєднання зусиль держав-членів 

ОАД у сфері інформаційної безпеки [8].  

Учасники БРІКС Індія та ПАР, передусім, як члени 

міжурядового обʼєднання Співдружності націй співпрацюють у 

його межах в інтересах загального миру, сприймаючи політику 

інформаційної безпеки з позицій належності Великої Британії 

до ініціативи спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС,  

спрямованої на протидію інформаційним і комунікаційним 

загрозам. Зокрема, Програми ЄС у сфері інформаційної безпеки 

стосуються співробітництва з Радою Безпеки ООН, зміцнення 

стратегічного партнерства зі США, Росією, Японією, Китаєм, 

Канадою та Індією; вдосконалення регуляторної політики щодо 

інформаційної безпеки, розробки і прийняття конвенцій, 

директив, рекомендацій і резолюцій; розробки доктрин 

європейської і національної політики інформаційної безпеки та 

зростання ролі ЄС у забезпеченні регіональної інформаційної 

безпеки. Так, Індія  (у форматі Організації оборонних 

досліджень і розробок) на рівні стратегічного партнерства 

підтримує запропоновану Росією концепцію конвенції з 

інформаційної безпеки з огляду на значне зростання кількості 

злочинів у цій сфері, з яких найнебезпечнішими вважаються 

злочини в кредитно-фінансовій сфері з використанням 

інформаційних технологій, і Європейську Конвенцію з 

кіберзлочинності, оскільки формування європейської системи 

інформаційної безпеки здійснюється на базі загальноприйнятих 

принципів, тобто, чіткого усвідомлення важливості чинників 

високих технологій, що впливають на стан національної 

безпеки, політичних, економічних, військових, етнічних, 

екологічних та інших складових демократичних процесів, 

взаємовигідних міждержавних відносин, механізмів 

колективного реагування на нові загрози, що набули 

трансконтинентального характеру [9]. Що стосується Південної 

Африки, то політика інформаційної бепеки держави передусім 

відповідає принципам Європейської Конвенції з 
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кіберзлочинності, оскільки в ЮАР було розроблено і 2012 року 

затверджено відповідний документ про політику кібербезпеки 

Південної Африки. Крім того, некомерційна організація «Група 

інформаційної безпеки в Африці», яка була створена у відповідь 

на збільшення ІТ-безпеки і кібер-злочинності з метою допомоги 

організаціям з широким спектром інформаційних ризиків, що 

стоять перед африканським континентом, здійснює 

впровадження політики кібербезпеки для африканського 

співтовариства [10]. 

Китай і Росія як учасники регіональних обʼєднань АТЕС і 

ШОС розглядають політику інформаційної безпеки як у 

контексті економічного співробітництва з питань лібералізації 

торгівлі та інвестицій, так і боротьби з кібертероризмом і 

використанням високих технологій із злочинною метою. 

Оскільки АТЕС обʼєднує 21 економіку АТР – Австралії, 

Брунею, Вʼєтнаму, Гонконгу (Китай), Індонезії, Канади, КНР, 

Республіки Корея, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Папуа 

Нової Гвінеї, Перу, Росії, Сінгапуру, США, Таїланду, Тайваню, 

Філіппін, Чилі, Японії, політика інформаційної безпеки 

організації наcамперед стосується проблем захисту критично 

важливої інфраструктури від терористичних загроз. Особливої 

уваги АТЕС набула проблема кібертероризму, оскільки Інтернет 

став важливою основою для формування «нової економіки», 

заснованої на знаннях, розвитку електронної комерції, 

електронного уряду, соціального забезпечення потреб 

суспільств країн АТР на основі ІКТ. Учасники АТЕС 

підтримали стратегію кібербезпеки, орієнтовану на прийняття 

всеосяжних матеріальних і процесуальних законів, створення 

системи обміну інформацією і національних контактних пунктів 

у форматі «24/7», груп реагування на надзвичайні ситуації в 

компʼютерній сфері, на виявлення кращих стандартів і досвіду, 

навчання та підвищення кваліфікації з інформаційної безпеки. У 

межах АТЕС був прийнятий Закон про кіберзлочинність, 

реалізований Проект Робочої групи АТЕС з питань звʼязку та 
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інформації, підтримані законодавчі ініціативи щодо 

нарощування потенціалу у сфері кібербезпеки, також 

обговорювалися питання лібералізації ринку телекомунікацій, 

розширення масштабів використання широкосмугових мереж, 

розвиток електронного уряду та електронної комерції, 

активного застосування додатків ІКТ, на вироблення 

комплексної стратегії протидії інформаційним загрозам і 

розвиток регіональної системи інформаційної безпеки, а також 

вдосконалення законодавства країн регіону щодо регулювання 

інформаційного сектору в контексті інформаційної безпеки 

відповідно до міжнародних норм і принципів [11]. Діяльність 

КНР в  АСЕАН стосується стратегії боротьби з 

кібертероризмом, співробітництва в межах Регіонального 

форуму з безпеки, який нині є єдиним в АТР механізмом 

багатостороннього регіонального політичного діалогу з усього 

спектру питань, повʼязаних з підтриманням миру і стабільності. 

Його завданням є забезпечення завдяки діалогу і консультацій 

безконфліктного розвитку Південно-Східної Азії і всього 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону через створення надійної 

системи інформаційної безпеки. Важливим напрямком 

діяльності Форуму є також превентивні заходи інформаційної 

безпеки, що зафіксовано в «Концепції та принципах 

превентивної дипломатії» з метою протистояння 

інформаційному тероризму [12; 13].  

Позиція держав-учасників ШОС з міжнародної 

інформаційної безпеки  викладена у спеціальній заяві Ради 

Шанхайської Організації Співробітництва, у якій керівники 

Республіки Казахстан, Китайської Народної Республіки, 

Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки 

Таджикистан і Республіки Узбекистан висловили стурбованість 

щодо реальної небезпеки використання інформаційно-

комунікаційних технологій з неправомірною метою. У заяві 

наголошувалося, що загроза використання ІКТ в злочинних, 

терористичних та військово-політичних цілях, несумісних із 
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забезпеченням міжнародної безпеки, можуть реалізуватися як у 

цивільній, так і у військовій сфері та призвести до тяжких 

політичних і соціально-економічних наслідків в окремих 

країнах, регіонах й у світі в цілому, до дестабілізації 

суспільного життя, можуть мати глобальні катастрофічні 

наслідки. Зваженаючи на те, що транснаціональний характер 

ІКТ, поява нових викликів і нестабільності диктує необхідність 

доповнення національних зусиль щодо забезпечення 

інформаційної безпеки спільними діями на двосторонньому, 

регіональному і міжнародному рівні, глави держав-членів ШОС 

підтримали діяльність, яка здійснюється в межах ООН про 

визнання потенційних загроз у сфері інформаційної безпеки і 

можливих спільних заходів протидії, а також до розробки 

відповідних міжнародних конвенцій, спрямованих на зміцнення 

безпеки глобальних інформаційних і телекомунікаційних 

систем,  встановлення міжнародно-правових принципів і норм у 

сфері інформаційної безпеки [14]. Тому у відповідь на прийняте 

рішення, яке міститься в Заяві глав держав-членів ШОС з 

міжнародної інформаційної безпеки, відбулося засідання Групи 

експертів держав ШОС, погоджені інституційні основи її 

роботи, а головою був обраний експерт Російської Федерації як 

держави, що ініціювала розгляд у ШОС проблематики 

міжнародної інформаційної безпеки. Планом роботи групи 

передбачається співпраця держав ШОС у таких питаннях, як 

вироблення єдиного понятійного апарату з міжнародної 

інформаційної безпеки, здійснення аналізу загроз у цій сфері та 

протидії їм; вироблення пропозицій зі створення практичних 

механізмів моніторингу загроз у сфері міжнародної 

інформаційної безпеки та координації дій у просторі ШОС, 

вивчення й адаптація національних законодавств у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки; співробітництво з питань 

інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій та 

форумів, розробка і здійснення заходів довіри між державами 

ШОС в сфері забезпечення інформаційної безпеки, вивчення 
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можливих шляхів надання взаємної допомоги щодо запобігання 

деструктивним інформаційним впливам і надзвичайним 

ситуаціям, координація оперативного реагування на них і 

ліквідація їхніх наслідків [15]. У розвиток ініціативи глав 

держав ШОС відбувся круглий стіл «ШОС: клімат довіри і 

інформаційна безпека» (2009 р.), у якому взяли участь 

керівники структур організації, представники дипломатичного 

корпусу, експерти з питань інформаційної безпеки. Під час 

зустрічі обговорювались особливості функціонування 

інформаційного простору ШОС, можливості країн регіону у 

сфері інформаційної безпеки, необхідність протидії 

використанню інформаційних технологій у злочинних, 

терористичних і військово-політичних цілях, оскільки 

інформаційний складник став чутливим аспектом у діяльності 

кожної держави. Учасники зустрічі також підтримали ідею про 

встановлення міжнародно-правового режиму у сфері 

інформаційної безпеки, оскільки використання інформаційних 

технологій і впливів у реальних збройних конфліктах набуло 

геополітичного характеру, зокрема, наводилися приклади 

проведення спеціальних інформаційних операцій під час 

бойових дій на Балканах, Північному Кавказі, в Афганістані, 

Іраку та інше. Експерти зазначали, що локальні воєнні 

конфлікти з використанням інформаційних озброєнь 

безпосередньо безпеці держав ШОС не загрожують, однак 

наведені дані центру Східної Азії та Інституту Далекого Сходу 

свідчать, що проблема інформаційних воєн у регіоні ШОС 

реально існує [16]. 

Ініціативи Росії щодо міжнародної інформаційної безпеки 

просуваються на рівні ООН, ШОС, БРІКС, СНД. Зокрема, на 

рівні СНД було прийнято рішення про Концепцію формування 

інформаційного простору СНД з урахуванням відповідних 

національних і спільних інтересів, включаючи інформаційну 

безпеку, а практичні заходи щодо реалізації співробітництва 

передбачалося здійснювати у формі взаємних консультацій, 
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координації та кооперації наукових досліджень, розробки і 

виробництва відповідних засобів захисту інформації, а також 

через виконання державами взятих на себе зобовʼязань. 

Зокрема, планувалося забезпечити розробку міждержавних 

договорів, національних нормативних правових актів і 

нормативно-методичних документів, що регламентують 

відносини і дії субʼєктів в інформаційній сфері; розробку 

правових механізмів недопущення в СНД протизаконних 

інформаційних впливів на свідомість особистості і суспільства; 

активізацію діяльності компетентних правоохоронних органів 

держав-учасниць СНД щодо попередження та припинення 

правопорушень в інформаційній сфері; законодавче 

стимулювання розвитку інформаційної індустрії в державах-

учасницях СНД і насамперед виробництво засобів захисту 

інформації; співробітництво держав-учасниць СНД з підготовки 

кадрів у сфері  забезпечення інформаційної безпеки. Проте ці 

ініціативи не були реалізовані, і на сучасному етапі держави-

учасниці СНД розглядають взаємодію у сфері інформаційної 

безпеки на основі двосторонніх міждержавних договорів, які 

стосуються обміну конфіденційною інформацією, законного 

перехоплення телекомунікацій, діяльності ЗМІ під час збройних 

конфліктів чи терористичних актів. Було визнано доцільним 

розвивати співпрацю в даній сфері за такими напрямами, як 

обмін інформацією про ознаки і факти кібертероризму, про 

наміри й діяльність терористичних організацій у сфері 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, обмін досвідом 

щодо захисту інформаційних систем обʼєктів національної 

критичної інфраструктури, проведення аналізу національних 

законодавств про наявність у них відповідальності за дії, що 

мають ознаки кібертероризму [17]. Держави-учасниці 

Співдружності Незалежних Держав визнали за необхідне 

ініціювати внесення змін у національні законодавства, 

спрямованих на встановлення кримінальної відповідальності за 

несанкціоноване поширення інформації з обмеженим доступом, 
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яка зберігається й обробляється в електронно-обчислювальних 

машинах, автоматизованих системах, компʼютерних мережах 

або на інших інформаційних носіях. Також розглядалася 

можливість створення контактних пунктів при оперативних 

підрозділах органів безпеки і спеціальних служб з протидії 

компʼютерній злочинності з цілодобовим режимом роботи, до 

функцій яких буде зараховано організацію оперативного 

виконання звернень у межах міжнародної взаємодії при 

розслідуванні компʼютерних злочинів. На рівні співробітництва 

з країнами БРІКС у сфері інформаційної безпеки Росія ініціює 

просування Проекту конвенції з міжнародної інформаційної 

безпеки, оскільки пошуки компромісу в ежах ООН залежать від 

позиції США та їх союзників, які не сприймають підходів РФ до 

встановлення правил щодо обмеження інформаційних озброєнь. 

Крім того, Бразилія, Індія, ПАР і Китай мають власне бачення 

протидії новим інфозагрозам, зважаючи передусім на захист 

національних інтересів, а не інтерів Росії в БРІКС [18]. 

Отже, суперечності співробітництва країн БРІКС у сфері 

інформаційної безпеки свідчать, що ефективність боротьби з 

новими високотехнологічними озброєннями залежить не лише 

від заходів, здійснюваних на рівні національних інститутів і 

регіональних організацій, на які покладено загальні завдання 

забезпечення інформаційної безпеки, але й від координації 

безпекової політики та міжнародного співробітництва держав на 

багатосторонній основі, передусім на рівні ООН і її 

спеціалізованих установ, що відповідають за міжнародну 

безпеку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Розглянуто місце та роль передових інформаційних 

технологій у розвитку та організації управління сектором 

малого і середнього бізнесу з позицій зростання 

конкурентоспроможності цього сектора в кризових умовах. 

Позначені сфери застосування в світовій практиці ІТ-

стратегій (промислових додатків, аутсорсингу та технології 

«хмарних обчислень») як конкретних інструментів для 

мінімізації наслідків світової кризи. Виявлено переваги, 

проблемні моменти та перспективи використання 

інформаційних технологій в підприємницькій діяльності. 

Ключові слова: малий та середній бізнес, світова криза, 

конкуренція, промислові додатки, аутсорсинг, інформаційні 

технології, «хмарні обчислення». 

 

В эпоху перехода развитых стран к информационному 

обществу и расширения международных хозяйственных связей 

применение передовых технологий является основным 

конкурентным преимуществом бизнеса, независимо от его 

размеров. Процесс глобализации также подразумевает 
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внедрение информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). И хотя информационные технологии как таковые не 

являются предметом исследования экономической науки, они 

призваны способствовать развитию основной деятельности 

предприятий, поэтому проблематика информационных систем – 

это производная от насущных вопросов развития  бизнеса.  

Стремительный спад экономики в последние годы стал 

одним из самых сложных для всего мирового бизнеса, и рынок 

информационных технологий, являясь одной из наиболее 

глобально интегрированных индустрий, тоже не избежал 

влияния рецессии. Мировой кризис замедлил рост одних ИТ-

направлений, но ускорил темпы развития наиболее 

востребованных. Эксперты полагают, что применение высоких 

технологий на малых предприятиях будет расти быстрее, чем на 

крупных, т.к. предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), 

как показывает мировой опыт, являются наиболее 

восприимчивыми к внедрению инноваций, им присуща более 

высокая динамика развития. Поэтому для компаний, 

внедряющих ИТ-решения, малый и средний бизнес на данный 

момент является приоритетом, как в Европе, так и во всём  

мире.  

С другой стороны, проблемы выживания сектора МСБ, как 

основы мировой рыночной системы, являются весьма острыми 

и чрезвычайно важными. В условиях динамично меняющейся 

конкурентной среды для малого бизнеса чрезвычайно важно 

именно в кризисный период сохранять гибкость производства и  

использовать современный инструментарий для быстрого 

принятия бизнес-решений. С этих позиций анализ 

возможностей, преимуществ и перспектив применения 

новейших ИТ-решений в мировом МСБ представляется весьма 

актуальным. 

В современной экономической литературе работ, 

посвящённых ИТ-нововведениям в МСБ, сравнительно немного 
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[1–5]. Отдельные аспекты рассматриваются в материалах 

специализированных конференций и электронных порталов 

сходной тематики [3, 6–9]. Однако вопросы повышения 

эффективности и организации управления в МСБ в контексте их 

использования как конкурентных преимуществ 

международного малого и среднего бизнеса на основе 

передовых информационных технологий изучены недостаточно. 

Практически не исследованными являются новейшие тенденции 

в этой сфере.  

Целью статьи является анализ современного состояния и 

перспектив внедрения в малом и среднем бизнесе наиболее 

перспективных современных информационных технологий,   

выявление потребностей в ИТ-разработках в этом секторе 

мировой экономики, исследование возможностей и 

преимуществ их использования.   

В эпоху становления мировой экономики исторически 

сложилось, что единоличные, малые и средние фирмы 

создавались при достаточно сложных обстоятельствах, в 

условиях крайне ограниченных ресурсов и минимальных 

инвестиций. Рост конкуренции в условиях глобального кризиса 

потребовал постоянного повышения эффективности и 

управляемости бизнеса, оптимизации ключевых показателей, 

планировании и прогнозировании спроса. Для малых и средних 

фирм, а также сегмента так называемых самозанятых 

(единоличный, семейный бизнес), использование новых 

технологий всегда было существенно важно из-за снижения 

капитальных затрат, особенно на начальном  этапе.  Но 

предприятия МСБ заинтересованы преимущественно в  таких 

технологиях, которые способны дать максимальную отдачу на 

затраченные инвестиции. Ожидается, что во второй декаде XXI 

века именно фирмами МСБ всё больше средств на мировых 

рынках будет тратиться на ИT-услуги. По прогнозам, мировые 

расходы на программное обеспечение и компьютерное 
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оборудование для этого сектора уже в 2012 г. увеличатся на 

7,7%  [3]. 

Проанализируем те из современных мировых технологий, 

которые могут быть реально применимы на предприятиях МСБ,  

и с точки зрения предпринимателей являются доступными по 

затратам на их внедрение. 

1. Информационные системы управления, или так 

называемые «промышленные приложения», основная масса 

которых в развитых странах мира была модернизирована к 

началу этого века, причём сектор МСБ был, по сути, отправной 

точкой в развитии этих программных продуктов. В последнее 

десятилетие уже стала общемировой недавно зародившаяся 

тенденция к использованию управленческих информационных 

систем для оптимизации бизнес-процессов на предприятиях. 

Особый рост спроса в сегменте МСБ показывает концепция ERP 

(Enterprise Resource Planning System) – система управления 

ресурсами компании. ERP-решения  востребованы в розничных  

и оптовых торговых сетях, транспортных и логистических 

компаниях, в пищевой промышленности, строительстве – тех 

отраслях, в которых наиболее представлен сектор МСБ. Малые 

и средние предприятия во всём мире имеют потребность в 

информационной интеграции, оптимизации запасов, 

формализации управления персоналом и финансами, а также 

внедрении промышленных подходов к управлению 

оборудованием. Использование ERP позволяет реализовать 

полноценную систему управления, соответствующую всем 

требованиям компании, и предоставляет следующие 

возможности: 

– просчитать приемлемые и обоснованные решения, без 

сложных длительных доработок, позволяющие сократить сроки 

внедрения и стоимость проектов;  
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– быстро адаптироваться и реагировать на любые 

внешние и внутренние изменения, использовать все наличные 

ресурсы и получать от них максимальную отдачу; 

– объединить все подразделения компании и все 

необходимые функции в одной компьютерной системе,  

обслуживающей текущие потребности бизнеса; 

– автоматизировать всю деятельность по управлению 

предприятием: бухгалтерский учёт, торговлю, склады, 

производство, кадры и пр.;  

– использовать современные инструменты для оценки 

эффективности работы персонала и бизнеса;  

– эффективно управлять издержками, поскольку 

оптимизация расходов – стандартный элемент стратегии 

развития предприятия; 

– гибко работать с деловой информацией любой 

сложности и обеспечивать прозрачность бизнес-процессов.  

На сегодняшний день международными разработчиками 

созданы сотни решений, ориентированных на потребности 

различных отраслей, что позволяет компаниям МСБ, используя 

их, значительно повысить эффективность и 

конкурентоспособность своего бизнеса. 

Сектор МСБ также считают своим целевым приоритетом и 

разработчики «мировой бухгалтерии» SAP, которые еще в 

середине 90-х предприняли попытку создать продукт для 

среднего бизнеса, позволяющий компаниям  контролировать 

свою ликвидность и точно знать, какие выплаты нужно сделать 

в ближайшее время и какие будут поступления средств. Эти 

информационные системы автоматизируют учетные функции 

управления с точки зрения бухгалтерского учета, бюджетного 

планирования и контроля. На  мировом рынке сейчас 

представлено множество управленческих информационных 

систем оптимизации процессов на предприятиях: управление 

персоналом, взаимоотношения с клиентами, логистический 

комплекс, цепочки поставок, учетные системы и т.д. Малые и 
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средние компании обращают всё больше внимания на эти 

высококачественные информационные продукты, которые 

раньше требовали крупных денежных вложений. Мировые 

разработчики таких ИТ-систем – SAP и Oracle – рассчитывают, 

что именно предприятия МСБ станут основным «драйвером» 

роста рынка, т.к. объем поступлений от лицензий для этого 

сектора составляет примерно $21 млрд., что превышает даже 

объем продаж  для крупных предприятий ($17,9 млрд.). При 

этом 75% клиентов окупают вложенные средства менее чем за 

два года [7]. В этом смысле очень важна степень понимания 

менеджментом предприятий целей и задач, для решения 

которых нужна ERP-система, поэтому основными заказчиками 

таких продуктов являются, как правило, наиболее 

«продвинутые» предприятия.  

Самым востребованным ИТ-направлением является  

разработка программного обеспечения enterprise-уровня 

(промышленных приложений). Согласно последнему прогнозу 

компании Gartner, мирового лидера в исследованиях рынка 

информационных технологий, для сектора МСБ среди 

промышленных приложений будет лидировать SaaS, так как 

ограниченные бюджеты в текущих экономических условиях 

требуют рациональных альтернатив [8]. Software as a service 

(SaaS) («Программное обеспечение как услуга») - это  бизнес-

модель продажи программного обеспечения, при которой 

поставщик разрабатывает его и самостоятельно управляет им, 

предоставляя заказчикам доступ к ПО через Интернет. 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит 

в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и 

поддержкой работоспособности оборудования и программного 

обеспечения. Заказчики платят не за владение ПО как таковым, 

а за его аренду, и, в отличие от классической схемы 

лицензирования ПО, несут сравнительно небольшие 

периодические затраты. Для малого и среднего бизнеса 
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программное обеспечение «по требованию» – более дешевая и 

простая альтернатива внутренним информационным системам, 

означающая ясность и предсказуемость платежей, защиту 

инвестиций, возможность получить более высокий уровень 

обслуживания.  

2. Использование ИТ-аутсорсинга. Изначально,  в 

процессе формирования, вся компьютерная отрасль 

использовала арендную бизнес-модель, современные малые и 

средние фирмы прибегают к ней в виде так называемого 

аутсорсинга. Широкое применение информационных 

управленческих систем и связанный с этим высокий уровень 

виртуализации в разработке и хранении данных  привели 

предприятия МСБ к осознанию того, что многие процессы 

можно отдать на откуп «аутсорсерам» и таким образом 

сэкономить на создании ИТ-инфраструктуры и её поддержке. 

Аутсорсинг как технология [от англ. Outsourcing – буквально: 

вне источника] – это целенаправленное выделение некоторых 

бизнес-процессов (или даже целых систем) и делегирование их 

реализации другим исполнителям [9]. Смысл аутсорсинга 

сводится к простой формуле: сосредоточить все ресурсы на том 

виде деятельности, который является основным для компании, и 

передать остальные (поддерживающие, сопутствующие) 

функции надежному и профессиональному партнеру. В данном 

случае – это передача обслуживания ИТ-инфраструктуры 

посторонним компаниям – провайдерам ИТ-услуг. Рост 

популярности аутсорсинга на Западе – был обусловлен 

ужесточением конкурентной борьбы и необходимостью поиска 

эффективных долговременных стратегий, обеспечивающих 

устойчивые организационные преимущества компаниям. 

Мировая тенденция последних лет такова, что аутсорсинг стал 

одним из основных инструментов повышения 

конкурентоспособности фирм, особенно из сегмента МСБ. 

Фактически он консолидирует все ключевые функции 

управления, что позволяет значительно оптимизировать затраты 
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компаний на продвижение собственных продуктов. Передавая 

внешним компаниям определенные функции, компания-

заказчик, во-первых, экономит средства, во-вторых,  повышает 

качество обслуживания своих клиентов. Для малого и среднего 

бизнеса рациональнее поработать 1–2 года с компанией-

аутсорсером, вывести на определенный уровень объем продаж, 

а уже после этого заниматься развитием собственной ИТ-

службы и персонала. Применение любых  технологий 

аутсорсинга дает возможность предприятиям сектора МСБ 

сфокусироваться на собственном бизнесе, не отвлекаясь на 

организацию и поддержку деятельности ИТ-структуры, 

высвободить средства на развитие производства, получить 

максимальную отдачу, быть уверенными в том, что все бизнес-

процессы находятся под контролем, и при этом существенно 

снизить постоянные и переменные издержки. Аутсорсинг 

позволяет сэкономить на электричестве, вычислительных 

ресурсах, физическом пространстве, занимаемом серверами, их 

поддержке и обслуживании, аренде помещений, меньше тратить 

на дорогостоящее программное обеспечение и его обновление. 

Если программы используются не часто, то их можно просто 

арендовать с почасовой оплатой. Малому бизнесу больше нет 

необходимости содержать солидный штат ИT-специалистов, их 

услуги предоставляются фирмами – аутсорсерами, что даёт 

экономию на зарплате, налогах и затратах на поддержку 

рабочего места. Есть и дополнительные преимущества – 

оперативность (системный администратор прибывает в течение 

4-8 часов после вызова) и использование опыта и знаний 

профессионалов, тем более, что стоимость ошибочных данных в 

корпоративных системах значительно выросла. ИТ-аутсорсинг 

как одна из наиболее современных и успешных бизнес-моделей 

становится частью грамотного подхода к построению бизнеса и 

его управлению. Согласно заявлению компании Gartner, 

мирового лидера по исследованиям рынка информационных 
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технологий, аутсорсинг продолжит свой рост до конца нового 

десятилетия. «Несмотря на то, что состояние мировой 

экономики выглядит достаточно уныло, рынок ИТ аутсорсинга 

разделился на две части: с одной стороны, аутсорсинговые 

стратегии компаний, нацеленные на уменьшение затрат, могут 

негативно влиять на рост рынка, а с другой – к аутсорсингу 

будут прибегать все больше и больше компаний, чтобы 

преодолеть финансовые трудности и конкуренцию») [9 ]. 

3. Технология «облачных вычислений». В последние годы 

в мире информационных технологий становится  всё более 

популярным новое направление предоставления услуг. Это  так 

называемые «cloud computing», или «облачная обработка 

данных», что  подразумевает хранение данных заказчика на 

серверах компании-поставщика услуг, а также доступ к ним и 

обработку через Интернет. Специалисты называют «облачные 

вычисления» новым трендом в развитии информационных 

технологий, на сегодняшний день в мире существует огромный 

рынок облачных вычислений. Это пример того, как уникальные 

технологии постепенно получают массовость, превращаясь в 

сервис. Концепцию «вычислительного облака» активно 

применяют такие наиболее передовые компании, как Google, 

HP, Intel, и Yahoo! Не осталась в стороне и Microsoft, 

предложившая концепцию «Everything as a Service» («Услуги – 

это все, или «все как услуги»), способствующую эффективному 

ведению бизнеса [5] в условиях обостряющейся конкуренции и 

мирового экономического кризиса. Термин «облачные 

вычисления» (“cloud computing”) использует «облако» как 

метафору удаленного вычислительного дата-центра, к которому 

предоставляется доступ на основе оплаты за фактическое 

использование этого сервиса. По мнению экспертов компании 

Extrinsica Global крупной британской ИT-организации, 

предоставляющей подобные услуги, «ИT – это настоящая 

головная боль для многих, если не всех, организаций: 

оборудование, его содержание и техническая поддержка могут 
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оказаться на практике очень затратными с точки зрения денег и 

времени» [6]. Однако в случае заинтересованности в ИT - 

аутсорсинге, т.е. передаче функций сторонним провайдерам,  

компании МСБ могут найти отличное решение своих проблем в 

использовании услуг cloud computing, сэкономив средства, 

необходимые для развития бизнеса. Внедрение этой  инновации 

может  дать  реальному бизнесу, особенно малому и среднему, 

возможность использовать новейшие ИT-системы без 

необходимости приобретения дорогого серверного 

оборудования и получить существенные конкурентные 

преимущества при относительно невысоких затратах: 

– для внедрения не требуется никаких особых знаний об 

«инфраструктуре «облака» или навыков управления этой 

«облачной» технологией, всеми техническими и программными 

деталями;  

– программное обеспечение и компьютерная 

инфраструктура фактически предоставляется пользователю как 

сервис; 

– дата-центры управляются профессиональными 

специалистами, обеспечивающими круглосуточную поддержку 

и технологическое обслуживание, будучи при этом полностью 

изолированными от физических компьютеров пользователей.  

Экономия на содержании ИТ-специалистов, 

администратора и охраны, как утверждают эксперты, сокращает 

затраты на оборудование и его обслуживание до 50% [6]. 

Увеличивается эффективность ИT инфраструктуры, т.к. обычно 

серверы средней компании, как правило,  загружены на 10 – 

15%, и дорогостоящие ресурсы простаивают. Появляется 

возможность использования вычислительных мощностей и 

хранилищ данных неограниченного объема, многократно 

возрастает скорость обработки данных, повышается уровень 

надежности и отказоустойчивости системы. Если данные 

хранятся в «облаке», их копии автоматически застрахованы,  
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например, от потери или кражи оборудования, пожара и прочих 

чрезвычайных ситуаций. С точки зрения изменчивости 

рыночной конъюнктуры особенно важны преимущества 

масштабируемости: в любой момент можно нарастить 

необходимую вычислительную мощь при росте бизнеса или 

уменьшить ее до нуля во время краткосрочного спада. 

Существенное значение для современного МСБ использование 

данной технологии приобретает в ситуации, когда понятие 

офиса как такового теряет своё традиционное значение, и во 

время экономического кризиса. Многие предприниматели, 

экономя на затратах содержания помещений, все больше 

используют надомные виды занятости. Применение «cloud 

computing» позволяет компаниям перевести свое имущество в 

другой офис без необходимости транспортировки серверного 

оборудования, используя виртуальную платформу «cloud» для 

удаленного доступа к деловой информации. 

Предприниматели, которые ведут бизнес с помощью 

использования новой технологии как услуги, оплачивают ее по 

мере возникновения необходимости и получают еще целый ряд 

дополнительных преимуществ, которые растут по мере 

совершенствования новых ИТ-разработок: 

– нет необходимости каждый год-два обновлять 

компьютеры и  покупать дорогие модели с большим объемом 

памяти и дисков, данная технология доступна с самых 

различных устройств – настольных ПК, ноутбуков и нетбуков, 

планшетов и коммуникаторов, смартфонов и навигаторов, 

большинства мобильных телефонов; 

– новые версии программ обновляются самим 

поставщиком услуг;  

– необходимые для ведения бизнеса документы всегда 

рядом, даже когда компьютер пользователя физически 

недоступен. Все, что нужно, – это Интернет и веб-браузер. 

Доступность услуги, низкий стартовый капитал и невысокие 

затраты на использование ИТ делают данную концепцию очень 
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привлекательной для использования именно в малом и среднем 

сегменте бизнеса. Она позволяет высвободить ресурсы, которые 

можно направить для обеспечения крайне необходимых 

компании нужд и быть уверенным в том, что ключевые 

процессы тщательно контролируются. Безусловно, все новые 

технологии, в том числе и концепция «облачных вычислений», 

имеют определённые недоработки и проблемные моменты. Так, 

для работы с этой технологией, необходимо постоянное 

соединение с сетью Интернет, высокая скорость соединения, 

ценовая доступность. Серьезной проблемой становится также 

угроза информационной безопасности,  вывода 

конфиденциальной информации в «облако» и её сохранения. 

Если бизнес-информация в  «облаке» потеряна, то  навсегда. 

Государство, на территории которого размещен дата-центр, 

может получить доступ к любой информации, которая в нем 

хранится, что, безусловно, не устраивает частных 

предпринимателей. Однако эти проблемы становятся 

разрешимы по мере развития технологического прогресса и 

эффективного государственного регулирования этой сферы 

бизнеса. 

В условиях глобализации мировой экономики и  

постепенного перехода к информационному обществу 

использование малыми и средними фирмами передовых 

информационных технологий ткрывает новые перспективы. 

Более того, именно на данной стадии кризисного состояния 

мировой экономики применение новейших решений по 

автоматизации для управления бизнес-процессами, 

использование аутсорсинга и «облачных технологий» дают 

возможность многократно увеличить гибкость принятия 

хозяйственных решений. И,  наконец, что немаловажно для 

малых и средних предприятий, новые технологические  

перспективы позволяют решать быстро меняющиеся задачи 

любой сложности при существенной экономии капитальных 
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затрат. Таким образом, те предприятия сектора МСБ, которые 

внедряют передовые информационные технологии в своей 

деятельности, в эпоху кризисного ужесточения конкуренции  и 

глобализации мирового хозяйства, постоянно изменяющихся 

внешних условий и усложняющихся хозяйственных задач, 

получают неоспоримые конкурентные преимущества на 

внутреннем и международном рынках. В перспективе, по мере 

выхода из кризисной ситуации, внедрение таких передовых 

технологий, как, например, «вычисления в облаке», позволит 

компаниям МСБ быстро построить эффективную и гибкую ИТ-

инфраструктуру. Учитывая быстрое развитие современного 

НТП, чисто технически эти вопросы решаемы, однако есть ряд 

проблем общеэкономических в национальном масштабе. 

Стимулированием расширения Сети и ее охвата, политикой цен, 

обеспечением информационной безопасности и компьютерной 

грамотности населения, активным его приобщением к миру 

информационных технологий должны заниматься 

правительства стран, заинтересованных в инновационном 

развитии экономики и макроэкономической стабильности. 

Мировой опыт доказывает, что применение передовых 

технологий создаёт почву для дальнейшего стимулирования 

малого и среднего бизнеса как двигателя инновационных 

процессов в частности и опоры рыночной экономики в широком 

смысле. 
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applications, outsourcing and technology of «cloud computing») as 

a specific tool to minimize the impact of the global crisis. Identified 

benefits, the problem points and prospects of information technology 

in business. 

Keywords: small and medium enterprises, the global crisis, 

competition, industrial applications, outsourcing, information 

technology, «cloud computing» 

 

Рассмотрены место и роль передовых информационных 

технологий в развитии и организации управления  сектором 

малого и среднего бизнеса с позиций роста 

конкурентоспособности этого сектора в кризисных условиях. 

Обозначены сферы применения в мировой практике ИТ-

стратегий (промышленных приложений, аутсорсинга и 

технологии «облачных вычислений») как конкретных 

инструментов для минимизации последствий мирового кризиса. 

Выявлены преимущества, проблемные моменты и перспективы 

использования информационных технологий в 

предпринимательской деятельности. 
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ЗМІНИ У ЖИТТІ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ, ЩО 
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КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ (ІКТ)  

  

У статті розглядаються питання, що повʼязані з 

можливостями виникнення ризиків, викликів, загроз та небезпек 

під час втілення в соціальне життя новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій і завдання щодо відвернення 

останніх. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, 

небезпека, соціальні мережі, кібербулінг, грумінг, фішинг, 

фармінг, ризики, виклики, загрози.  

 

Незвичні події 2011 р. на Півночі Африки, на Великому 

Близькому Сході, перебіг виборчих кампаній в РФ кінця 2011 – 

протягом 2012 рр., а також т.зв. цифровий майдан в Україні 

лютого 2012  р. наочно продемонстрували великі можливості, а 

також і небезпеки, що породжуються використанням новітніх 

технологій комунікації та спілкування людей [1].  

Останніми роками і навіть місяцями лавиноподібно 

зростають темпи втілення у життя і поширення серед усіх 

верств суспільства новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). Останні як і будь-яке техногенне 

нововведення несуть із собою не тільки позитивні зміни, 

збільшення людських можливостей і підвищення ступенів 
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свободи, але й деякі негативні прояви. Уявляється, що аналіз 

ризиків, викликів, загроз і небезпек, повʼязаних зі стрімким 

охопленням великих мас людей різноманітними соціальними 

мережами та іншими досягненнями ІКТ, стає все актуальнішим 

і необхідним для своєчасного відвернення, мінімізації та 

нівелювання небажаних наслідків цього бурхливого розвитку. 

Наскільки нам відомо, ці аспекти ще не знайшли 

достатнього наукового осмислення у вітчизняній літературі. 

Загальнотеоретичні аспекти та визнання переваг і можливостей 

новітніх ІКТ відображені в працях В. Гондюла, Г. Почепцова, 

М. Рижкова, Є. Макаренко, В. Коломійця, М. Ожевана та інших. 

Деякі аспекти, що повʼязані з ризиками бурхливого розвитку 

ІКТ, аналізувалися І. Решняком, А. Григорʼєвим, але без 

сумніву це не є достатнім. Роботи і матеріали дослідників 

близькі за змістом і проблемами, що розглядаються, згадуються 

в тексті статті.  

Джерельною базою нашого дослідження стали документи 

низки організацій, різноманітні статистичні дані і дані 

соціологічних досліджень, монографічні видання вітчизняних 

учених, наукові статті в періодичних виданнях, повідомлення 

інформаційних агенцій світу, аналітичні і публіцистичні 

матеріали аналітиків, експертів, журналістів – оприлюднені в 

мережі Інтернет. 

Мета і завдання статті полягають у виявленні небезпек і 

негативних наслідків, що породжуються неконтрольованим (або 

слабо контрольованим) з боку суспільства розвитком новітніх 

ІКТ. Викриття можливостей використання нововведень 

екстремістськими силами, а також радикальними політичними 

утвореннями, що прагнуть світового владарювання. У статті 

також розглядаються події, процеси і явища соціального життя, 

що стали (стають) реальністю в найостанніші роки, причому, на 

відміну від звичайних підходів у нашому матеріалі робиться 

спроба показати ризики, виклики, загрози і небезпеки, що 

обʼєктивно супроводжують втілення ІКТ-інновацій та 



Зміни у житті світової спільноти, що породжуються  
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посилюються субʼєктивною діяльністю деяких антисуспільних 

сил.  

Не втягуючись у дискусії щодо того, наскільки великим 

був внесок нових засобів людського спілкування в соціально-

політичні заворушення в деяких країнах світу, у те, чи були це 

дійсно «твітерні революції» [2] – розглянемо питання, повʼязані 

з небезпеками, що виникають у звʼязку з поширенням  

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), з 

одного боку, значно «ущільнюють» міжособистісні контакти, 

підвищують швидкість «проходження» та вживання  інформації, 

дозволяють багатьом брати безпосередню участь у масштабних 

світових подіях у режимі поточного часу, створюють відчуття 

особистої присутності тощо [3], а з другого – суттєво 

збільшують ризики появи небажаних наслідків.   

Негативні наслідки використання новітніх ІКТ особливо 

небажані, коли їх можливостями напрочуд оперативно 

користуються радикальні, кримінальні, екстремістські, 

терористичні та інші асоціальні сили. На жаль, події 2011–

2012 рр. наочно продемонстрували, що можливості новітніх ІКТ 

широко використовуються і тими радикальними політичними 

силами сучасності, що націлені на захоплення влади у 

всесвітньому масштабі, побудову світового уряду або нової 

світової імперії [4]. 

У цілому стан справ у людському суспільстві під впливом 

ІКТ інновацій характеризується суттєвим підвищенням 

активності громадян передусім. Наочно видимий зростання 

кількості учасників таких масових протестних дій як «арабська 

весна 2011», «захоплення Уолл-Стріт, або нас 99%», «за чесні 

вибори» – РФ (2011-2012 рр.), «помаранчева революція» (2004) і 

«цифровий майдан» (лютий 2012 р.) в Україні тощо. 

Соціальні мережі виступають важливим засобом 

радикалізації молодого населення низки країн, для якого 

покоління характерні інтуїтивні демократичні прагнення. 
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Юнаки й дівчата  останніми роками здобували високий рівень 

освіти, але майже  не мають власного досвіду усвідомлення тих 

небезпек, що породжуються ні чим не обмеженими, без міри 

ідеалізованими демократичними очікуваннями.   

 Зрозуміло, що підвищена (вище за нормальну за 

допомогою новинок ІКТ) соціальна активність молоді може 

стати джерелом негативних проявів у соціальному житті. Але не 

менш шкідливими можуть бути прояви на, так би мовити, 

індивідуальному (особистому) рівні.  

Не можна не помітити того, що бурхливий розвиток 

соціальних мереж стимулює поринання значної частини молоді 

у віртуальне середовище. При цьому суттєво збіднюється, а то й 

зовсім припиняється безпосереднє людське спілкування, 

соціальна взаємодія в громадянському суспільстві.   

Дослідники відмічають, що розвиток інформаційних 

технологій: відкриваючи унікальні можливості доступу до 

інформації, породжуючи інтерактивний характер взаємодії з 

інформацією, відкриваючий різноманітність “форматів” 

представленої інформації – водночас створює умови для 

поринання у віртуальну реальність. Якщо  до цього додати такі 

«надбання», як навчання “мистецтву компіляції” взамін 

“мистецтву вироблення креативу”, а також елементи 

механічного накопичення знань (підготовка до тестів) – то 

ситуація уявляється більш ніж складною [5].  

Не менш небезпечними виглядають загрози, що 

насамперед стосуються дітей і молоді: перегляд «дорослого 

контенту», матеріалів, що показують жорстоке поводження з 

дітьми, небезпеки підпасти під дію кібербулінгу [6], грумінгу 

[7], фішингу, фармінгу [8], стати невільним статистом або 

навіть жертвою вербування з  метою торгівлі дітьми, їх 

сексуальної експлуатації.   

Слід враховувати, що сьогодні понад 8 мільйонів 

українських дітей та підлітків активно користуються 

Інтернетом. 86% користувачів у віці 14 років користуються 
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Інтернетом щодня, при чому 51% з них навіть не підозрює про 

існування низки небезпек [9]. 

Для того, щоб протистояти вищеназваним загрозам у цілій 

низці країн ЄС та й у світі в цілому вже розроблено заходи 

захисту та попередження подібних негативних проявів. Зокрема, 

в Україні нещодавно був презентований Кодекс провайдерів 

щодо захисту дітей від жорстокого поводження в глобальній 

мережі та на Інтернет-ресурсах. Провайдери, що приєдналися, 

беруть на себе зобовʼязання не допускати демонстрації насилля 

стосовно дітей у Мережі, формувати серед останніх культуру 

«мобільного спілкування»  [10]. 

Спостерігаючи бурхливе зростання соціальних мереж, 

нині слід памʼятати, що новітні засоби комунікації відчутно 

«зрушили» вже в 1995 р. з уведенням до ладу американського 

порталу Classmates.com, а в наступні декілька років в Інтернеті 

зʼявилися кілька десятків аналогічних сервісів. Офіційним  

початком буму соціальних мереж прийнято вважати 2003–

2004 рр., коли були запущені LinkedIn, MySpace і Facebook. І 

якщо LinkedIn створювалася з метою встановлення/підтримки 

ділових контактів, то власники MySpace і Facebook зробили 

ставку передусім на задоволення людської потреби в 

самовираженні.  

Сьогодні ж (на початку 2012 р.) кількість відвідувачів 

соціальних мереж складала: 

 
Діаграма підготовлена за даними вказаних Інтернет ресурсів. 
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В Україні в мережі Facebook на початок лютого 2012 р. 

було зареєстровано близько 1, 773 млн. українських 

користувачів. Майже 12% он-лайн користувачів України є 

відвідувачами Facebook. Як вважають маркетологи, це ласий 

шматок для рекламодавців, за  підрахунками яких середня 

вартість реклами для України становить $0,55 (СКК, середня 

вартість клику) та $0,24  (СКТП, ціна за тисячу показів) [11]. 

У світі ж нині популярність одного соціального проекту 

швидко змінює популярність іншого. Разом з тим, що це цілком 

природна властивість масових процесів, не можна скидати з 

рахунку впливів серйозних комерційних інтересів власників цих 

проектів і багаторівневої структури провайдерів Інтернету. 

Велика кількість користувачів записується в учасники чергового 

«сайту дня», який поступово «переживає» етапи 

«невпевненості» і навіть спаду, «бурхливе зростання» у разі 

успіху, період сталості і поступове затухання та загибель 

проекту.  

Аудиторія користувачів соціальних мереж, підігріта 

рекламним ажіотажем, професійним піаром і «модними» 

тенденціями, перебігає з одного ресурсу на іншій. У різних 

регіонах світу популярність соціальних мереж варіюється. 

Для наших співвітчизників працюють Connect, exSlite, 

Українці. Серед англомовних, таких,  що мають 

російськомовний інтерфейс, найпомітніші Facebook, Twitter, 

Badoo, Last.fm, LinkedIn, MySpace, XING, Google+, Avaaz, Bebo, 

My AnimelList, HaboHotel; російськомовні В Контакте, 

Одноклассники, Мой Мир»@mail.ru, Первый национальный, 

Мой КРУГ, ЖЖ, В кругу друзей,  PeopleCenter. У близькому 

зарубіжжі працюють білоруські ВНете и ВСети; вірменські 

Haysite, Hayland, Kuku; латвійські Drangiem.lv, ONE.LV і 

багато, багато інших. 

Велика кількість учасників соціальних мереж надто 

приваблює рекламодавців, активістів різного роду інших 

комерційних ініціатив, породжує конкуренцію (можливо і 
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здорову) між власниками мереж і тими, хто, як кажуть, 

«сплачує», а тому «заказує музику». Згідно з недавнім 

дослідженням eMarketer, загальна виручка соціальних мереж від 

реклами в 2013 році може сягнути 10 мільярдів доларів [12].  

Не будемо спеціально зупинятися на небезпеках, що 

породжуються рекламою, особливо недобросовісною, але вони 

без сумніву є і непогано  описані в низці досліджень. 

Поширення реклами соціальними мережами поширюють ці 

небезпеки, причому суттєво.  

Висловимо думку, що далеко не всім прихильникам 

«свободи слова» та «вільного ефіру» сподобається – було б не 

погано, якщо б уже на ранньому етапі втілення будь-якого 

нововведення з ІКТ суспільство, в особі чи то держави, чи то 

структури громадянського суспільства, мало змогу своєчасно 

«натиснути кнопку» - тобто зупинити негативний розвиток.  

Суспільство повинно мати реальні можливості зупинити 

зростання негативу, розібратися, внести необхідні корективи в 

технічні засоби, у регламенти, у нормативні акти та в систему 

виховання людей… 

Аж ніяк не можна не враховувати, що сьогоденні 

досягнення науки і техніки стають «все більш впливовими», 

обростаючи далекоглядними  наслідками, тому їх слід завчасно 

обмірковувати, шукати шляхи та засоби нейтралізації, 

мінімізації негативних наслідків. А тому вже почали 

формуватися системи управління ризиками ІТ проектів [13]. 

І хоча у сфері ІКТ нововведення такі, що дуже часто немає 

конкретних даних щодо рівнів ризиків, які вони можуть 

породжувати, потрібно виходити з того, що небажані аспекти 

поширення нововведення обовʼязково будуть виявлятися. 

У міру освоєння інновації зʼявляться дані щодо 

негативних (небажаних) проявів, повʼязаних з нею, 

накопичувати досвід використання, формуватися знання 

фахівців, експертів, а це дасть змогу задіяти механізми й методи 

експертної оцінки рівнів ризиків, що характерні для 
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нововведень. Досвід, накопичений в інших галузях суспільного 

життя [14], доводить, що перспективним є шлях побудови 

різноманітних моделей.   

Ризики, які завжди супроводжують будь-які нововведення, 

отримують розвиток і просувають ситуацію у бік небезпеки, 

зазвичай, завдяки діяльності певних груп людей, і якщо ці групи 

складаються з прихильників всесвітнього панування або 

асоціальних елементів, то слід своєчасно виявляти нові виклики 

безпеці, за якими обовʼязково простежуються бажання певних 

субʼєктів.  

Для виявлення подібного виду викликів, тобто нового 

моменту в просуванні до небезпеки, дуже важливим стає пошук 

субʼєкта/ів, прагнення яких могли б сприяти негативним 

проявам у процесах втілення нововведень.  

Про те, що виклики можна стримувати, нейтралізувати або 

робити неможливою їх реалізацію, говорить, наприклад, досвіт 

українського оператора звʼязку МТС. Під час обговорення 

питань захисту дітей від проявів насильства в Мережі один з 

керівників компанії підкреслював: «Ми в МТС давно 

ідентифікували цю проблему і намагаємося вирішувати її 

інструментами, які є в нашому розпорядженні. Це і контроль 

контент-провайдерів, і установка системи фільтрації, і 

блокування доступу до «дорослих» ресурсів в школах, і 

спецкурс по боротьбі з кіберзлочинністю для курсантів…» [ 15]. 

У найзагальнішому плані завдання захисту мережевого 

простору, мережевих структур, взагалі систем ІКТ на цьому 

етапі полягає у викритті цих намірів, визначення їх субʼєктів, 

пошуку шляхів і засобів закриття можливостей реалізації 

негативних намірів, діях з дискредитації субʼєктів зазіхань на 

безпеки людських комунікації і спілкування, або знаходження 

можливостей задоволення інтересів усіх учасників обміну 

інформацією на підставі розумних компромісів, що обовʼязково 

враховують вимоги невеликої кількості загальнолюдських 

цінностей.  
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Свідченням того, що ситуація стає загрозливою
1
, є прояви 

діяльності певних соціальних сил, які націлена на те, щоб 

зробити небезпеку можливою. Подібні прояви негативної 

діяльності раніше чи пізніше стають добре помітними. 

Своєчасно викрити такі прояви,  знайти їм достойну відповідь, 

змусити тих,  хто прагне досягти асоціальних цілій, припинити 

свої зусилля  – такі завдання захисників спокою інформаційного 

простору.  

Негативні прояви, які обʼєктивно супроводжують усі 

нововведення ІКТ, усе частіше набувають характеру своєрідних 

мережевих атак, поширюються на всі види і засоби кінцевого 

обладнання мереж, а тому розгалужений захист інформації стає 

жорстокою необхідністю. Усе частіше на порядок денний 

урядових структур, комерційних обʼєднань та концернів 

ставлять питання стратегічного аналізу та стратегічного 

планування як обовʼязкової умови відвернення процесів 

зростання (та реалізації) загроз. 

 На жаль, вочевидь не готовими до дій на необхідному 

рівні виявились українські державні структури, які не змогли 

протистояти масовим атакам великого кола користувачів 

Інтернету на урядові сайти у звʼязку з незадоволеністю членів 

українського Інтернет-товариства рішенням силових структур 

припинити діяльність відомого порталу - файлообміннику 

EX.UA [16]. Швидкоплинні події навколо цього рішення 

показали, що урядові структури не мають надійних систем 

захисту своїх WEB-порталів та інших комунікаційних каналів. 

Ще тривожнішим виглядає той, наприклад, факт, що створення 

систем захисту урядових порталів довіряється іноземним за 

                                      
1
 Загроза, з нашої точки зору, - це такий стан небезпечного розвитку ситуації, 

коли суб’єкт того або іншого виклику реально почав діяльність, яка ще 

прямо не веде до збитків і руйнування, але вже підготовлює підґрунтя для 

того, щоб небезпека стала явною. 
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своєю суттю структурам типу Воля-кабель, власниками якої є 

американські громадяни. 

Одночасно з широко відомою версією щодо спонтанного 

характеру атак індивідуальних користувачів Інтернету на 

урядові сайти є й інша точка зору фахівців провайдерської 

справи, котрі наполягають на тому, що такі результати могли 

мати тільки добре організовані і, головне, проплачені дії в 

інтересах певних політико-економічних сил. «Якщо держсайти 

«лежать» або мають труднощі в роботі вже другу добу, це 

означає, що заможні люди проспонсорували довготривалу атаку 

з двох-трьох бот-сетів чи мереж. Вартість подібної послуги вже 

перевершує 20 тис. доларів» [17]. 

 Загрози, і ті, що виникають у процесах втілення інновацій 

в ІКТ, якщо їх нівелюванню, зменшенню, знищенню не 

приділяється достатня увага, мають властивості переростати в 

дійсні небезпеки. У житті суспільства, великих соціальних груп, 

індивідуальному житті людини відбуваються ті чи інші процеси 

руйнування, втрачаються матеріальні ресурси, або знищуються, 

негативно модифікуються моральні норми та загальноприйняті 

правила взаємин і спілкування. Ексцеси небезпеки, як доводить 

людський досвід, зазвичай, поширюються дуже швидко, 

охоплюють все більший і більший ореал. 

Якщо на стадіях запобігання ризиків, нейтралізації 

викликів, зменшення  та нівелювання загроз, повʼязаних із 

втіленням у життя нововведень ІКТ, наша діяльність не 

увінчалась успіхом, реальністю стають небезпеки, дійсні втрати 

та руйнування. У даному випадку час зосередитися на якомога 

швидшому зупиненні втрат і руйнувань та організовувати 

процеси відновлення ситуації, повернення її в стан, що 

задовольняє узвичаєні норми, діє позитивно щодо норм 

людських комунікацій і спілкування, відповідає 

загальнолюдським цінностям. 

Цілком погоджуючись із зауваженнями В.А. Косса про те, 

що управління складними системами має ситуативний характер, 
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коли в спокійній, звичайній (штатній) ситуації засилля 

спрямовуються на попередження кризи, забезпечення 

нормального функціонування, а з початком кризи, у кризовій 

ситуації [18] – на ліквідацію негативних наслідків. Тобто на 

стадії небезпеки повинен суттєво змінюватися характер дій – 

головне тут зупинити руйнування, припинити втрати, 

налагодження швидшого поновлення нормального 

функціонування соціальних структур і механізмів. Думається, 

що в межах державного інституту (можливо під егідою 

міністерства з надзвичайних ситуацій) настав час формування 

спеціального органу, який був би уповноваженим діяти і брати 

управління на себе при виникненні кризових ситуацій (настання 

небезпек) у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

Докладніше викладення суті думок, що характеризують 

діяльність, націлену на відвернення негативних проявів, що 

супроводжують процеси інновацій в інформаційно-

комунікаційній сфері, можна знайти в наших попередніх 

публікаціях [19]. 
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The article is considered questions, related to possibilities of 

origin of risks,  calls, threats and dangers during embodiment in 

social life of the newest of informatively and communication 

technologies and tasks that aim is to prevent dangers. 

Key words: Information and communications technology, 

danger, social networks, cyber-bullying, grooming, fishing, 

pharming, risks, calls, threats. 

 

В сттье рассматриваются вопросы, связанные с 

возможностями возникновения рисков, вызовов, угроз и 

опасностей в процессе освоения новых информационно-

коммуникативных технологий и задания по недопущению 

последних. 

Ключевые слова: информационно-комуникативные 

технологии, опасность, социальные сети, кибербулинг, груминг, 

фишинг, фарминг, риски, вызовы, угрозы. 
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Проаналізовано методи політичної комунікації Китаю на 

основі формування єдиного інформаційного простору країни, 

зміцнення звʼязків «центр-регіони» та розширення правового 

поля регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, 

зокрема, повʼязаних з отриманням, поширенням і 

використанням інформації в мережі Інтернет. 

Ключові слова: інформаційна політика, соціальні медіа, 

мережа Інтернет, Китай. 

 

Пошук гнучкого, адекватного та неруйнівного для системи 

в цілому шляху політичного реформування, дослідження ролі 

сучасних медіа у формуванні нового політичного дискурсу в 

трансформованому Китаї, розгляд масмедійного забезпечення 

політики китайського керівництва, аналіз специфіки 

інформаційного простору КНР стали важливим напрямком 

діяльності сучасного Китаю. Одночасно зі збереженням 

традиційних атрибутів політичної системи, які проявляються в 

монополії на владу, тенденції до зосередження повноважень у 

руках одного лідера, ідеологічному контролі за мас-медіа, 

відсутності незалежних від влади механізмів громадського 

контролю за діями партійних і державних органів, у країні 

ініційовано конституційну реформу, переважно у сфері гарантій 

економічних прав на індивідуальну та приватну економічну 

діяльність, законодавчого захисту приватної власності і 

підтримки розвитку приватного бізнесу. 

Роль комунікацій значно зростає в умовах формування 

глобального інформаційного суспільства, оскільки вона 
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забезпечує загальну поінформованість різних соціальних 

субʼєктів, сприяє формуванню єдиної системи цінностей і тим 

самим знімає напругу в їх відносинах і взаємодіях. Наукове 

дослідження проблем впливу інформації на всі сфери 

життєдіяльності людини розпочалося ще наприкінці 

ХХ століття. Зокрема, еволюція наукової політологічної думки з 

питань інформаційного суспільства та інформаційно-

комунікативних технологій (Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, 

І. Валлерстайн, Ж. Дюрозель, Дж. Розенау, Ж.-М. Гуехенно, 

Д. Стоун, С. Ромм, К. Мюллер, Ч. Шмітц та ін.) свідчить про те, 

що будь-яка внутрішньополітична проблема (економічна, 

соціальна, екологічна, військова тощо), яка є предметом 

державної політики, знаходить відображення на зовнішньому 

рівні функціонування політичної системи будь-якої держави. 

Дж. Най-молодший, Д. Роткопф, М. Лібіскі, Т. Мартін, 

Д. Роналд, Дж. Шульц, Дж. Арквілла, Д. Ронфелдт, Р. Соломон, 

В. Дізард-мл., Е. Антоін, Г. Геераертс та інші розглядають 

перерозподіл політичного впливу держави в сучасних 

міждержавних відносинах, процеси політичної десуверенізації 

держави, відзначаючи вплив мережі Інтернет на політичну 

владу для оптимізації політичних функцій держави в сучасному 

інформаційному середовищі. Г. Сміт, Дж. Купер, Ш. Браун, 

М. Леонард, Л. Нобл, Й. Курбалія, К. Рана, Д. Каппелер, 

А. Маттеуччі та інші обґрунтували використання сучасних 

комунікативних технологій як інструменту політичної влади на 

зовнішньо- та внутрішньополітичному рівнях існування 

держави. 

Дослідженню міжнародно-політичного складника мережі 

Інтернет присвячено окремі наукові праці, зокрема, 

О. Зернецької, В. Королька, Є. Макаренко, Є. Камінського, 

Г. Почепцова, В. Бебика, П. Сардачука, О. Кулика, О. Ялової, 

О. Кучмій, О. Шевченко, Д. Дубова, Н. Білан та інші. Загальні 

проблеми політичного впливу інформаційно-комунікативних 

технологій на політичну діяльність держави висвітлено в 
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наукових працях Л. Губерського, М. Михальченка, В. Гондюла, 

В. Бруза, Є. Тихомирової, О. Сосніна, М. Рижкова, 

А. Шинкарука, М. Розумного, І. Жовкви, А. Наджоса, О. Флюр, 

В. Александрука та ін., у яких зʼясовуються проблеми 

політичного прогнозування, міжкультурного співробітництва, 

проблеми забезпечення національних інтересів України в 

сучасному інформаційному середовищі.  

Дослідженням проблем співвідношення політичного та 

інформаційного середовища та їх впливу на соціальні зміни в 

Китаї займаються ціла когорта вчених, серед яких необхідно 

виділити Лю Ляньсі, Мінь Дахун, Хуан Цинь, Пен Лань, Цзя 

Лежун, У Сюцзюань та інші, зокрема вони вивчають механізми 

передачі інформації, використання мережі Інтернет для 

проведення внутрішньо- і зовнішньополітичної пропаганди, 

вплив онлайнових мас-медіа на державні процеси Китаю. Такі 

вчені, як В. Абрамов, В. Міхеєв, Б. Кузик, М. Титаренко, В. 

Ларін, А. Котельников, Є. Євдокимов та інші аналізують 

проблеми глобалізованого Китаю, грані його соціокультурного 

виміру в умовах розвитку соціальних медіа, особливості 

двосторонніх відносин між країнами тощо. 

Мета статті – визначити вплив соціальних медіа на 

здійснення політичної комунікації в Китаї. Завдання статті: 

систематизувати вітчизняний і зарубіжний досвід щодо 

дослідження соціальних медіа як засобу політичної комунікації, 

проаналізувати можливості використання Інтернет-комунікацій 

у державній практиці КНР. 

Державна політика сучасного китайського керівництва 

направлена на включення держави у світовий інформаційний 

простір і збереження китайської національної ідентичності, при 

цьому демократизації політичного життя в сучасному Китаї 

протистоїть традиційна прихильність до збереження державного 

контролю за суспільством. Економічні успіхи і політична 

стабільність сприяли формуванню нової інформаційно-

комунікаційної системи, яка розвивається в особливих умовах, 

нехарактерних для інших країн світу, тому що Китай 
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відрізняється своєю політичною системою, історичними, 

культурними і соціальними особливостями. Своєрідність 

китайських мас-медіа сформована в умовах неоднозначного 

ставлення уряду до них, зокрема, держава підтримує розвиток 

медіаекономіки, але здійснює жорсткий контроль за 

інформаційним змістом, оскільки головне призначення медіа 

полягає в захисті державних інтересів, формуванні єдності нації 

та поліпшенні соціально-економічної ситуації країни. 

Зміст завдань державної інформаційної політики 

керівництва Китаю обумовлено політичними і соціально-

економічними умовами розвитку країни на етапі її всебічної 

модернізації та накопиченим в цьому процесі досвідом 

реалізації окремих заходів державної політики в сфері 

створення, поширення і використання інформації й ефективним 

використанням світового досвіду проведення інформаційної 

політики в розвинених державах. Сучасний Китай як субʼєкт 

геополітики виступає державою з розвиненою інформаційно-

телекомунікаційною інфраструктурою і ключовою ланкою 

Азіатсько-Тихоокеанського інформаційного простору, тому 

першорядними цілями державної інформаційної політики 

країни є формування єдиного інформаційного простору і 

зміцнення на цій основі звʼязків між центром і регіонами 

держави, сприяючи забезпеченню інформаційної безпеки 

особистості і суспільства, також уряд приділяє важливу увагу 

розвитку різних сфер і галузей інформаційних послуг і 

розширенню правового поля регулювання суспільно-політичних 

відносин у мережі Інтернет. 

Практична реалізація подібної політики в умовах КНР 

потребувала проведення активної кампанії щодо підтримки її 

основних положень громадськістю, розʼяснення її соціальної 

спрямованості, обґрунтування її доцільності, що сприяло 

ухваленню низки законодавчих актів, які сприяли розвитку 

електронного середовища країни, зокрема, 25 вересня 2000 року 

вступив в силу «Статут електронного звʼязку Китаю» як перше 
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комплексне зібрання адміністративних законодавчих актів у 

сфері електронного звʼязку, який визначив подальший розвиток 

сфери в правових межах; у 2002 році в інформаційне 

законодавство увійшли акти, які регулюють використання 

мережі Інтернет, зокрема, «Методи управління інформаційним 

обслуговуванням мережі Інтернет» [1], «Правила управління 

обслуговуванням електронних договорів у мережі Інтернет» [2] 

і «Тимчасові правила управління новинами веб-сайтів» [3]. 

Китайська дослідниця Хуан Цинь вважає, що важливим 

етапом реалізації програми інформатизації Китаю стало 

прийняття у 2000 році стратегії створення та розвитку 

інформаційних технологій, яка включає положення про 

пріоритетну роль ІКТ в забезпеченні національної 

інформаційної безпеки, ключову роль ІКТ у регулюванні та 

розвитку промислового сектору виробництва країни, у цілому, 

та інформаційної індустрії, зокрема. Основними сферами 

технологічного розвитку були названі: системна інтеграція, 

розробка та виробництво програмного забезпечення, розвиток 

ІКТ, електронна обробка даних, інформаційна безпека, 

телекомунікаційні та мережеві технології тощо [4]. 

Сучасний етап інформатизації китайського суспільства 

розпочався з прийняття в травні 2006 року Державної стратегії 

розвитку інформатизації країни впродовж 2006–2020 років [5], у 

якій визначено цілі й завдання політики інформатизації, що 

сприяють розвитку в Китаї досконалішого суспільства завдяки 

використанню інформаційних технологій у найближчі 15 років. 

Основними цілями стратегії є забезпечення подальшого 

розвитку національної інформаційної інфраструктури; 

розширення можливостей незалежних новацій у сфері ІКТ; 

оптимізація структури інформаційної індустрії; удосконалення 

механізмів забезпечення інформаційної безпеки; досягнення 

прогресу в побудові більш інформаційно-орієнтованих 

економіки та суспільства; використання нової моделі 

індустріалізації на основі ІКТ; розробка й реалізація ефективної 

національної інформаційної політики та системи регулювання 
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процесу інформатизації китайського суспільства; розширення 

можливостей широкого застосування інформаційних технологій 

у всіх сферах життєдіяльності [4]. 

Китайські держустанови, які вирішили взяти участь у 

розвитку електронних ресурсів у мережі Інтернет, створили 

безпрецедентну для Китаю атмосферу відкритості державних 

структур для громадян країни, прозорості в прийнятті рішень з 

боку керівництва, формування іміджу країни в мережі Інтернет. 

Наприклад, при проведенні сесій і зʼїздів народних 

представників різного рівня в мережі Інтернет створено 

публічні поштові скриньки для збору побажань і скарг 

громадян. Під час розробки Основних положень щодо десятої 

пʼятирічки (2001–2005 роки) Держкомітет у справах планування 

і розвитку КНР організував збір пропозицій громадян через 

мережу Інтернет та інші канали. Усього було отримано понад 10 

тисяч пропозицій, з яких понад 300 були прийняті до розгляду 

[6]. 

Незважаючи на подібну «відкритість» китайського 

суспільства в 1996 році з метою оптимізації контролю за 

інформаційною діяльністю було запропоновано систему 

двоступеневого доступу громадян і організацій країни до 

Інтернет-ресурсів. Таким чином, усі користувачі отримували 

змогу виходу в глобальну мережу тільки через встановлені 

державою ключові вузли, кількість яких була обмежена, і кожен 

з яких перебував у підпорядкуванні певного міністерства, 

відомства або партійно-громадського обʼєднання. У 2000 році за 

ініціативою Держради КНР за участю Міністерства науки і 

технологій розпочалася розробка і реалізація «Проекту С219» 

[7] – першого етапу створення «електронної стіни» навколо 

національної зони мережі Інтернет. Основним завданням 

проекту було проголошено забезпечення надійного 

інформаційного захисту мереж, що звʼязують урядові 

департаменти, регіональні адміністрації, засоби масової 

інформації, корпоративні компʼютерні комплекси і системи 
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масового Інтернет-доступу. Також у середині країни в мережі 

діють «китайські агенти», головною метою діяльності яких є 

підтримка та позитивне позиціонування дій уряду, наприклад, 

Бюро громадської безпеки створило понад 4000 офіційних 

мікроблогів на сервісі Sina Weibo, близько 5000 співробітників 

поліції мають мікроблоги для поширення серед громадськості 

«правильних» фактів, розвіяння чуток і протистояння критиці 

уряду. 

Політичне керівництво Китаю, усвідомлюючи всі переваги 

та недоліки мережі Інтернет, активно використовує Інтернет-

комунікації для реалізації власних політичних цілей, зокрема, 

зовнішня пропаганда є важливим інструментом зовнішньої 

політики КНР, що відображено в Білій книзі «Положення про 

мережу Інтернет у Китаї». Вище керівництво КНР розуміє 

необхідність підняти вітчизняні мас-медіа на рівень, який 

відповідає зростаючому впливу і підвищенню світового статусу 

держави. У найближчі кілька років КНР планує інвестувати 6,5 

млрд дол. у розвиток медіа-холдингів, які, як вважають в уряді 

країни, зможуть конкурувати з такими глобальними гігантами, 

як «Ньюс Корпорейшн» або «Тайм Уорнер», також у Китаї на 

центральному та регіональному рівнях функціонують Інтернет-

медіа, орієнтовані на ведення зовнішньої пропаганди 

іноземними мовами, включаючи англійську, російську, 

французьку, іспанську, арабську, японську мови [8]. 

Фахівці азіатського Інтернет-ринку, аналізуючи феномен 

китайських соціальних медіа, стверджують, що незважаючи на 

активне зростання Інтернет-ринку в Китаї, таким міжнародним 

компаніям, як Google та Facebook, складно працювати з 300-

мільйоною китайською аудиторією, 67 відсотків якої 

представлена молоддю з інтересом до розважальних ресурсів. 

Зокрема, за даними Китайського інформаційного Інтернет-

центру, 538 мільйонів осіб користуються мережею Інтернет, з 

яких 78 відсотків – це переважно міське населення, а половина 

Інтернет-користувачів молодша 25 років. Такі особливості 

формування Інтернет-аудиторії Китаю повʼязані з певними 
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політико-економічними та культурно-ментальними 

особливостями держави, що обовʼязково необхідно 

враховувати, працюючи на китайському ринку [9]. 

Тоді як західні компанії, наприклад Facebook, намагаються 

завоювати ринок і одночасно створити працюючі бізнес-моделі 

для всього світу, їх китайські колеги вже побудували прибуткові 

системи, які заробляють мільярди доларів на рік [9], подібної 

думки дотримуються представники китайської компанії «Enwor 

Information Technology», які займаються розробкою 

програмного забезпечення для соціальних мереж. Зараз у Китаї 

досить успішно працює багато локальних соціальних медіа, 

функціональні можливості яких не поступаються провідним 

західним порталам, наприклад, найбільшою соціальною 

мережею в Китаї є «Qzone» з понад 300 мільйонами 

користувачів, яка є також найбільшою мережею у світі; 

соціальна мережа «51.com» посідає друге місце і налічує 130 

мільйонів користувачів; студентська соціальна мережа 

«RenRen» – 40 мільйонів зареєстрованих; соціальна мережа 

«Kaixin001» дуже швидко набирає темпи популярності серед 

жителів Китаю і налічує близько 30 мільйонів користувачів [10]. 

Окремо необхідно згадати китайську Інтернет-компанію 

«Tencent», яка нині посідає друге місце у світі за кількістю 

користувачів, а її філії працюють не лише на внутрішньому 

ринку, але й у США та Вʼєтнамі. Розроблений компанією аналог 

мікроблогу Twitter під назвою «Tencent Weibo», аудиторія якого 

зараз налічує 752 мільйони користувачів (90% Інтернет-

користувачів Китаю), експерти вважають одночасно й 

інструментом громадського й урядового контролю. Зокрема, 

фахівці стверджують, що мікроблогу Weibo вдалося зруйнувати 

державну монополію на інформацію і як приклад наводять 

спроби уряду приховати першу аварію швидкісного потягу в 

2011 році, що викликало бурхливу реакцію китайської Інтернет-

аудиторії з приводу ціни, яку повинні сплачувати пересічні 

громадяни за швидкий економічний розвиток держави. Західні 



Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет 

 

 409 

дослідники вважають, що китайський уряд дозволяє громадянам 

обговорювати у Weibo окремі важливі суспільні проблеми, але 

такі слова, як «демонстрація»/«протест», імена важливих 

партійних чиновників або критика центрального уряду 

автоматично видаляються з мікроблогу. З 2009 року всі сервери 

Weibo перебувають під урядовим контролем, тому мікроблог 

можна розглядати як урядовий канал спілкування з 

найактивнішою частиною громадян з великих міст задля зміни 

внутрішнього інформаційного поля. Подібної думки 

дотримується китайський учений Чжан Сяолін у дослідженні 

«Вплив соціальних мереж на відносини між державою та 

громадянами в Китаї», який вважає, що уряд за допомогою 

введення цензури в кіберпросторі намагається нейтралізувати 

існуючі загрози монополії держави на владу, тому китайські 

контент-провайдери зобовʼязані вести облік опублікованої 

інформації в мережі Інтернет і співвідносити її з діяльністю 

відповідних державних установ [11]. 

Небувале зростання китайських соціальних мереж 

повʼязане не тільки з розміром ринку, але і з культурними 

особливостями, наприклад, програми для соціальних мереж у 

Китаї можуть поширюватися на «вірусному рівні» завдяки 

терпимості китайців до навʼязливих запрошень, зокрема, 

звичайною практикою вважається сервіс, який змушує 

користувача розсилати запрошення або виконувати різні 

завдання, перш ніж поспілкуватися з друзями в мережі, і навіть 

отримавши можливість спілкуватися, користувачі змушені 

набагато більше взаємодіяти з рекламою, ніж у західних 

сервісах. Хоча такі методи неможливо повторити на 

американському ринку, компанії типу Facebook або MySpace 

повинні враховувати подібні стратегії, якщо вони хочуть 

завоювати ринок Китаю [12]. Таким чином, неможливо 

передбачити наслідки подібної «штучної ізоляції» Китаю в 

мережі Інтернет, але нині уряд допомагає вітчизняним 

виробникам, виробники, у свою чергу, не мають жорсткої 

конкуренції, тому що боротися з гігантами веб-спілкування 
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доволі складно, а китайська молодь майстерно оволодіває 

навичками обходу різних блокувань, які зустрічаються в 

китайському сегменті мережі Інтернет. 

Соціальні медіа стають елементом зовнішньо- і 

внутрішньополітичної комунікації Китаю для забезпечення 

сприятливих умов для внутрішнього розвитку країни, 

підвищення ролі у світі, популяризації неконфронтаційних 

моделей взаємодії з іншими державами через партнерські 

відносини та відкритість до діалогу. Подальше використання 

таких медіа сприятиме формуванню позитивного образу 

держави, оскільки уряд країни докладає значних зусиль у сфері 

поширення китайських зовнішньополітичних концепцій у 

світовому інформаційному полі. Особливу увагу уряд держави 

приділяє посиленню інформаційної протидії США в мережі 

Інтернет, зокрема, за допомогою активного залучення 

китайської Інтернет-аудиторії до поширення позитивної 

інформації про країну, контролю за настроями в суспільстві, 

упровадження новітніх компʼютерних технологій для якісної 

нейтралізації антикитайської пропаганди та поширення власної 

інформації за кордон. Отже, головним завданням Китаю при 

здійсненні ефективної політичної комунікації в мережі Інтернет 

є створення ефекту «плюралізму думок» у державі, що сприяє 

не такому критичному сприйняттю китайської пропаганди за 

кордоном і зниженню тиску на КНР щодо свободи слова. 

Політична комунікація виступає важливим чинником 

суспільно-політичного життя країни, при цьому мережа 

Інтернет стає одним з впливових її засобів, оскільки, крім 

інформаційних, організаторських, соціальних, виховних, 

рекламних функцій Інтернет виконує політичні й ідеологічні 

завдання, а сучасний Китай поступово розробляє національну 

модель політичної комунікації в мережі Інтернет, враховуючи 

історико-культурні традиції народу. Зокрема, уряд країни 

ефективно використовує соціальні медіа для внутрішньо- і 

зовнішньополітичної комунікації, але китайське суспільство 
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майже повністю ізольоване від зовнішнього впливу, тому іншим 

країнам слід врахувати те, що в Китаї немає якої-небудь однієї 

всеосяжної соціальної мережі як в інших державах і для 

забезпечення «загального спілкування» необхідно 

впроваджуватись у всі Інтернет-портали, оскільки користувачі 

однієї мережі часто взагалі не перетинаються з прихильниками 

іншої. Також необхідно добре вивчити тематично і технічно 

соціальну мережу, щоб зрозуміти, на чому заснований принцип 

її роботи: короткі повідомлення, створення груп або 

міжособистісне спілкування. Слід врахувати й особливості 

східного менталітету й уникати прямого навʼязування ідей, дій, 

створюючи ілюзію свободи вибору, слова і дії. Зростаюча роль 

Інтернет-ресурсів як регуляторів поведінки людей і громадської 

думки в політичному житті будь-якої сучасної держави набирає 

сили і в Китаї, зокрема, відбувається постійне оновлення 

нормативно-правової бази, збереження вирішальної ролі 

державного і партійного контролю за діяльністю подібних мас-

медіа, створення єдиних методів регулювання діяльності засобів 

масової інформації як щодо традиційних, так і щодо Інтернет-

медіа, повʼязані з регламентацією вимог до змісту і якості 

інформації. 

Нині в Китаї відбувається процес посилення контролю за 

змістом публікацій, які розміщуються в національному сегменті 

мережі Інтернет і блокування доступу до небажаного, з точки 

зору влади, контенту, розміщеному в доменних зонах, які не 

підлягають національній юрисдикції. Водночас Інтернет 

активно використовується правлячою Комуністичною партією 

Китаю і урядом для реалізації своїх внутрішньо- і 

зовнішньополітичних цілей. У сфері зовнішньополітичних 

завдань однією з основних є робота щодо формування 

громадської думки в зарубіжних країнах, зокрема, у Китаї на 

центральному й регіональному рівнях створено і функціонують 

Інтернет-медіа як інструменти інформаційно-

пропагандистського впливу на населення прикордонних 

територій, що використовують новітні досягнення 
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інформаційних технологій і мультимедійних засобів, 

реалізовуючи політичні цілі внутрішнього розвитку держави та 

створення сприятливих умов для всебічного співробітництва, 

тому продовження досліджень впливу соціальних медіа на 

політичні трансформації в Китаї, аналізу масмедійного 

забезпечення політики китайського уряду й особливостей 

інформаційного простору держави є найактуальнішими для 

політичної науки. 
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The Chinaʼs political communication on the basis of the 

formation of a common information space and strengthening of the 

country on this basis relations «center – regions», expand the legal 

field regulation of social relations in the field of information, 

including those related to the procurement, distribution and use of 

information in Internet are analyzed. 
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Проанализированы методы политической коммуникации 

Китая на основании формирования единого информационного 

пространства страны, укрепления связей «центр-регионы» и 

расширения правового поля регулирования общественных 

отношений в информационной сфере, в том числе, связанных с 

получением, распространением и использованием информации в 

сети Интернет.  
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ПОЛ ПОТ: РЕВОЛЮЦІОНЕР, ДИКТАТОР ЧИ БОРЕЦЬ ЗА 

ЩАСТЯ НАРОДУ? 

 

У статті розглядаються особливості розвитку 

Камбоджі в період 1975–1978 рр. Аналізується політична та 

соціально-економічна ситуація всередині країни в роки 

правління Пол Пота та режиму «червоних кхмерів». 

Ключові слова: диктатура, кхмери, «червоні кхмери», 

Кампучія, революція, вождь, нація, комунізм. 

 
Тот, кто борется за коммунизм, должен уметь вести борьбу и 

прекращать ее,  

уметь говорить правду и умалчивать о ней,  

верно служить и отказываться от службы,  

выполнять и нарушать обещания,  

не сворачивать с опасного пути и избегать риска,  

быть известным и держаться в тени. 

Тот, кто борется за коммунизм, из всех добродетелей наделен лишь 

одной — он борется за коммунизм. 

 

Бертольд Брехт. Предпринятые меры 

 

15 квітня 1998 року його тіло було спалено на старих 

автомобільних покришках; попіл розвіяли. Разом із ним згоріли 

його улюблена тростина та бамбукове віяло. Йому було 72. 

Саме так, здавалося б, мирно і навіть зворушливо, пішов з життя 

один із найстрашніших тиранів ХХ століття. Звали його Салот 

Сар, хоча у світову історію цей кривавий диктатор увійшов під 

іншим імʼям – псевдонімом Пол Пот. 
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Мета статті полягає в аналізі діяльності Пол Пота як 

державного діяча. 

Завданням статті, зважаючи на недостатню вивченість 

особи Пол Пота вітчизняною історією, є зʼясування його 

біографії, приходу до влади та феномену встановленого ним 

режиму «червоних кхмерів».  

Як уже зазначалося вище, особистість і діяльність Пол 

Пота, на превеликий жаль, є недостатньо висвітленими 

вітчизняними дослідниками, тому основою для написання статті 

слугували праці західних і російських істориків і дослідників, 

серед них Вадима Ерліхмана [10], Пітера Кальвокорессі [13], 

Девіда Чендлера [11], Бена Кірнана [4], Елізабет Беккер [1] та 

інших, а також інформаційні ресурси ВВС, журналу ТІМЕ тощо. 

Пол Пот (справжнє імʼя – Салот Сар; Пол Пот є 

скороченням від французького терміну «politique potentielle” – 

політика можливого) народився, за найпоширенішою версією, 

19 травня 1925 року (варто наголосити на тому, що, окрім 

вказаної дати народження, фігурують ще дві – 1927 р. та 1928 

р.) в родині заможного селянина китайського походження. 1949 

року Пол Пот отримав урядову стипендію для навчання у 

Франції. 

Прибувши до Парижа, Пол Пот почав вивчати 

радіоелектроніку. Наприкінці 1950 року Пол Пот стає членом 

підпільного марксистського гуртка. 1952-го – стає членом 

Комуністичної партії Франції. До цього часу, за твердженням 

Девіда Чендлера, Пол Пот втратив інтерес до навчання, був 

відрахований з університету і повернувся до Камбоджі [11, c. 

15].  

Повернувшись на початку 1953 року до Камбоджі, у 

серпні цього ж року Салот Сар стає членом Комуністичної 

партії Індокитаю (з 1966-го – Комуністична партія Кампучії). 9 

листопада 1953 року Камбоджа отримує незалежність від 

Франції [5]. 
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Отримавши незалежність, Камбоджа виявилася залученою 

до Другої Індокитайської війни. У країні почалася громадянська 

війна, наслідком якої став безкровний переворот, 

камбоджійський принц Нородом Сіанук був відсторонений від 

влади, країну очолив премʼєр-міністр Лон Нол, який проголосив 

створення Кхмерської республіки (кхмери становлять основу 

камбоджійського населення). Було взято курс на розвиток 

ринкової економіки та орієнтацію на США. Почалась 

інтервенція американо-сайгонських військ до країни. Набирає 

обертів громадянська війна, а Комуністична партія Кампучії 

перетворюється на провідну політичну силу Камбоджі. 

Проте 1973 року американський Конгрес приймає рішення 

про призупинення військової допомоги уряду Лон Нола. 

«Червоні кхмери» стають правлячою партією в Камбоджі. 

Комуністична партія була відсторонена на другий план. 

Керівництво країною здійснювала так звана «Верховна 

організація» («Ангка лоеу») – на чолі якої стояли сімейні клани 

– Пол Пот, Йенг Сарі, Кхіеу Самфан, Сон Сен та їхні дружини. 

«Червоні кхмери» – неофіційна назва ультра лівого 

напряму аграрного спрямування комуністичного руху 

Камбоджі. У переважній більшості основу «червоних кхмерів» 

формували етнічні кхмери. Їхня ідеологія базувалася на маоїзмі, 

несприйнятті всього західного та сучасного [3]. 

17 квітня 1975 року, перемігши в кровопролитній 

громадянській війні, «червоні кхмери» на чолі з Пол Потом без 

жодного супротиву увійшли до столиці Камбоджі міста 

Пномпень.   

Прийшовши до влади, уряд Пол Пота поставив три 

завдання, які потребували негайного виконання: 

1. Зупинити політику розорення селянства, яке становило 

основу кампучійського суспільства, побороти хабарництво 

та лихварство. 

2. Ліквідувати залежність Кампучії від західних держав. 
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3. Навести порядок у країні, яка потопала в анархії, для чого 

необхідно було встановити жорсткий політичний режим 

[13, c. 45]. 

Усе населення країни за рішенням народної влади було 

поділене на три основні категорії. Перша категорія – «основний 

народ» – включала в себе мешканців областей; друга категорія – 

«нові люди» або «люди 17 квітня» – це мешканці міст і сіл, які 

тривалий час перебували на територіях, тимчасово окупованих 

американцями або під контролем маріонеткових сил Лон Нола. 

Цю частину населення потрібно було «серйозно 

перевиховувати». Третя категорія – інтелігенція, духовенство, 

державні службовці та офіцери режиму Лон Нола. Ця категорія 

населення мала бути піддана широмасштабним чисткам і 

репресіям. У цілому, кількість жертв режиму «червоних 

кхмерів» досягає 3 млн. осіб [9]. 

Усі громадяни були зобовʼязані працювати. Уся країна 

була перетворена на трудові сільськогосподарські комуни з 18–

20-годинним робочим днем, у яких місцеве бідне та середнє 

селянство і зігнані з міст люди за тяжких умов займалися 

низькокваліфікованою фізичною працею – в основному 

висаджуванням рису. Одночасно були створені сільські комуни, 

де всі були зобовʼязані проживати не за сімейним принципом, а 

за принципом громади – спати і їсти тільки одночасно і тільки 

спільно, їжу готувати в загальному казані і їсти тільки з нього та 

винятково за обмеженими нормами споживання, затвердженими 

владою. За невиконання трудової норми, за недотримання 

порядку комунального побуту, за приховування рису на власну 

користь, за виявлене особисте майно, не здане в комуну, за 

відпочинок у недозволений час передбачалось, у кращому 

випадку, фізичне покарання, а в гіршому – вʼязниця, що 

насправді дорівнювало смертному вироку. 

Основою ідеології «червоних кхмерів» була негативна 

оцінка міста, яке «експлуатує та розорює кхмерське село» [12]. 

Місто та ринок – це величезний насос, який викачує із села 
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життєву енергію та силу. Розвиваючи ці ідеї, Пол Пот казав: «У 

Кампучії всі міста є іноземним породженням і заселені 

іноземцями. Великі міста Кампучії були засновані китайцями, 

сіамцями і вʼєтнамцями. Населення міст не є суто кхмерським і, 

отже, воно може бути безперешкодно усунуто політично і 

психологічно. Селяни ненавидять городян і навіть відрізняються 

від них фізично. Селяни темні, городяни мають світлу шкіру. 

Спустошити міста, знищити буржуазію – означає полегшити 

встановлення народної влади» [8]. 

Лідери і теоретики «червоних кхмерів» уміло 

використовували невдоволення селянства, що бачило в 

зубожінні села зворотний бік швидкого зростання торгового, 

тобто, насамперед, спекулятивного капіталу, зосередженого 

якраз у містах. Так що повести селян за гаслами урівнялівки і 

направити їх невдоволення проти міста було не так вже й 

складно. 

Населенню кілька разів по-різному оголошували про те, 

що станеться з містами. Спочатку було оголошено, що міста 

виселені через загрозу вторгнення військ Південного Вʼєтнаму, 

потім – що міста стануть виконувати роль заповідних зон. 

Насправді ж спорожнілі великі міста (Пномпень, Компонг Чам, 

Удонг) стали місцем дислокації спецвʼязниць, куди звозили 

всіх, хто зараховувався до класових ворогів. 

Саме тому, на нашу думку, висилка з міст і примус до 

тяжкої фізичної праці спочатку багатьма сприймалися як 

необхідність, а не як драма. Саме ці багатовікові звички 

терпіння, покори та смирення полпотівці використовували дуже 

вміло, адже буддизм століттями виховував тут готовність до 

страждань і покірності. 

Так само вміло полпотівці спирались і на вікову звичку 

коритися правителям, бо в традиційному східному суспільстві 

завжди були сильні «царистські» ідеї і настрої. Правитель – це 

втілення якогось божественного начала, він наділений від Бога 

даром державного управління. Саме тому, на нашу думку, коли 
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на зміну режиму Лон Нола прийшла «Ангка лоеу», маси без 

усякого опору прийняли її. 

Ледве ввійшовши до Пномпеня, Пол Пот одразу видав 

декрет про скасування грошей і наказав підірвати національний 

банк. Усіх, хто намагався збирати банкноти, розстрілювали на 

місці.  

Треба зазначити, що досить великий відсоток міського 

населення тодішньої Кампучії становили етнічні вʼєтнамці 

(народність Чам), що найчастіше займались інтелектуальними 

професіями – більшість працювала лікарями, вчителями, 

підприємцями, інженерами. У середині 70-х рр. вони стали 

організовувати збройний опір політиці Пол Пота. На них, а 

також на етнічних китайців, лаосців і тайців, уперше Пол Пот і 

випробував політику фізичного геноциду в концтаборах і 

спецвʼязницях, поширену трохи пізніше на все населення 

країни. Однією з найсумніш відомих стала Пномпеньска 

секретна спецвʼязниця S-21, яка розміщувалась в приміщеннях 

ліквідованої вищої школи Туол Сленг. Існувала особлива 

доктрина перевиховання нетрудових елементів – фізичні 

катування і тортури, проголошені на вищому партійному рівні 

дієвим знаряддям оздоровлення нації та лікування її від 

згубного буржуазного впливу. Начальником тюрми був 

колишній вчитель математики, який став полпотівським 

генералом Кханг Кек Йю. Тюрма мала 3 підрозділи: політичний 

відділ, спеціальний відділ для тортур і вбивств і карцерний 

відділ. Штат обслуговуючого персоналу формувався з підлітків, 

що відбирались із родин самих увʼязнених (дітей ізолювали в 

концтабори, де їм мали прищепити любов до чинного режиму і 

Пол Пота, а також змусити їх ненавидіти своїх батьків. В армію 

«червоних кхмерів» забирали підлітків – їм видавалася зброя і 

майже вся локальна влада залишалася за ними. Вони 

патрулювали вулиці, наглядали за роботою на плантаціях, 

жорстоко катували і знищували людей). Офіс вʼязниці 

скрупульозно вів документацію про кожного увʼязненого, у 
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справах яких зберігалися відомості про їхню поведінку, рапорти 

доглядачів, фотографії, письмові зізнання та каяття арештантів, 

їх клятви про виправлення, звіти про катуваннях і страти [12]. 

Інтелігенція оголошувалася ворогом номер один і 

піддавалася поголовному знищенню або каторжним роботам на 

рисових полях. При цьому інтелігентом вважався кожен, хто 

носив окуляри. Усіх, хто носив окуляри, «червоні кхмери» 

вбивали відразу, ледве угледівши на вулиці. Не кажучи вже про 

вчителів, учених, письменників, артистів та інженерів. Були 

знищені навіть лікарі, тому що охорону здоровʼя Пол Пот 

скасував, вважаючи, що тим самим звільняє майбутню щасливу 

націю від хворих і хвороб.  

Пол Пот не став подібно комуністам інших країн 

відокремлювати релігію від держави, він попросту її скасував. 

Ченці були безжально знищені, а храми перетворені на казарми. 

З тією ж простотою було зʼясоване і національне питання. 

Усі інші нації в Кампучії, окрім кхмерів, підлягали знищенню. 

Загони «червоних кхмерів» за допомогою кувалд і ломів 

знищували по всій країні автомобілі, електроніку, промислове 

обладнання та будівельну техніку. Знищувалися навіть побутові 

прилади: електробритви, швейні машинки, магнітофони, 

холодильники. 

За перший рік свого правління Пол Поту вдалося повністю 

зруйнувати всю економіку країни і всі її політичні і соціальні 

інститути. Були знищені бібліотеки, театри і кінотеатри, 

заборонені пісні, танці, традиційні свята, спалені національні 

архіви і «старі» книги. 

Пізніше піддалися знищенню і села, адже відтепер 

селянам належало жити в сільських комунах. Населення тих сіл, 

які не погоджувалися на добровільне переселення, 

винищувалося майже повністю. Перш ніж зіштовхнути в яму, 

жертвам наносили лопатою чи мотикою удар по потилиці. Коли 

ліквідації підлягало занадто багато людей, їх збирали в групи по 

кілька десятків людей, обплутували сталевим дротом, 

пропускали струм від генератора, встановленого на бульдозері, 
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а потім зіштовхували знепритомлених у яму. Дітей звʼязували в 

ланцюжок і всіх разом зіштовхували в залиті водою ями, де 

вони відразу ж тонули. На запитання: «Навіщо ви вбиваєте 

дітей?», – поставлене Пол Поту одним журналістом, той 

відповів: «Тому що з них можуть вирости небезпечні люди» [1].  

А щоб з дітей виросли «справжні комуністи», їх ще в 

дитинстві забирали в матерів і виховували з них «солдат 

революції». У проведенні своїх «реформ» Пол Пот спирався на 

армію, яка майже суцільно складалася з фанатиків дванадцяти-

пʼятнадцяти років, очманілих від влади, яку давали їм автомати. 

Їх привчали до вбивств з дитинства, напували сумішшю 

пальмового самогону з людською кровʼю. Їм навіювали думку 

про те, що вони «здатні на все», що вони стали «особливими 

людьми», тому що випили людську кров. Потім цим підліткам 

пояснювали: якщо вони проявлять жалість до «ворогів народу», 

то після болісних тортур будуть убиті самі. 

Пол Поту вдалося зробити те, що не вдавалося до цього 

жодному з революційних вождів, – він повністю скасував 

інститут сімʼї та шлюбу. Перш ніж потрапити до сільської 

комуни, чоловіки відділялися від дружин, і жінки ставали 

власністю нації. Кожною комуною керував сільський староста, 

камафібал, який на власний розсуд призначав чоловікам 

партнерок. Однак чоловіки і жінки жили окремо в різних 

бараках і могли зустрічатися лише один раз на місяць, у 

вихідний день. Щоправда, і цей єдиний день можна було 

назвати вихідним лише умовно. Замість роботи на рисових 

полях комунари по дванадцять годин поспіль працювали над 

підвищенням свого ідеологічного рівня на політичних заняттях. 

І лише під кінець дня «партнерам» надавався час для короткого 

усамітнення [14].  

Існувала також система заборон, яка поширювалася на 

всіх кхмерів. Заборонялося плакати чи ще якось демонструвати 

негативні емоції; сміятися чи радіти, якщо для того не було 
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належного соціально-політичного приводу; жаліти слабких і 

хворих.  

Винних у недотриманні заборон заривали по шию в землю 

і залишали на повільну смерть від голоду і спраги. Потім голови 

жертв відрізали і виставляли навколо поселення з табличками: 

«Я – зрадник революції!». Але найчастіше людей попросту 

забивали мотиками: у цілях економії куль розстрілювати 

«зрадників революції» заборонялося. 

Проте слід сказати, що на відміну від більшості 

диктаторів, Пол Пот був нетиповим диктатором. 

Перебуваючи на вершині влади, він дотримувався 

абсолютної аскези, харчувався бідно, носив непомітну чорну 

гімнастерку і не привласнював цінності репресованих, 

оголошених ворогами народу. Величезна влада не розбестила 

його. Для себе особисто він нічого не хотів, усього себе 

присвятив служінню своєму народу та побудові нового 

суспільства щастя і справедливості. Він не мав ані палаців, ані 

автомобілів, ані розкішних жінок, ані особистих рахунків у 

банку. Перед смертю йому нічого було заповідати дружині та 

чотирьом дочкам – у нього не було ані свого будинку, ані навіть 

квартири, а все його убоге майно, яке складалося з пари 

заношених гімнастерок, палиці для ходьби та бамбукового 

віяла, згоріло разом з ним у багатті зі старих автомобільних 

покришок, у якому його кремували колишні соратники на 

наступний же день після його смерті [14]. 

Не було ніякого культу особи і не було ніяких портретів 

вождя. Ніхто в цій країні навіть не знав, хто ними править. 

Вождь і його соратники були безіменні і називали один одного 

не на імʼя, а за порядковими номерами: «Товариш перший», 

«Товариш другий» – і так далі. Сам же Пол Пот взяв собі 

скромний вісімдесят сьомий номер, він так і підписувався під 

своїми декретами і наказами: «Товариш 87». 

Пол Пот ніколи не дозволяв себе фотографувати. Але один 

художник якось по памʼяті накидав його портрет. Потім 

малюнок був розмножений на ксероксі, і зображення диктатора 
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зʼявились у казармах і бараках трудових таборів. Дізнавшись 

про це, Пол Пот наказав усі ці портрети знищити, а «витік 

інформації» присікти. Художника забили мотиками. Така ж 

доля спіткала і його «спільників» – копіювальника і тих, хто 

отримав малюнки. 

Знав Пол Пот і про те, що його близькі родичі виявилися 

репресованими, але він, як справжній революціонер, вважав, що 

не має права ставити особисті інтереси вище громадських, і 

тому не вжив жодних спроб, аби полегшити їхню долю [7]. 

У 1978 році почався відкритий військовий конфлікт між 

Кампучією та Вʼєтнамом. Пол Пот оголосив додаткову 

мобілізацію з метою масованого вторгнення на територію 

Вʼєтнаму, одночасно він поставив військове завдання – кожен 

червоний кхмер зобовʼязаний убити в боях не менше 30 ворогів. 

Він навіть намагався просити китайське керівництво відправити 

йому на допомогу кілька регулярних дивізій. 

У грудні 1978 року 150-тисячна вʼєтнамська армія ввійшла 

на територію Кампучії і майже блискавично зайняла столицю. 

Вʼєтнамські війська виявили Пномпень буквально пустельним 

місцем. Пол Пот на вертольоті рятувався втечею в джунглі. 

Вʼєтнамці створили з представників помірних «червоних 

кхмерів» маріонетковий уряд (деякі з них і нині обіймають 

владні пости в Камбоджі).  

Наступні 18 років Пол Пот провів у джунглях Таїланду і 

північній Камбоджі, що охороняється солдатами армії Таїланду 

і деякими з його колишніх соратників. Позиція Таїланду щодо 

полпотівців з точки зору зовнішньої політики недивна – уряд 

Таїланду бажав розгрому «червоних кхмерів», але не 

остаточного, тому що тільки вони слугували прикордонним 

буфером від вʼєтнамського вторгнення і якось стримували 

активність вʼєтнамських військ на східних кордонах. У свою 

чергу, й уряд соціалістичного Вʼєтнаму теж ставив перед собою 

завдання – розгромити «червоних кхмерів», послабити їхню 

військову організацію, але лише до такого рівня, коли вони не 
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зможуть вести повномасштабних бойових дій. Це повʼязано з 

тим, що при всій своїй ліво-радикальності, «червоні кхмери» 

були єдиним ідеологічно близьким рухом, із поміркованих 

представників якого і можна було сформувати підконтрольний 

соціалістичний уряд. 

Ще в серпні 1979 року народно-революційний трибунал 

Камбоджі визнав Пол Пота винним у чиненні геноциду і заочно 

засудив його до смертної кари. Однак привести у виконання 

вирок про смертну кару лідера «червоних кхмерів» так і не 

вдалося. 

Незадовго до своєї смерті Пол Пот дав інтервʼю західним 

журналістам, у якому сказав, що він ні про що не шкодує [6] . 
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В статье рассматриваются особенности развития 

Камбоджи в период 1975–1978 гг. Анализируется политическая 

и социально-экономическая ситуация внутри страны в годы 

правления Пол Пота и режима «красных кхмеров». 

Ключевые слова: диктатура, кхмеры, «красные кхмеры», 

Кампучия, революция, вождь, нация, коммунизм. 
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДУАЛІЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ ЕСХАТОЛОГІЇ: ІСТОРИЧНА РОЗВІДКА 

 

У статті простежено еволюцію есхатологічних учень 

людства, починаючи від епохи зороастризму, закінчуючи 

«Апокаліпсисом» Іоанна Богослова в християнській традиції. 

Головним фокусом дослідження став дуалізм, а саме специфіка 

протистояння добра і зла в апокаліптиці. У статті визначено 

роль і місце Бога й Диявола в есхатологічній концепції 

християнського світу, а також вплив останньої на 

насаджування влади Церкви. 

Ключові слова: Бог, Диявол, дуалізм, есхатологія, 

зороастризм, юдаїзм, єссеї, Апокаліпсис, Іоанн Богослов, Біблія. 
 

Проблематика кінця світу була і залишається актуальною 

впродовж усієї історії християнського світу. Так, недарма свого 

часу Анжей Урбанчик наголошував: «Вісті про кінець світу 

ходять від самого його початку». Найодіознішою датою 

очікування кінця історії був 1492 рік. Зараз меншим за 

масштабом, але напевно не меншим за значенням є очікування, 

що повʼязані з 2012 роком та пророцтвами майя. Так, 

актуальність даної проблематики не викликає жодних сумнівів, 

адже виникає потреба деміфологізації апокаліптичного культу 

сьогодення, з витоками і глибинним сенсом яких не знайомі 

широкі громадські кола. 

Проблемою кінця світу займалася когорта вчених-

істориків, які, щоправда зосереджувалися здебільшого на 

дослідженнях самого процесу очікування кінця світу. Серед 

дослідників хотілося б виділити імена Е. Поньона, який 

зосередив свою увагу на дослідженні специфіки очікування 
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кінця світу в 1000 році [15]; Є. Борисенкова, В. Пасецького, 

котрі в свою чергу ввели в обіг хроніку апокаліптичних 

природних катаклізмів, з появою яких виникали масові 

есхатологічні істерії у світі [3];  В. Овчарова, що присвятив 

свою працю дослідженню пророцтва Іоанна Богослова [9]; А. 

Гуревича, історика-медіївіста, котрий трактував низку 

історичних подій і повсякденне життя християн саме 

апокаліптичною передумовою [4]; Жака Ле Гоффа, який значну 

увагу приділив вивченню релігійних основ повсякденної історії 

християн, у якій не останнє місце посідала есхатологія [5]; В. 

Дятлова, що зосередив свою увагу на впливі есхатологічних 

очікувань на європейські події доби Відродження; А. 

Лукашенко, котра досліджувала вплив есхатологічних очікувань 

на суспільно-трансформаційні процеси в Європі XV-XVII ст. [7] 

та інших. Незважаючи на наявність достатньої наукової бази 

даної проблематики, есхатологія в контексті християнського 

дуалізму майже не досліджена. 

Мета даної статті полягає в глибинному аналізі витоків 

есхатології, які напряму повʼязані з християнським дуалізмом, а 

саме протиставленням Бога і Диявола. 

Спочатку зʼясуємо значення таких понять, як есхатологія 

та Страшний Суд: 

Есхатологія – у релігійних системах: вчення про кінцеву 

долю людини та людства. Розрізняють індивідуальну 

есхатологію, тобто вчення про потойбічне буття окремої 

людини після смерті та всесвітню есхатологію – про мету 

космосу та історії, про їх кінець і про те, що за цим кінцем 

настане [11, с. 367]. 

У цілому, вірування щодо смерті та кінця світу поділяють 

на три категорії: для невіруючих атеїстів, скептиків смерть – це 

абсолютний кінець; для християн і мусульман існує поняття 

воскресіння з мертвих і Страшний Cуд, після чого бере початок 

нове життя; для індуїстів і значної частини буддистів смерть 

звільняє душу, яка перевтілюється в іншу живу істоту. Отже, 
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тільки в християнській та ісламській традиціях існує віра в 

життя після смерті [10, с. 78]. Отже, про апокаліпсис, Страшний 

Суд і життя після смерті йдеться у священних традиціях 

світових релігій – християнства та ісламу. Саме у двох останніх 

релігіях найбільша кількість адептів у світі, які поклоняються 

єдиному Богу. Зазначимо про суттєві світоглядні відмінності 

двох світових релігій, яким притаманна віра в життя після 

смерті. Доля християнина – це постійне самовдосконалення, 

боротьба із собою та гріхом, страх перед пеклом. Доля 

мусульманина – це віра, дотримання канонів, поширення ісламу 

та повна віддача власної ж долі в руки Аллаха, у звʼязку з чим 

жоден мусульманин не боїться пекла, адже жоден вірний не 

може потрапити до нього. Крім того, уявлення раю у християн і 

мусульман суттєво відрізняється. Так, у мусульман головними 

атрибутами райських насолод є вино та пишногруді гурії, що 

для християн асоціюється з розпустою, а отже, гріховністю [13]. 

Страшний суд, Судний день – в есхатологічних релігіях 

та віруваннях – останній суд, що буде звершений над людьми з 

метою виявлення праведників і грішників і визначення 

нагороди першим та покарання другим. В християнстві догмат 

про воскресіння, Судний день і Воздаяння є одним з основних. 

У колі інших він входить в Нікейсько-Царгородський Символ 

віри, як входив колись до Символів віри перших християнських 

церков [11, с. 276]. 

Передусім вважаємо за потрібне зʼясувати витоки 

есхатологічних учень у контексті світового досвіду. Так, ми 

повинні зазначити про прасвітову релігію, зороастризм, у якій 

ми вперше зустрічаємо ідею боротьби добра і зла та єдиного 

Бога. Також уперше кінець світу пророкував Заратуштра, 

персидський пророк зороастризму в VI ст. до н.е. Згідно з його 

вченням, бог творець Ахурамазда напередодні кінця світу 

зійдеться в поєдинку з Ангроманью, древньоперсидським 

Дияволом. Після цього настане космічна зима, а потім світ 

охопить вогонь і зʼявиться новий світ, в якому праведники 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8
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отримають вічне блаженство. Як помічаємо, есхатологія 

зороастризму напряму повʼязана з боротьбою двох богів, що 

втілюють добро і зло. Згодом ідеї Заратуштри проникли в 

Грецію. За словами Аеція: «Геракліт Ефеський говорить, що 

початком усього є вогонь, оскільки із вогню світ виник і у вогні 

кінець світу» [7, с.37].  

Юдеї познайомились із зороастризмом під час 

Вавилонського полону. Після чого в іудаїзмі утвердилося 

вчення про кінець світу і Страшний Суд [7, с. 56]. У цілому, у 

Кумрані, у юдаїстських апокаліптичних сектах, іранський вплив 

досить чітко простежується. Зокрема, єссеї претендували на те, 

щоб бути єдиними захисниками Бога, справу якого древні євреї 

зрадили. Так, згідно з переконаннями єссеїв, Богом було 

створено два духи: Князь Світла і Князь Темряви (Веліал, 

Самаель, Мастема, Семіхазес), котрі протистоять один одному 

та готуються до великої есхатологічної битви, яка повинна 

закінчитися падінням Князя Темряви і перемогою  Князя Світла. 

У книзі, названій «Війна синів світла із синами пітьми» єссеї 

створили героїчний міф в космогонічній стилістиці. У міфі 

розбещений світ зникне у вогні і з нього народиться новий, 

населений обраними. Так, єссеї готувалися до апокаліптичного 

зіткнення між Богом і Дияволом. Крім того, єссеї (сини світла) 

вважали себе творцями майбутньої перемоги над Сатаною. Саме 

в їхніх працях Диявол називається різними іменами: Сатана, 

Веліал, Мастема, Семіхасез – і набуває тих рис, які будуть 

притаманні йому в Новому Заповіті: занепалий ангел, який 

через гординю стає ворогом як Бога, так і людини, намагаючись 

останню зіштовхнути з Творцем, поширюючи зло.  

Так, подібна істота – типовий плід апокаліптичного 

сектантського менталітету, який поширився в смутні часи двох 

останніх століть перед початком нашої ери. Стародавні євреї, 

зіткнувшись з окупаційним режимом, спершу в елліністичний, 

потім у римський періоди, відчували небезпеку, у якій 

опинилася культурна і релігійна самобутність їхньої країни. 
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Вони чинили запеклий і героїчний, але безнадійний опір, у 

центрі якого - повстання Маккавеїв, що відбулось у II столітті 

до н.е. До того ж (можливо, несвідомо) вони відчували вплив 

героїчної міфології своїх сусідів-зороастрійців. Усе це призвело 

до переосмислення своєї історії, у процесі якого в есхатологію 

повертається надія на порятунок. Нечисленні екстремістські 

групи починають звинувачувати власний народ у зраді справи 

Бога і тому поміщають події своєї епохи в межі великої 

боротьби космічного масштабу між Добром і Злом, 

використовуючи для цього відповідні образи в апокаліптичному 

стилі. Члени таких сект вважали себе богообраними, яким 

обіцяно порятунок. Останнього позбавлені вороги Ізраїлю, а 

також – безліч невірних народів – усі вони перебувають у таборі 

ворога, Сатани, який стає відповідальним за зло і буде 

переможений у великій вселенській битві, яка, на погляд сект, 

розпочалась у їхній історичний період [10, С.48-53]. Так, без 

протистояння добра і зла не має есхатології, яка була плодом 

тогочасних історичних реалій і прагнення юдеїв відновити 

справедливість і власну державність. 

Деякі дослідники стверджують, що християнство бере свій 

початок і є певним відгалуженням іудаїзму, але чомусь у такому 

випадку не говорять про сутнісні відмінності в особливостях 

віросповідання іудаїзму та християнства. Суть іудаїзму – це 

неймовірно велика кількість заборон, недотримання яких 

викликає гнів Яхве, який видається жорстоким та недосяжним. 

Христос же не звертав уваги на численні заборони іудаїзму і 

головним законом Бога, за вченням Христа, є закон милосердя. 

Крім того, кожному християнину дано право самостійно 

обирати, служити йому добру чи злу, Богу чи Дияволу. Те, що 

іудеї заговорили про єдиного Бога ще в XI–X ст. до народження 

Христа, ще не дає підстав говорити, що християнство є течією 

іудаїзму, як і не дає підстав говорити про те, що мусульманство 

є течією християнства, з причини виникнення останнього в VII 

ст. після народження Христа. Зауважимо, що всім трьом 
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релігіям притаманна віра в Страшний Суд, але тільки 

християнство та іслам є світовими релігіями. 

Як ми зрозуміли, есхатологічні уявлення наявні в багатьох 

релігійно-філософських і світоглядних системах Землі [1, с. 31]. 

Юдаїзм, християнство й іслам мають власну есхатологічну 

концепцію – «Страшний Суд». 

У християнській традиції йдеться про «Апокаліпсис» як 

есхатологічну концепцію. Слово «апокаліпсис» – грецького 

походження й означає «одкровення». Воно ввійшло до 

християнської культури завдяки включенню до Біблії 

«Одкровення Іоанна Богослова», у якому Іоанн описує видіння 

або картини кінця історії та початку нової історії. У 

тлумачному словнику з релігієзнавства знаходимо: одкровення 

– вияв або повідомлення людям істин, які виражають волю 

Бога або відкривають значення сущого. Одкровенням може 

бути безпосередня поява і висловлювання Богом своєї волі або 

передача її через ангелів, знамення, екстатичне осяяння 

віруючого тощо. У релігійній філософії одкровення – 

надчуттєве безпосереднє осягнення істин, яке стає доступним у 

момент містичного просвітлення [9]. 

У цілому в Біблії немає словосполучення «кінець світу». 

Так, ця подія в Біблії фігурує під назвою «День Господній» або 

«Пришестя Господа Ісуса Христа». Біблія говорить про те, що 

існування нашого світу завершиться тоді, коли Ісус Христос 

знову прийде на Землю видимим для всіх чином, щоб засудити 

й знищити зло на Землі. Таким чином, згідно з прогнозом Біблії 

кінець світу дійсно буде. І кінцем світу буде Божий Суд, або як 

його ще називають «Судний День», день Другого Пришестя 

Ісуса Христа на Землю. Про це можна прочитати в Біблії, 

зокрема у Євангелії від Матфія 24-25 глави, у 2-му Посланні 

Солунян 1–2 глави, в Апокаліпсисі Іоанна Богослова 15-22 

глави тощо. 

Відповідно до Нового Заповіту завдяки Дияволу, який 

спокусив Єву на гріховність, виникає потреба пришестя Ісуса 
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Христа, який перемагає Сатану, взявши на себе всі людські 

гріхи (Біблія, Кол. 2: 15). Як бачимо, без персони Диявола 

зникає доцільність втілення сина Божого на Землі. Тепер 

зʼясуємо, що говорить святе письмо про долю Диявола. Так, у 

Новому Заповіті також ідеться про те, що  в Судний день Сатана 

битиметься з Ангелом, який володіє ключем від безодні, після 

чого буде скутий і скинутий в безодню на тисячу років (Біблія, 

Апокаліпсис, 20:2-3). Через тисячу років він буде звільнений на 

короткий час і після другої битви навічно буде вкинутий в 

«озеро вогненне і сірчане» (Біблія, Апокаліпсис, 20:7-10). 

Ранньохристиянський мислитель Оріген (бл. 185-253/254) вчив, 

що в кінці світу Диявол і його слуги повернуться до Бога і 

будуть прощені. Проте ця ідея, яка знаходила послідовників аж 

до XX ст., була визнана єретичною ще ранньої церквою. 

Так, згідно з Новим Заповітом близько 2000 років тому Бог 

в Особі Ісуса Христа народився на Землі як Людина, щоб 

врятувати нас. З любові до нас Він помер на хресті за наші 

гріхи, прийняв заслужене нами засудження на Себе, щоб ми 

могли отримати прощення наших гріхів через каяття і віру в 

Нього: «Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого 

Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього, не загинув, але 

мав життя вічне. Бо не послав Свого Сина на світ, щоб судити 

світ, але щоб світ спасся через Нього. Хто вірує в Нього не 

вірує, той вже засуджений, бо не увірував в імʼя Єдинородного 

Сина Божого. Хто вірує в Сина, той має життя вічне, а не вірує в 

Сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому» 

(Біблія, Євангеліє від Іоанна 3:16-18, 36).  

Отже, перший раз Ісус Христос приходив на Землю як 

Спаситель, щоб дати нам змогу покаятись і через віру в Нього 

отримати порятунок від засудження за наші гріхи. Удруге Ісус 

Христос прийде в зовсім іншому вигляді, Він зʼявиться на 

Землю у великій славі і могутності, щоб зробити остаточний 

Суд над людством, щоб засудити тих, хто відкинув Його як 
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Спасителя, і визволити тих, хто по-справжньому повірив у 

Нього. 

У Біблії однозначно сказано, що ніхто не може знати 

точної дати, коли відбудеться кінець світу, тобто Судний День, 

Пришестя Ісуса Христа. Згідно із священним писанням Ісус 

Христос говорив про це так: «Про день же той і годину ніхто не 

знає, ні ангели небесні, а тільки Отець Мій один. Тож 

пильнуйте, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Але це 

ви знаєте, що, якщо б знав господар, в який час прийде злодій, 

то пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви 

будьте готові, бо в яку годину не думаєте, прийде Син 

Людський» (Біблія, Євангеліє від Матвія, 24:36, 42-44). 

Проте в Біблії йдеться про те, як ми можемо дізнатися, що 

час кінця світу наближається. У Біблії згадуються події, які 

безпосередньо будуть передувати кінця світу, зокрема, про них 

йдеться в Євангелії від Матвія й Апокаліпсисі Іоанна Богослова. 

Однією з таких ключових подій є прихід Антихриста. Правління 

цього представника Сатани буде кульмінацією людського 

повстання проти Бога. І саме під час його правління відбудеться 

Пришестя Ісуса Христа, тобто кінець світу. Христос знищить 

Атихриста і засудить тих, хто пішли за ним. Відповідно до 

біблійного вчення, усі, хто повірив в Ісуса Христа, будуть вічно 

жити з Богом у Царстві Небесному. 

У Новому Заповіті картина Судного Дня і Страшного Суду 

змальовується так. Ангели при кончині віку зберуть вибраних 

від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх (Матв., 24:31), а 

також зберуть з царства Його всі спокуси і тих, хто чинить 

беззаконня (Матв., 13:41) і відділять злих з-поміж праведних 

(Матв., 13:49). За апостольським ученням, «всім нам слідує 

предстати перед судилище Христове» (2 Кор., 5:10), «всі ми 

предстанемо на суд Христовий» (Римл., 14:10). Бог через Ісуса 

Христа буде судити юдеїв і язичників (Римл., 2:9), живих і 

мертвих (Дії 10:42; 2 Тим., 4:1), тобто тих, хто має воскреснути 

з мертвих, і тих, хто залишаться до воскресіння живими, але, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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подібно воскресшим, зміняться (1 Кор., 15:51, 52), а також, крім 

людей, і злих ангелів (Юд. 6; 2 Петр., 2:4). 

Судимі будуть не тільки діла людей, як добрі, так і злі 

(Матв., 25:35, 36, 42 и 43; 2 Кор., 5:10), але і всяке їх марне 

слово (Матв., 12:36). Праведним суддя скаже: «…прийдіть 

благословенні Отця Мого, наслідуйте приготоване вам царство 

від закладин світу» (Матв., 25:34); натомість грішні ж почують 

вирок: «…йдіть від Мене прокляті у вогонь вічний, 

приготований дияволу і ангелам його» (Матв., 25:41). 

Отже, есхатологічні очікування в Європі мають 

зороастрійські корені та в християнській традиції були 

засвідчені пророцтвом Іоанна Богослова. На фоні деталізованої 

есхатологічної концепції та культу головні дійові особи Бог та 

Диявол відходять на задній план, проте це не повинно 

применшувати їхньої ролі. (Увага з центральних персон 

переміщується на постаті Христа та Антихриста, апокаліптичні 

ознаки, покаяння, гріховність, Страшний Суд). Так, ми 

помічаємо, що кінець світу, запозичений з зороастризму 

юдаїзмом, а потім з юдаїзму християнством, був повʼязаний 

насамперед з прагненням людини відновити справедливість. 

Насправді саме тому виникає постать Диявола, як спокусника і 

винуватця гріхопадіння людини та її страждань. Основою 

есхатологічних очікувань була віра в торжество добра. Тому 

врешті зʼявився мотив першого пришестя Христа та другого, 

час якого невідомий. Крім того, можна констатувати факт, що 

до кінця світу Диявол і Бог будуть змагатися за людські душі, у 

результаті якого в Судний день вірні Христу отримають вічне 

життя, а підлеглі Дияволу, разом з ним будуть знищені. Так, у 

Церкви зʼявилося могутнє кермо влади, на основі якого 

поширюється її вплив. Цілком закономірним є висновок, що 

віра в Бога на Землі будується на страху Страшного Суду, що 

тримається на постаті Диявола та насаджуванні людству 

відчуття провини за первородний гріх. Так, у цілому есхатологія 

– це прояв страху  людини перед Богом як Суддею та Дияволом, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%AE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
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як спокусником, а також прояв почуття провини перед Богом за 

гріхопадіння. Саме на основі такого есхатологічного субстрату 

будується подальша історична доля європейського суспільства, 

у якій есхатологічні очікування відіграли чималу роль.  

Перспективним є дослідження апокаліптичних рухів 

упродовж усієї християнської історії, центральними, але 

тіньовими особами яких були Бог і Диявол. Це дасть змогу 

зʼясувати глибинні мотивації християнина в створенні власної 

історії. 
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The article traces the evolution of the eschatological teachings 

of humanity, from the era of Zoroastrianism, ending with 

«Apocalypse» St. John the Divine in the Christian tradition. The 

main focus of research is the study of the end of the world was 

dualism, namely specificity confrontation between good and evil. 

The article outlines the role and the place of God and the Devil in 

the eschatological concept of Christendom. 
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В статье прослежена эволюция эсхатологических учений 

человечества, начиная от эпохи зороастризма, заканчивая 

«Апокалипсисом» Иоанна Богослова в христианской традиции. 

Главным фокусом исследования стал дуализм, а именно 

специфика противостояния добра и зла в апокалиптике. В 

статье определены роль и место Бога и Дьявола в 

эсхатологической концепции христианского мира. 

Ключевые слова: Бог, Дьявол, дуализм, эсхатология, 

зороастризм, иудаизм, ессеи, Апокалипсис, Иоанн Богослов, 

Библия. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Київського міжнародного  

університету К.О. Коцюруби  

«Арабські революції як перше реальне випробування нової 

стратегічнї концепції НАТО» 

 

У наданій до розгляду статті автор досліджує вплив 

арабських революцій на практичну реалізацію нової 

Стратегічної концепції НАТО. Розкривається зміст основних 

труднощів, які постали перед альянсом у процесі забезпечення 

миру й безпеки в період економічної кризи.  

Сучасна регіональна система міжнародних відносин на 

Близькому Сході та Півночі Африки зазнала кардинальних змін. 

Вивчення механізмів урегулювання етнополітичних конфліктів 

є актуальною проблематикою на сьогоднішній день як  для 

регіону, так і для світу в цілому. Адже  майбутній розвиток 

ситуації на Близькому Сході залежатиме не лише від здатності 

країн регіону стабілізувати політичну ситуацію, але і від 

подальшого перерозподілу сфер геополітичного впливу 

найзацікавленіших акторів міжнародних відносин. 

Метою статті є дослідження проблем практичної реалізації 

Стратегічної концепції НАТО; вивчення чинників, що вплинули 

на безпекову політику альянсу, і наслідків позиційних 

трансформацій у середині Союзу. 

Дослідник визначає серед основних проблем реалізації 

стратегії кризу політики неподільності безпеки та скорочення 

оборонних бюджетів. Саме ці чинники можуть стати 

вирішальними при визначенні майбутньої ролі Альянсу. 

Автор використовував праці вітчизняних і закордонних 

науковців, які досліджували цю тематику. 

Текст статті засвідчує рівень підготовки автора, його 

володіння технікою наукового-аналітичного пізнання та 

відповідне уявлення щодо особливостей міжнародно-

політичного аналізування. Надана до друку стаття є 
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самостійним і завершеним науковим дослідженням, висновки 

якого є логічними й аргументованими. 

Отже, стаття Коцюруби К.О. «Арабські революції як 

перше реальне випробування нової Стратегічної концепції 

НАТО» заслуговує на публікацію. 

 

Кандидат історичних наук,  

доцент кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики КиМУ                                     І.І. Судак 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри країнознавства та 

міжнародного туризму Київського міжнародного 

університету С.М. Палинської 

«Післявоєнна Лівія: чи впорається новий уряд із зовнішніми 

і внутрішніми загрозами» 

 

Сучасна система міжнародних відносин Північної Африки 

та Близького Сходу зазнала значних змін унаслідок 

революційних подій 2010 – 2012 років, а саме заворушень, котрі 

охопили більшість країн регіону. Сукупність кризових явищ, 

громадянських війн у регіоні дістало назву «Арабська весна», 

що цілком логічно, адже внаслідок цього в багатьох країнах 

відбулися політичні зміни, що свідчить про пробудження 

суспільної свідомості в арабських країнах. Поширення 

революційних настроїв відбулось за принципом доміно. Лівію 

також не обійшла ця тенденція. Цілком закономірним видається 

зародження руху проти колишнього лідера Джамахірії 

Муаммара Каддафі, який незмінно залишався при владі з 1969 

року і впровадив усі ознаки диктаторського режиму. Унаслідок 

перебігу громадянської війни та поразки Каддафі в Лівії 

відбулася кардинальна зміна суспільно-політичного ладу. 

Подальший розвиток країни залежатиме від здатності нового 

уряду забезпечити внутрішню політичну стабільність. На думку 

автора, це буде надзвичайно складним завданням, зважаючи на 

багато негативних чинників, а саме: наявність міжкланової 
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конфронтації; велика кількість колишніх прибічників режиму 

Каддафі, котрі залишаються під прикриттям і час від часу 

нагадують про себе через напади на стратегічні обʼєкти й 

теракти; збільшення впливу західних світових лідерів на 

внутрішню і зовнішню політику Лівії, що може відзначитись як 

позитивно, так і негативно на подальшому розвитку країни. 

Автором взято до розгляду надзвичайно актуальну тему, 

адже безсумнівно ситуація в Лівії потребує глибшого аналізу. У 

певній мірі автор намагається прогнозувати можливі варіанти 

подальшого розвитку країни та оцінює потенційну можливість 

врегулювання все ще деструктивної внутрішньої ситуації. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Стаття Палинської С.М. під назвою «Післявоєнна Лівія: чи 

впорається новий уряд із зовнішніми і внутрішніми загрозами» 

– завершене самостійне дослідження актуальної проблеми 

сучасних міжнародних відносин, відповідає вимогам ВАК 

України і може бути рекомендована до друку. 

 

Кандидат історичних наук, 

доцент кафедри країнознавства  

та міжнародного туризму КиМУ                       А.І. Лукашенко  

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Самойлова О.Ф., 

аспіранта за спеціальністю 07.00.02  Всесвітня історія, 

«Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя 

народу», наданої до друку до наукового збірника «Проблеми 

міжнародних відносин»  

 

Мета статті полягає в аналізі діяльності Пол Пота як 

державного діяча. 

Завданням статті, зважаючи на недостатню вивченість 

особи Пол Пота вітчизняною історією, є зʼясування його 
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біографії, приходу до влади та феномену встановленого ним 

режиму «червоних кхмерів».  

Актуальність статті полягає в тому, що період правління 

Пол Пота став одним з найкривавішим і найжорстокіших 

періодів в історії Камбоджі, за 3 роки його правління було 

знищено від 3 до 3,5 млн. осіб, а результати існування режиму 

сучасна Камбоджа намагається подолати й нині.  

У статті розглядаються особливості розвитку Камбоджі в 

період 1975–1978 рр. Аналізується політична та соціально-

економічна ситуація всередині країни в роки правління Пол 

Пота та режиму «червоних кхмерів». 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Ознайомлення зі статтею Самойлова О.Ф. «Пол Пот: 

революціонер, диктатор чи борець за щастя народу» – 

завершене самостійне дослідження актуальної проблеми 

міжнародних відносин, відповідає вимогам ВАК України і може 

бути рекомендована до друку. 

 

Кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                          О.А. Чумаченко 

  

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю здобувача відділу трансатлантичних досліджень 

ІСЕМВ НАН України Василенка Д.В. «Бюджетна політика 

США. Сучасний стан та актуальні проблеми» 

 

Не викликає сумнівів високий ступінь актуальності теми 

дослідження, яка визначається помітними змінами в якісних 

показниках впливу акторів світової політики на розвиток 

сучасних міжнародних відносин. З означених позицій, надто 

цікавим є звернення автора представленої до розгляду роботи до 

розкриття сутності й особливостей підходів США щодо 
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формування стратегій у сфері економічної безпеки в контексті 

посилення кризових явищ у фінансовій сфері. 

Варто зазначити, що інтенсивна міжнародна економічна 

діяльність американського істеблішменту чітко сфокусована на 

внутрішньополітичних національних інтересах, зокрема, на 

розвитку державної бюджетної політики у податковій сфері в 

межах сучасної бюджетної ери США, проблематиці бюджетних 

видатків, уникнення «фіскальної прірви». 

Водночас спостерігається явний дефіцит праць, 

присвячених економічному інструментарію зовнішньої політики 

США. Стан системи федеральних фінансів і майбутні напрямки 

фіскальної політики, саме як частини економічної політики 

Америки, стояли в центрі президентської кампанії 2012 року. 

Даній обставині сприяли кілька чинників. Одним з них є 

свідоме рішення адміністрації Барака Обами винести 

найгостріші проблеми фіскальної політики на відкрите 

обговорення. Адміністрація Обами й особисто президент, 

прагнучи переобратися на другий термін, активно задіяли 

ресурси федерального бюджету як основного виду 

адміністративного економічного ресурсу, зокрема – у вигляді 

додаткових виплат за видатковими статтями федерального 

бюджету або у вигляді зниження податків. 

В ідеологічному плані пакет стимулюючих заходів був 

представлений у вигляді програми стимулювання зайнятості та 

зменшення безробіття загальною вартістю в 447 млрд. дол. План 

команди демократів мав такі основні блоки: 1) податкові пільги 

для бізнесу щодо найму нових працівників і розвитку 

виробництва в сумі 70 млрд. дол; 2) відновлення та модернізація 

американської інфраструктури в сумі 140 млрд. дол; 3) 

стимулювання зайнятості безробітних у сумі 62 млрд. дол.; 4) 

звільнення робітників і службовців від сплати частини єдиного 

соціального податку на суму в 175 млрд. дол. 

Не менш важливим фактором стало те, що в середині 

листопада 2011 року борг федерального уряду перевищив 15 

трлн. дол, а на початку осені 2012 року - 16 трлн. дол. За роки 

перебування при владі адміністрації Б. Обами валовий борг 
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федерального уряду збільшився понад 5 трлн. дол., тобто на 

половину щодо всього обсягу боргових зобовʼязань, 

накопичених США майже за всю історію їх існування. Ця 

обставина активно використовувалося і використовуєтьсь 

республіканцями у звинувачення на адресу президентської 

команди. 

Базову філософію Республіканської партії, що базується на 

постулатах ринкового фундаменталізму, по суті – на 

індивідуального успіху й економічному егоїзмі – турбота про 

суспільне благо, заснована на неухильному зниженні боргового 

тягаря, не дуже вписується в симпатії виборців за часи 

глобальної фінансової кризи, і ця обставина вміло 

використовується адміністрацією Барака Обами, яка, як 

справедливо зазначають республіканці, і не прагнула поставити 

проблему дефіцитів і зростаючого боргу в центр пріоритетів 

фіскальної політики, яка проводиться нею. 

Оскільки фіскальна і монетарна політика в розвинених 

країнах нині позбавлена здатності швидко й ефективно 

реагувати на наростаючі кризові явища, то неминуче виникне 

серйозне падіння економічної активності в глобальних 

масштабах, яке є небезпекою й для Америки. 

Отже, стан системи федеральних фінансів США з моменту 

початку світової фінансово-економічної кризи в другій половині 

2007 р. опинився в центрі економічних дебатів, що йдуть у 

США, щодо шляхів і засобів виходу з найглибшого і 

найтривалішого економічного потрясіння, яке вони 

переживають з моменту закінчення Другої світової війни. До 

початку президентської кампанії 2012 р. всі ключові проблеми 

фіскальної політики опинилися в епіцентрі політичної боротьби 

і політичного життя в США. Від того, як Америка розвʼяже 

ключові проблеми співвідношення параметрів витратної і 

прибуткової частин федерального бюджету, дефіцитів і боргу 

федерального уряду, залежить нині політичне й соціально-

економічне майбутнє США та усього глобального світу. 

Зараз у США сформувалася ціла наукова школа політичної 

й економічної думки, яка розглядає зростаючі дисфункції у 
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суспільному житті США як наслідок зростаючої соціально-

класової поляризації Америки. Тим більшим позитивом є 

звернення й молодих українських американістів до цієї вкрай 

актуальної дослідницької проблематики. 

Підводячи підсумки статті, автор доходить логічних 

висновків про те, що: нині неспроможність лідерів США до 

подолання описаних проблем диктується насамперед 

безкомпромісністю ідеологічних позицій у межах протистояння 

між політичними силами. Зокрема, демократи на чолі з 

Б.Обамою вважають основною перешкодою на шляху 

соціально-економічного розвитку США надмірну концентрацію 

фінансових ресурсів у руках найбагатших американців, у 

звʼязку з чим відстоюють ідею справедливого перерозподілу 

багатства через підвищення податків і бюджетних витрат. 

Водночас республіканці навпаки переконані, що шлях до успіху 

лежить у звуженні ролі держави в економічному житті, що в 

контексті бюджетної політики означає максимально низьке 

податкове навантаження як основний спосіб стимулювання 

ділової активності та економічного зростання. Разом з тим, 

варто враховувати, що прийняття будь-якої із запропонованих 

схем оздоровлення бюджету США неминуче призведе до 

скорочення військових та інших витрат Уряду США, зокрема, 

щодо надання іноземної технічної допомоги. 

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 здобувача відділу трансатлантичних досліджень ІСЕМВ 

НАН України Василенка Д.В. «Бюджетна політика США. 

Сучасний стан та актуальні проблеми» 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 Лубської В.В., 

аспірантки за спеціальністю 23.00.02 Політичні інститути, 

процеси та технології  

«До питання взаємозв’язку понять «глобалізація» та 

«вестернізація», наданої до друку до наукового збірника 

«Проблеми міжнародних відносин» 

 

Рецензована стаття розкриває основні підходи до вивчення 

глобалізації та вестернізації. Визначається поняття, зміст і 

сутність феномену глобалізації та вестернізації, їхнє місце в 

сучасній науковій думці та значення в сучасному світі. 

Мета статті – зробити порівняльний аналіз обох 

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

процесів. Глобалізаційні процеси стрімко й якісно змінюються і 

змінюють світ. Вестернізація часом діаметрально протилежно 

оцінюється представниками різних країн і різних наукових 

шкіл. Тому й не викликає сумнівів високий ступінь актуальності 

теми дослідження, про що свідчать дискусії, розгорнуті 

провідними експертами в даній галузі. 

Позитивної оцінки заслуговує те, що аспірантка 

спирається на оригінальні джерела, демонструє добре володіння 

предметом дослідження в його історичному й логічному 

аспектах. 

Текст представленої до розгляду статті засвідчує 

володіння автором необхідним рівнем техніки наукового-

аналітичного пізнання, що застосовується до аналізу відповідної 

проблематики. Отже,  надана стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими, і може бути рекомендована до друку. 

 

 

Кандидат історичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                     О.В. Галушко 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам до 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук Наказу МОНмолодьспорту 

України №1112 від 17.10.12 р. з урахуванням таких необхідних 

елементів: 

 Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Обґрунтування актуальності дослідження. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розвʼязання даної проблеми і на які 

спирається автор; виділення незʼясованих 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 – 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 
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українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст 

статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 

слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то 

вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку 

друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один 

рядок, резюме 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, 

імʼя, 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 (або 

однією з мов, вказаних у Свідоцтві про реєстрацію наукового 

збірника «Проблеми міжнародних відносин») в книжковому 

форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервала. Поля: 

зліва, згори, 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 

електронним варіантом статті (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. 
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Статті, оформлені недбало, неграмотно, 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. 

 

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  

 

Редколегія 
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