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TWO CIVILIZATIONS OF THE GLOBAL WORLD 
 
Global processes of the modern world put a relevant question 

before the political science concerning the reassessment of 
approaches to determining the notion of civilization within the 
context of development of, at first sight, secondary accompanying 
factors of globalization as a comprehensive phenomenon of 
humankind evolution.  

First of all, this reassessment is determined by new 
understanding and perception of the whole planetary and non–
planetary space: land, sea, air and space as a common habitat, an 
environment for development and economic use. 

Such reassessment puts the new understanding and perception 
of global reality to the political agenda of civilization in terms of 
natural rights of humanbeing, as possible, dialectically intertwined 
evolution directions. They correspond to vectors marked by 
prominent political scientists as the way of law and the way of 
violence, which exist in dialectical interdependence and accompany 
the humankind along its historical path. 

In my opinion the diffusion of cultures is a rapidly increasing 
factor of globalization though secondary. This process of cultural 
interpenetration and genetic mix of ethnic groups puts forward a 
question about reassessment of civilization classification both by 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pmv/index.html
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Nikolai Danilevskiy in his work “Europe and Russia” and by Samuel 
Huntington in his work “Clash of Civilizations”. In spite of a 
considerable number of religion-based conflicts they more often and 
more frequently become a tool of political achievements or a way of 
pressure in the modern international politics of particular political 
clans and economic lobbyists.  

Modern world is undoubtedly subjected to mondial desires of 
political elites of liberal democracies. Creation of the “Great Eight” 
(G 8), and later on the “Great Twenty” (G 20) is a convincing proof 
of it. In the context of this global trend the theory of civilization 
approach of N.Danilevskiy, as well as the concept of S.Huntington, 
lose their relevance in modern conditions and are restricted to 
formally applicable to the traditional period of international 
relations. Today they are not acceptable in terms of assessment of 
global policy trends and rapidly lose their regional significance. 

I am convinced that the global world, with ethnic borders 
vanishing, nation states, global economy, ecology and anthropogenic 
problems losing their meaning, has entered a new phase of 
civilization split and therefore requires a different approach to the 
notion of civilization. In this context an opinion of A.Toynbee who 
thought it erroneous to compare civilizations in their historical 
correlation: “An argument against the comparability of these 
societies can be worded in the following way: nothing unites these 
societies except for they are comprehendible spheres of historical 
research, forming a generation consisting of 21 societies of the same 
kind. Such societies are usually called “civilizations”1. 

Considering the abovementioned tendencies of the modern 
world evolution, in my opinion, it would be appropriate to build the 
civilization classification on the basis of Machiavelli’s idea about 
types of government described by him in “Discourses on the First 

                                      
1Toynbee А. A study of history / trans from English Y.D. Zharkova. – М.: Airis-
press, 2006. – 640 P. – (Library of history and culture). – P. 85. 
2Machiavelli N. The Prince. The discourses on Titus Livy. The art of war / 
Foreword, comments byY.I. Temnova. – М.: Mysl, 1996. – 639 P. – P.119. 



Two Civilizations of the Global World 
 

 9 

Decade of Titus Livy”: “Wise people think that there are six types 
of government, three of which are corrupted and three others are 
positive and good by their nature, but since it is hard to maintain 
them they also become pernicious. The three positive kinds of 
government are called «principality, aristocracy, and democracy.» 
However, «they can easily jump from one form to another. For the 
principality easily becomes tyrannical; aristocrats can very easily 
produce an oligarchy; democracy is converted into anarchy with no 
difficulty.» Machiavelli further states that all of the abovementioned 
forms of government succeed each other in a cycle”2. 

Ethnos and nations, shape and essence of the notion of 
economy have changed in modern conditions of global civilization 
development. Interests of states acquired new quality; they became 
geopolitical and spread on the territories of other states rather than 
on their own territories alone. 

Huntington wrote: “For a century and a half after the 
emergence of the modern international system with the Peace of 
Westphalia, the conflicts of the Western world were largely among 
princes-emperors, absolute monarchs and constitutional monarchs 
attempting to expand their bureaucracies, their armies, their 
mercantilist economic strength and, most important, the territory 
they ruled. 

This nineteenth-century pattern lasted until the end of World 
War I. Then, as a result of the Russian Revolution and the reaction 
against it, the conflict of nations yielded to the conflict of ideologies, 
first among communism, fascism-Nazism and liberal democracy, 
and then between communism and liberal democracy. During the 
Cold War, this latter conflict became embodied in the struggle 
between the two superpowers, neither of which was a nation state in 
the classical European sense and each of which defined its identity in 
terms of its ideology”3. 

                                      
 
3Huntington R. Clash of civilizations? // PoliR. – 1994. – N 1. – P. 33–48.   
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I agree that in the 20th century the conflict between nations 
became an ideological one and, therefore, had exhausted itself with 
the collapse of the USSR. This really does not correspond to the real 
state of things of modern international relations. Huntington wrote in 
this regard that: “The clash of civilizations would become a 
dominant factor of the global policy of the 21st century”4. However, 
within the global world it is impossible to determine precisely the 
geographical lines of the civilization split – they are absent. No 
doubts that Huntington’s discovery of the split between Western and 
Easter–Slavic civilization was a genius one, but in the modern world 
it does not correspond to the real state of global policy. Huntington’s 
conclusion: “The fault lines between civilizations will be the battle 
lines of the future”5, has lost its relevance in the world of the 21st 
century. In the global world civilizations do not have strict 
geographical borders, and conflict lines between civilizations would 
be of various types: from clearly visible zones of military 
confrontation, various forms of latent military, economic, 
humanitarian, cultural, and ecological pressure, up to expansion of 
something eye-catching or propagation of animal (wild in essence) 
way of life. 

The global world is rapidly changing and is no longer united 
exclusively by ethnicity or confessional principles. A totalitarian 
ideology can – as demonstrated by the Soviet Union’s political 
experience – be nothing but a tragic-comic mask, hiding the very 
narrow selfish interests of sadistic pseudo-elite, which is indeed a 
criminal clique. Ideologies of modern totalitarian states tend to be a 
binary symbiosis of official public ideology for the masses and of 
mercenary pragmatic latent ideology of the ruling clique. Analysis of 
the USSR political experience shows that the political elite formed in 
a revolutionary way can function solely as a pseudo-elite and cannot 
fulfil administrative functions. It destroys not only its physical 
predecessors, but the entire political experience, gained over many 
                                      
4Ib. 
5Ib. 
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generations, with morals and legal framework under the guise of 
populist, as a rule, social slogans about the future being a pure lie. N. 
Machiavelli wrote: “Founded by violence, such cities rarely 
succeeded in development and became capitals”6. 

The result is a policy of genocide in the country and in 
international politics – confrontation, pressure on partners, 
intimidation with prolongation up to the policy of international 
terrorism. The examples are extreme: from the Soviet Union with 
continuity in today’s Russia, Ukraine and other CIS countries, the 
Pol Pot regime in Cambodia, the North Korean regime with the 
international blackmail policy, the Ceausescu regime in Romania, 
the Albanian regime of the second half of the 20th century, the Iraqi 
regime of Saddam Hussein, the Libyan regime of Gaddafi, the 
Syrian regime of Bashar al-Assad, the majority of the Central Asian 
countries with revolutions of different types. The examples 
innumerable, we must emphasize the fact that all these regimes are 
not only of «genetic» revolutionary origin, but of solidarity in 
international affairs. On top of it the main sign of these regimes is 
that they are “corrupt and each of them so much looks like a 
corresponding good to it”7. 

In addition, these states have a common economic basis – they 
can develop solely by ruthless exploitation of people and natural 
resources. In this context, the findings Karl Kautsky, a German 
historian, economist, philosopher and journalist may be of interest: 
«Like the old capitalism this new «communism» produces its own 
gravediggers. But the old capitalism produced not only them, but 
also new forces of production, allowing its gravediggers to engrave 
new and higher forms of life in place of the dying ones. Communism 
under the current conditions of Russia can only distort the productive 
forces which it finds. Its gravediggers won’t be able to move to new 
forms of life, but will have to start over again by the recurrent forms 

                                      
6Machiavelli N. The Prince. The discourses on Titus Livy. The art of war. / 
Foreword, comments by Y.I. Temnova. –  М.: Mysl, 1996. – 639 P. – P. 116. 
7Ib. P. 119. 
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of barbarism. Such a regime – even as a transient phenomenon – can 
be maintained only by means of violence, relying on implicitly 
obeying army. It was created by the Bolsheviks, but again in this 
field they have prepared a space for defeat of their own 
principles»8.Countries which saw changes through revolution are 
always behind in scientific and technological development (public 
administration and dictate annihilate conditions for development of 
science and technology), they cannot modernize, for objective 
reasons, due to the principle of criminal and clan formation of 
pseudo-elite. The October Revolution of 1917 in Russia was so very 
different from the «cultural revolution» in China, revolutionary 
changes in North Korea or Pol Pot’s Cambodia. 

These regimes share a common elitist ideology of cynicism, as 
a basis of a latent state organization. The essence of these regimes is 
criminal (animal by Machiavelli) and, in general, conforms to the 
views expressed by Bismarck that a revolution is conceived by 
romanticists, exercised by fanatics, and their fruits are used by 
rogues9. Nikolai Berdyaev, a Russian philosopher, wrote in «Spirits 
of the Russian Revolution»: «The Russian Revolution is anti-
national in itsnature, it has transformed Russia into a lifeless 
corpse... A revolution is always to large extent a masquerade. The 
masks ripped, you can find old familiar faces. If we go deep to 
Russia, it’s easy to find mugs and ugly faces behind the 
revolutionary struggle and revolutionary phraseology»10. 

Revolutions can never be successes; the very essence of every 
revolution is «bad». The outcome of a revolution is a corrupt state 
with a corrupt government. Lloyd George (David Lloyd George), a 
British politician, Liberal Prime Minister (1916–1922), said in 1923: 

                                      
8Kautskiy Carl. Terrorism and communism. Anthology of world political thought. 
In 5 vol. Vol. II. Foreign political thought XXc. – М. :Mysl, 1997. – 830, [1] P. – 
P. 105. 
9Citation Kasparov G. Speech at the opposition rally in Moscow Dec. 24, 2011. 
10Berdyaev N. The spirits of Russian revolution. First: From the deep. Collection 
of articles on Russian revolution.– M., – Pg., 1918. – P. 123–139. 
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«In our time the anti-democratic movement set in Russia but not in 
Italy. The first great fascist of our time is not Mussolini but Lenin. 
He was the first to replace election regime by force in a democratic 
state»11. Mark Veniaminovich Vishniak, right SR, the Secretary of 
the Constituent Assembly, one of the founders and editors of 
«Modern Notes», adviser on Russian affairs of the American 
magazine «Times» wrote in «The Parliament, the Council. 
Corporations»: «In this sense a radical change occurred in 1918, 
when for the first time in the history together with the Soviet regime 
interests of classes were voiced in the electoral law as a result of 
revolution and triumph of the left rather than the right»12. 

It should be noted that the Nazi Germany and the totalitarian 
Soviet Union were the states of one civilization, although on the split 
lines of civilization according to Samuel Huntington, they are on 
opposite sides of the fault line, which was shared by N.Danilevsky. 
It is worth mentioning that the path to the «Theory of Fascism» by 
Mussolini himself as a theorist and founder of the fascist ideology 
went through the social-democratic group of Angelica Balabanova, a 
Russian convinced Marxist, fervent social democrat, who was the 
main mentor of Benito Mussolini. «It wasn’t accidentally that his 
first fighters advanced the motto in 1919: «Act as in Russia»13. 
Classification of civilizations according to Samuel Huntington and 
Danilevsky is not suitable for militarist Japan of the first half of the 
20th century. 

In my opinion, it is the form of government formulated by 
Machiavelli, which reflects best the concept of civilization. With 
globalization, the form of government becomes the sole criteria 
                                      
11Citation Vishnyak М.V. Parliament, councils. Corporations. Anthology of world 
political thought.In 5 vol. Vol. IV. Political thought in Russia: Second half of XIX 
– XX. – М. : Mysl, 1997. – 829, [1] P. – P. 710–711. 
12Vishnyak М.V. Parliament, councils.Corporations.Anthology of world political 
thought.In 5 vol. Vol. IV.Political thought n Russia: Second half of XIX – XX. – 
М. : Mysl, 1997. – 829, [1] P. – P. 710–711. 
13Skuratovskiy V. Angelique, preceptor of Mussolini // "Stolichnye novosti" 
14.02.2003. – P. 12. 
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indicating the fundamental differences and formulating a typology of 
civilizations. Given the scientific legacy of Arnold J. Toynbee, we 
can conclude that there are two types of civilizations in today’s 
global world. The basis for determining the type is «mimesis» – a 
common feature of social life. Its effect can be observed both in 
primitive societies and in civilizations, but in different types of 
societies (a kind of society determines the nature of the form of 
government) mimesis operates in different directions. In primitive 
societies, as far as can be judged, mimesis is oriented toward the 
older generation and dead ancestors, whose authority is maintained 
by the elders, in turn, providing influence and prestige of power. In a 
society, with mimesis directed in the past, customs prevail, thus the 
society is static. In civilizations mimesis is oriented toward creative 
individuals who are pioneers for a universal goal. In a society, with 
mimesis directed to the future, customs fade and the society 
advances rapidly towards changes and growth»14. 

Aristotle introduced a criterion to state typology of regimes, 
namely the usefulness of government system to society. This 
typology covers in the global the entire planet and all of mankind 
(Figure 1). 

The first type is the civilization, where the utility of 
government to society is undeniable. The civilization is characterized 
by «dynamic motion»15 to the top of the social evolution, understood 
by Hegel and Marx in the same way. It was formed from the modern 
law of liberal democratic states with a high level of social protection 
of citizens, high level of education, emerging science, high-tech 
production which is capable of responding to the challenges of the 
modern world.  

                                      
14Toynbee А. A study of history / trans from English Y.D. Zharkova. – М.: Airis-
press, 2006. – 640 P. – (Library of history and culture). – P. 100. 
15Toynbee А. A study of history / trans from English Y.D. Zharkova. – М.: Airis-
press, 2006. – 640 P. – (Library of history and culture). – P. 100. 
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These states formed «good» forms of government. Confucius 
described regimes of such states: «To rule with virtue is like the 
North Star in its place, around which all other stars revolve, in 
homage»16. 

Plato correlates such states as the macrocosm and an individual 
– microcosm. The state – the embodiment of harmony and 
personification of justice – represents harmony in the soul of man. 
Three state ranks of citizens that make up a harmonious whole 
reflect a three-element structure of the human soul, with rational 
dominating, furious (affective) protecting and lust subduing evil 
human desires. ...the state has four principal virtues: wisdom, 
courage, judgment and justice»17. Plato thought: «The noble should 
rule the ignoble [...] the senior should rule, the younger obey»18.»It 
should be ruled by few. Philosophers should rule the state». These 
people are really capable, gifted and passed extensive training»19. 

Aristotle in his arguments came to conclusion: «Of the three 
types of government which we consider to be right, the best type is 
the one where control is concentrated in hands of the best»20. 

The second type is a decaying civilization with «bad» forms of 
government. This is a universal primitive state where once powerful 
elite are struggling to survive. «All primitive societies that have 
reached us in a static state were once on the move, and all societies 
turning into civilizations will, sooner or later one way or another, 
become static. Primitive societies of our time are static because they 
are recovering from stress that has cast them in this state. It is not 
death but hibernation. Petrified civilizations are static, because they 
have lost their lives as a result of a failed attempt to move from one 
state to another. They are dead. The death can neither be refuted nor 

                                      
16Confucius. Lunyu.Ch. 2: Veichzhen //Ancient Chinese philosophy. Vol. 1. P. 
142. 
17Plato. Works. In 3 vol. Vol. 3.Part I. M., 1971. P. 273. 
18Ib. P. 218 – 227. 
19Ib. P. 273. 
20Aristotle. Works. In 4 vol. Vol. 4. М., 1983. P. 484. 
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overcome. Their fate is decay, their decomposing with different 
speed: some like a body, others like a tree trunk, and some like a 
rock in the wind»21. 

The essence of forms of government has always seduced the 
minds of thinkers. The basis of criteria of form of prosperity in the 
society can be found in Arthur Schopenhauer’s works, focusing on 
human values identified by Aristotle as: inner values, external values 
and physical values22.Virtue or wickedness, intelligence or stupidity, 
charity or indifference to the neighbour, the utility of the society 
determine the form of government as «good» or «bad.» Most of the 
criteria of «good» forms of government are stipulated in scriptures as 
commandments of any world religion. 

«Plato formulates his opposition to the «bad» type of states, 
i.e. to timocracy, oligarchy, democracy (not a modern liberal 
democracy of the West), and tyranny; and structural elements 
containing his own view of the perfect state»23. 

Aristotle attributed democracy (a type of modern pseudo-
democracies in the CIS), oligarchy and tyranny to «wrong» states, as 
their rulers are guided in their activity by personal and group 
interests rather than public ones24. 

Decaying civilizations degrade and tend in their movement 
back to their natural primitive state (Figure P.7) – according to 
Arnold Toynbee – «static condition peculiar to primitive societies. 
However, if you ask whether this difference is constant and 
fundamental, the answer is no. Everything depends on the time and 
place»25. The best illustration of it is the centuries–old history of the 

                                      
21Toynbee А. A study of history / trans from English Y.D. Zharkova. – М.: Airis-
press, 2006. – 640 P. – (Library of history and culture). P. 100 
22Arthur Schopenhauer. Selected works / Rostov-na-Donu: Phoenix, 1997. – 544 
P. P. 214. 
23Plato. Works.In 3 vol. Vol. 3.Part I. M., 1971. P. 273. 
24Aristotle. Works.In 4 vol. Vol. 4. М., 1983. P. 484. 
25Toynbee А. A study of history / trans from English Y.D. Zharkova. – М.: Airis-
press, 2006. – 640 P. – (Library of history and culture). P. 100. 
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Russian Empire collapse, the degradation and collapse of the USSR 
pending in the CIS countries. 

In 1802 M.M. Speranski wrote in his «Reflections on the 
Political Structure of the Empire»: «The history of Russia since Peter 
the Great is almost continual wavering of the government from one 
plan to another. This inconsistency, or rather, the lack of firm 
principles, was the reason that until now any specific type hasn’t 
been formed and many institutions excellent in themselves decayed 
as soon as they occurred. 

With the enactment of the most sensible and salutary laws the 
question what they are based on and what can certify their action 
was always unresolved and destroyed their power and reliability with 
the people»26. 

This disease of the «bad» forms of government persisted 
throughout the history. Thomas Hobbes wrote in «Leviathan; or, The 
matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastical and 
civil»: «The right of the state (i.e. a person or people who represent 
it) has no right to punish with its base any concession or gift of 
subjects. But I have shown before, that before the state establishment 
any man had the right to all, and the right to do whatever he thought 
was necessary for survival, such as subordinate, maim and kill 
anyone, as it was necessary for its purpose. This is the basis of the 
right to punish, which is practiced in every state»27. 

A disease «bad» forms of government persist in modern 
history. The most striking manifestation of this can be called a 
failure of the policy of perestroika in the Soviet Union, Mikhail 
Gorbachev, the rest of his policy of Russia, Ukraine and other CIS 
countries. The decay of these states is inevitable due to form a «bad» 

                                      
26Speranskiy М.М. 1802.Discourses on the empire system. Antology of the world 
political thought. In 5 vol. Vol. III.Political thought in Russia: X–first half XIX cc. 
– М.:Mysl, 1997. – 798, [1] P. P. 616. 
27Hobbes Тh. Leviathanor The Matter, Form and Power of a Common Wealth 
Ecclesiasticall and Civil // Hobbes Тh.Works: In 2 vol. – Vol. 2. – М.: Mysl, 
1991.623 P. (P. 242.) 
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forms of government: tyranny Lukashenko in Belarus, Putin’s 
authoritarianism, based on the dictatorship of the secret services 
(KGB) or total Ukrainian “kleptocracy” by Viktor Yanukovych. 

«It could not be possible otherwise. In any state, whose 
political position is determined by the character of a single 
sovereign, the law had no effect, the people will become what the 
almighty power command to be»28. 

The global world of the XXI century is characterized by an 
unprecedented speed and scale of change. They are comprehensive 
and characterized, including the civilizational polarization, which is 
based on a form of government, «good», the center of attraction in 
the United States, the European Union and the highly liberal 
democracies and «bad», the pole which is actively formed after the 
election for the third term of the Russian President Vladimir Putin. 
China, India, South–East Asia, Latin America, and some countries in 
the Islamic world gravitate to him. In almost all of these countries 
there have been revolutionary changes in the XX century. 

In 2012, we can say that Russia is trying to take over the role 
of civilization leader with «bad» forms of government. 

On October 16, 2003 on the X Summit of the Organization of 
the Islamic Conference in Malaysia V. Putin said: «The addition of 
our financial, technological and human resources – can become a 
real factor in world politics, beginning a breakthrough in many areas 
of the world economy.» In most Islamic capitals Russia is perceived 
as a powerful user – friendly state that can offer realistic solution for 
finding mutually acceptable solutions to existing conflicts,»29 – that 
is the opinion of the Center for Partnership of Civilizations Director 
IMI(University)MFA of Russia Vladimir Popov. 

The foreign policy of Russia today can only be described 
differently than naïve vector populism. It is devoid of any social, 
political, or scientific, or economic, or military–strategic framework. 

                                      
28Speranskiy М.М. Ib. P. 616. 
29Popov V.V. Why is the dialogue between civilizations stall / MGIMO bulletin – 
№ 4 (25), 2012. P.153. 
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Its leadership demonstrates its inability to run the state, and the 
inability of the people to the «free life, going from civil 
inequality»30. Russia equal among equals of the «bad» forms of 
government. It is misleading to take account of the leadership among 
these states. Their relationship is based on selfish pragmatism. 
Russia is interesting to them no more than a source of resources and 
facilities to expand their interests. Such a policy is seen in relation of 
Russia and China, and initiated by Russia interstate association 
BRIC is considered by partners solely as a possible preference for its 
extensive, in fact, economies. 

Putin usurped power in Russia, gives the impression that trying 
to stop the destructive processes in the country. Considering the 
condition of the state, which Machiavelli has described as «corrupt 
state», tyranny method was chosen correctly. Machiavelli wrote: 
«Therefore, in any case, it is better to set the monarchical order in a 
country than people’s order, to the people insolence which can not 
fix the laws, curbs on at least the power of monarchs. There is 
nothing more do; it would be cruel and futile effort»31. 

However, the power through the state with the «bad» form of 
government is devoid of support for change, especially since V. 
Putin is not going to conduct the basic, quality, rotation in the 
political pseudo elite. His supporters are deviant groups: security 
officers, trained in the tradition of the KGB, the former Soviet 
nomenclature and crime, was enriched by the looting of the Soviet 
heritage and natural resources. The purpose of the transformation of 
the state is unnatural for them. 

Arthur Schopenhauer in «The World as Will and Idea» writes: 
«It always comes to the fact what the man is, and what he has in 
himself, because his individuality accompanies him always and 
everywhere, and it is coloured and shaded everything he is 
experiencing. In all and for all, he first enjoyed himself–this is 

                                      
30Machiavelli N. The Prince. The discourses on Titus Livy. The art of war. / 
Foreword, comments by Y.I. Temnova. –  М.: Mysl, 1996. – 639 P. P. 156. 
31ib. P. 158. 
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already true in relation to physical pleasures, and even more to the 
spiritual. That is why the British “to enjoy one’s self” is a very 
accurate way of expression. 

If the person is blessed with bad features, then for him all sorts 
of pleasure – is like precious wine for poisoned bitter mouth. That is 
why both the bad and good, not including serious disasters, the 
whole thing is less dependent on the fact that befall a man than how 
he feels, that the kind and degree of susceptibility in every regard. 
What the man himself and what he has in himself, in short, the 
individual and his dignity – that is the only condition of his 
happiness and prosperity. 

Everything else is mediocre. The influence of other things can 
be eliminated and the paralyzed, the impact of the individual – ever. 
That is why the jealousy of the personal benefits is the most 
relentless and most carefully concealed. Further, there is always only 
one property of consciousness and personality is permanent, 
continuous, more or less in every moment»32. 

Based on the scientific legacy of Arthur Schopenhauer, there is 
no reason to expect a change, either in Russia or in other countries 
with «bad» forms of government. «This goal, as the transformation 
of the state to restore civil order in it, involves a virtuous man, yet to 
become a master of the republic by force implies villain, therefore, 
very rarely find an honest man, who wanted to seize power by 
dishonourable means, even with the good purpose; even rarer to 
villain, reaching the supreme power, he wanted to do well and that 
he wants to use the power of virtuous, vicious acquisition»33. 

Personality characteristics of mature pseudo elite define all 
internal policies not only in Russia and the CIS countries, but also 

                                      
32Arthur Schopenhauer. World as will and idea. Aphorisms and maxims. New 
aphorisms / Translated from German Yu. Aichenwald, F. Chernihovets, R. Kresin. 
– Мn. : Literatura, 1998. – 1408 P. – (Classic philosophical thought). – P. 901–
902.  
33Machiavelli N. The Prince. The discourses on Titus Livy.The art of war. / 
Foreword, comments by Y.I. Temnova. –  М.: Mysl, 1996. – 639 P. P. 158. 
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from partners BRIC, SCO, including China, India and many 
countries of South–East Asia, Latin America and the Islamic world.  

They also determine the nature of international relations in 
which these countries are unable to compete with the Liberal 
Democrats, and in the global world are outsiders in science, 
education and economy, art of war development. «The utility of 
government to society» in this type of civilization tends to lower the 
value, up to the primitive social relations of mimesis is directed to 
the past.  

The most completely it is evident in the development of the art 
of war and the development of the army, at all times, is the measure 
of civilization, especially science, technology, medicine, 
communication, ability and level of organization. 

«Over the past two decades, we have failed to bring the art of 
war at the current level, and continued to live outdated yardstick. At 
the time, the whole world is developing space technology, 
information management systems, massively bought weapons, we 
stake on the mass army and purchases from industry obsolete 
weapons. We have reviewed the development of methods, and then 
the instruments of war. We went ... to reform the armed forces, even 
in the absence of sufficient scientific and theoretical basis, «– said 
the chief of the General Staff, Army General Nikolai Makarov at the 
meeting of the Academy of Military Sciences of Russia34. 

Russia has proved to bean unreliable partner in international 
affairs and negatively manifested itself against the Russian 
population (so-called “compatriots”. “According to different 
estimates 20 to 25 million Russian are abroad”)35, sent by force by 
the state during the Soviet era (after the distribution into different 
higher education institutions, the military and other groups), in the 
former Soviet republics. After the collapse of the Soviet Union, they 

                                      
34Headquarters: Russian military science is 20 years late.28.03.2011. 
 http://www.vesti.ru/doc.html?id=440063. 20.09.2012. 
35Krylov А. Why Russians do not return to Russia? http://www.russianleader.org/ 
article.asp?aid=266. 20.09.2012. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=440063
http://www.russianleader.org/%20article.asp?aid=266
http://www.russianleader.org/%20article.asp?aid=266
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left on their own in the CIS, where exposed to various forms of 
discrimination. Russia does not feel moral qualms about the social 
problems faced by the citizens of the new states, as a result of the 
consequences of lack of talent, imposed policies of the leadership of 
the USSR. These factors determine the clearly negative attitude 
towards the state, both within the country and from the international 
community. Other countries can build a mutually beneficial 
relationship with Russia exclusively on hypocrisy, lies, obtaining 
preferences, privileges and benefits to the detriment of Russia’s 
national interests, if any, can be recovered from the Russian pseudo 
elite clan interests36. 

Taking into account that Russia is the country that possesses 
the second largest nuclear capacity (although morally obsolete, 
inherited from the Soviet Union) and has large reserves of 
hydrocarbons and natural resources, the initiative of Vladimir Putin 
has found an understanding. «As the largest Muslim Iranian 
theologian Muhammad Ali Taskhiri wrote in «Russia– Islamic 
World» on June 23, 2008 in Moscow, «Russia – a great country, 
which has a great culture and history. And the fact that Russia has a 
relationship with the Islamic world– is of benefit to all. Russia is 
away from the West and the U.S., from which there is «an unfair 
invasion of the Islamic culture, desecration.» Russia can become a 
«bridge between the West and the Islamic world in order to achieve 
balance»37. 

The collapse of the Soviet Union returned Russia and other 
CIS countries to the pre-revolutionary level of public relations – a 
feudal barbarism with prolongation of decay. The vector of foreign 
policy is directed in the past as well. Russian foreign policy of 
President Vladimir Putin focused on the involvement of the channel 
in its foreign policy, as a puppet of the former republics, especially 
in the Caucasus and Central Asia. Russia considers its policy in the 

                                      
36Citation Popov V.V. Why is the dialogue between civilizations stall / MGIMO 
bulletin – № 4 (25), 2012. P.154 
37ib. 
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Caucasus, Central and Middle Asia, an outpost of the United States 
and impedes the progress of the EU deep into Eurasia. In this 
context, Russia is taking measures of economic, diplomatic, and 
another, until the military pressure on the former Central Asian 
republics (now independent states), especially Kyrgyzstan, 
Turkmenistan and Uzbekistan, trying to get out of the mental 
Russian protectorate. Main aim is displacing the U.S. military 
presence in the Central Asian region. Enough to pay attention to the 
change of power in Kyrgyzstan in 2011, and a sharp «warming» of 
relations with Russia. It expresses the essence of two things: 

– specific steps taken by Kyrgyzstan to oust the U.S. military 
presence in Kyrgyzstan and support of these actions on the part of 
Russia: «The Russian side supports the intention of the Kyrgyz side 
to transform the Transit center at the airport «Manas» on the territory 
of the Kyrgyz Republic into a civilian object, free from military 
component, after mission of the International Security Assistance 
Force in Afghanistan»38.(At one time, the Western media has 
accused Russia of organizing anti-Bakiyev coup, and the United 
States feared that the interim  government of Kyrgyzstan will break 
the agreement with Bakiyev and close the base in «Manas», which is 
actually the case.) 

– the prolongation of the Russian military presence in 
Kyrgyzstan, «the special importance of the signed Agreement by the 
Parties on the status and conditions of the joint Russian military base 
on the territory of the Kyrgyz Republic, responsible for 
strengthening national and regional security»39. 

The mechanism of pressure it being shaped towards an attempt 
to move away from Russia in Uzbekistan. This message is given: 
«Particular attention is paid to the practical implementation of large 

                                      
38Joint statement. Official visit of the President of Russian Federation in Kyrgyz 
Republic. 20.09.2012 
http://события.президент.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%
D0%BA%D0%B8/1311. 29.09.2012. 
39Ib. 

http://события.президент.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/1311.%2029.09.2012
http://события.президент.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/1311.%2029.09.2012
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beneficial projects in the power sector in the Kyrgyz Republic, 
pursuant to an intergovernmental agreement on the construction and 
operation of Kambarata-1 and Upper Naryn cascade. Russia 
welcomes the commitment...Kyrgyzstan address issues of water and 
energy and fuel resources in Central Asia, in line with the 
constructive and mutually beneficial cooperation»40.It is clear that 
the construction of cascade necessarily disrupt water balance in 
Central Asia, and will cause serious damage to the economy 
(agriculture). 

Russia is attempting to regain control over Georgia. Vladimir 
Ivanidze, an independent journalist, «Novaya Gazeta» writes about 
the Russian businessman Bidzina Ivanishvili, the holder of a 
personal fortune of $ 5.5 billion, which in 2011 was ranked 25th in 
the list of 200 richest businessmen of Russia (according to the 
Forbes magazine), as «the main character Georgian campaign 
(author – 2012), the leader of the opposition coalition «Georgian 
dream»... because Ivanishvili was considered the most closed of all 
the oligarchs, never gave an interview, did not make the statement, 
and lived in the shadows – of him no one knew, did not know even 
what he looks like»41. 

Russia loses its position in the Mediterranean and has a 
tenuous position in the Caucasus, including its territory in the 
Caucasus republics. The most important area where inevitably face 
the interests of Russia and the United States becomes the Caucasus 
and Central Asia. Director of the Center for Partnership of 
Civilizations MGIMO (University) of the MFA of Russia Veniamin 
Popov reads: «Strengthening the American interest in Central Asia 

                                      
40Ib. 
41“Russian credit” and Ivanishvili connected to entire crime epochs // Georgia – 
news portal. 27.09.2012. http://www.apsny.ge/2012/pol/1348771106.php.29.09. 
2012.  

http://www.apsny.ge/2012/pol/1348771106.php.29.09
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could once again lead (author – USA) to a clash with Russia and 
China»42. 

Back in 2007, a professor, a lecturer in «National Security» at 
Tel Aviv University, Azar Gatin «The Return of the great totalitarian 
states,» wrote: «This is a new rivalry in the Cold War between the 
West and China and Russia, which is now ruled by authoritarian 
rather capitalist than communist, regimes. Authoritarian capitalist 
great powers played a leading role in the international system until 
1945, when discontinued. But today, it seems they are ready to 
return»43. 

Russia is trying to take over the role of the poles of civilization 
with the «bad» forms of government, but this status is not backed by 
anything except obsolete nuclear weapons. Most likely, this will turn 
the foreign policy of Russia in the stage of international terrorism, 
Russia instead of the «evil empire» (USSR) will form a «civilization 
of evil», extrapolating its impact on global peace. 

Today, this struggle has become more acute, it has entered into 
a stage of consolidation attempts partners. On one side of civilization 
in which the united states with the «bad» forms of government based 
on a single ideology, which can be classified as – cynicism. Another 
civilization, which combines legal advanced nations, based on the 
«good» forms of government with the liberal-democratic ideology. 

The era of ideological confrontation did not go down in 
history. The process of modulation of totalitarian ideologies of 
radical religious movements, their derivative is the new ideology – 
«cynicism» and a new «bad» form of government – kleptocracy, was 
particularly widespread in the CIS countries. 

The basis of global civilizational clash is a confrontation 
between two antagonistic ideologies of liberal-democratic and 
kleptocratic «cynicism», having materialized in the confrontation 

                                      
42Popov V.V. Why is the dialogue between civilizations stall / MGIMO bulletin – 
№ 4 (25), 2012. P.163 
43Gat A.The return of great totalitarian states /Russia in the global politics. – 2007. 
– № 4. – P. 70–84. 
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between civilization «good» forms of government with civilization 
«bad» forms of government. 

The struggle for the survival of these civilizations in the 
foreseeable future, will determine the content of world politics.  
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Поліцейська місія Європейського Союзу в Боснії і 

Герцеговині (ПМЄС, European Union Police Mission, EUPM) – це 
перша операція Європейської безпекової і оборонної політики 
(ЄБОП), сформована протягом 2002 року і започаткована 1 
січня 2003 року. На той момент ЄС уже не був новим актором у 
Боснії і Герцеговині (БіГ). Неспроможність ЄС управляти 
конфліктами на території колишньої Югославії, що вибухнули 
1991–1992 роками, стала поштовхом для розвитку структур ЄС 
із врегулювання криз у 1990-х. ПМЄС стала першою операцією 
ЄС для створення, тестування і розвитку подібних структур у 
межах ЄБОП. З огляду на активне залучення  України до різних 
аспектів Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС (СЗБП) 
протягом 2000-х років, тема даної статті є, безумовно, 
актуальною. 

Джерельною базою для дослідження вище зазначеної 
проблеми є, по-перше, документи ЄС, пов’язані із становленням 
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ЄБОП взагалі та ПМЄС зокрема, а також звіти керівних органів 
ЄС й ООН в межах цього питання [1–5]. Проблема розвитку 
цивільного складника ЄБОП в цілому є малодослідженою в 
науковій літературі. Різним аспектам ЄБОП й питанням 
співробітництва ЄС та України в цій сфері присвячені праці 
В.Горбуліна [6], К. Зарембо [7], А. Благовещенського [8], 
А.Єжака [9], Н. Арбатової [10], Д. Новикової [11], 
T.Flessenkemper, D. Helly [12] та ін. 

Метою даної статті є з’ясування причин розгортання 
ПМЄС в БіГ, аналіз діяльності групи з підготовки місії, 
характеристика основних завдань, що мала виконувати ПМЄС, 
вивчення особливостей розвитку інституційного виміру ПМЄС, 
а також результатів діяльності місії за 10 років. 

Починаючи з 1991 року була розгорнута Місія з 
моніторингу Європейської Спільноти (пізніше Союзу) в країні, 
а пізніше, після Вашингтонських домовленостей у 1994 році, ЄС 
розгорнув місію в місті Мостар для сприяння реінтеграції 
розділеної столиці Герцеговини. Оперативний експеримент 
проходив паралельно з розвитком політичних документів у 
межах СЗПБ. Ще до формального розгортання місії функції 
Спеціального представника ЄС (European Union Special 
Representative, EUSR) виконували лорд Каррінгтон (1991), лорд 
Оуен (1992), а пізніше Карл Більдт (1995) як представники ЄС з 
питань щодо колишньої Югославії і співголови Міжнародної 
конференції з Югославії [12]. 

Ідея і відповідне рішення про ПМЄС відбувалися 
паралельно з призначенням першого офіційного представника 
ЄС в БіГ 11 березня 2002 року. Ці рішення стали відправною 
точкою нової ери у двосторонніх відносинах між Боснією і 
Герцеговиною і Європейським Союзом, згідно з якими БіГ 
продовжує залишатися полігоном для ЄС для випробування на 
практиці інструментів зовнішньої політики і «дослідною 
лабораторією» для ЄБОП [1].  
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Актуальність місії була посилена 2003 року 
підтвердженням перспективи членства в ЄС Боснії і 
Герцеговини та інших країн Західних Балкан [10]. ПМЄС стала 
свідком двох хвиль розширення ЄС і, як наслідок, повторної 
оцінки та суперечки щодо стійкості реформ у сфері 
верховенства права, особливо в південно-східних країнах-
членах ЄС (Болгарії, Греції, Угорщині й Румунії).  

Чому саме для БіГ Європейський Союз започаткував 
поліцейську місію? Питання, що виникало багато разів перед 
ЄС: як Європейський Союз буде спроможний позиціонувати 
себе як актора міжнародних відносин, якщо він не може 
впоратися з проблемою стабільності і безпеки в сусідній країні? 
У цьому випадку, у країні, яка буде ділити майже 1000-
кілометровий кордон з двадцять восьмим членом ЄС – 
Хорватією. Не тільки Хорватією, але й багатьма іншими 
державами-членами, такими, як Австрія, Словенія і (за рахунок 
імміграції) Німеччина та Швеція. Деякі з них мають тісні 
історичні зв’язки в БіГ. Навсправді є лише кілька країн у світі, 
які так само тісно пов’язані з ЄС, зокрема, особистими і 
сімейними зв’язками і відносинами [2]. 

Війна в Боснії і Герцеговині, яка почалася в 1992 році, 
підірвала прагнення ЄС стати єдиним політичним актором у 
регіоні після Маастрихта. Водночас війна як мета, 
сформульована президентом Республіки Сербської Радованом 
Караджичем, було знищення «спільного життя» православних 
сербів, хорватів католицьких і мусульманських боснійців та 
інших націй і народностей – здавалась анахронізмом [12]. 
Президент Сербії Слободан Мілошевич виступав за 
перевлаштування кордонів у Європі.  

Ці цілі стали викликом найголовнішій ідеї 
мультикультуралізму і мирних відносин, за що виступає 
Європейський Союз. ЄС безуспішно намагався зробити кілька 
спроб посередництва для врегулювання конфлікту, утім, так і не 
зумів попередити етнічних чисток, масових вигнань і геноциду 
на європейському континенті.  
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Отже, БіГ має значення не тільки як полігон політичних 
рішень ЄС, вона також має значення як район, де повинні бути 
захищені цінності європейського інтеграційного проекту. Тоді 
як політична єдність і консенсус про те, як мати справу з 
розпадом Югославії, залишаються проблемою для ЄС навіть 
сьогодні, політична реакція ЄС щодо БіГ необхідна була 
принаймні задля збереження ЄС від «подальшого збентеження» 
[12]. Утім, продовження розпаду колишньої югославської 
держави в 2006-му (незалежність Чорногорії) та 2008-му 
(декларація незалежності Косова), обидві з яких мали істотний 
негативний вплив на політичну ситуацію в БіГ, засвідчило 
відсутність єдності серед держав-членів ЄС на політичному 
рівні. 

Дейтонська угода 1995 року поклала край війні і відкрила 
шлях для реконструкції Боснії і Герцеговини, яка стала 
пріоритетом для Європейського Союзу. Відтоді жодна інша 
країна не отримала більшої допомоги на душу населення від ЄС 
[12]. Для ЄС стабілізація і відбудова полікультурної і 
багатонаціональної спільноти в БіГ стали лакмусовим папірцем 
перетворення ЄС на політичного актора, здатного забезпечувати 
мир і стабільність на всьому континенті. Майбутнє БіГ, таким 
чином, стало питанням не тільки для громадян країни, але й для 
сприйняття ЄС себе як актора, що проводить Спільну зовнішню 
і безпекову політику (СЗБП). 

Тому не дивно, що одним з найвідчутніших результатів 
югославської кризи і війни в БіГ став стимул  до розвитку 
структур ЄС із врегулювання криз в 1990-х, які, у свою чергу, 
заклали основу для розгортання ПМЄС, яка працюватиме 
впродовж цілого десятиліття.  

1999 року було поставлено завдання для нової 
Європейської безпекової і оборонної політики, рішення про яку 
було прийнято Європейською Радою в Кельні й Гельсінкі в 
червні й грудні відповідно. Спочатку основний акцент в ЄБОП 
було зроблено на військовий складник, але під впливом 
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північних держав ЄС було також започатковано сильний, хоча й 
не такий відомий цивільний елемент. У додатках до Висновку 
Європейської Ради в Гельсінкі в грудні 1999 року було 
викладено багато невійськових аспектів ЄБОП, зокрема, щодо 
поліції [13]. Новопризначений Високий представник СЗБП 
Хав’єр Солана вирішив запропонувати конкретну реалізацію 
цього тексту, не в останню чергу завдяки формулюванню цілей 
у цивільній сфері – за аналогією з військовою метою. 
Відповідний Висновок Європейської Ради було зроблено 
навесні 2000 року, зокрема, завдяки проведенню конференції 
щодо поліцейських можливостей у Лісабоні [5].  

На саміті у Санта-Марія-да-Фейра у червні 2000 року ЄС 
ухвалив рішення про створення формування чисельністю 5000 
поліцейських до 2003 року [1]. Невдовзі було ухвалено План дій 
щодо поліції на засіданні Європейської ради в Гетеборзі в 
червні 2001 року. Завдяки заходам ЄС у військовій і 
поліцейській сферах у грудні 2001 року Європейська Рада в 
Лаакені  ухвалила декларацію про працездатність ЄБОП. 

Водночас відбувалися важливі міжнародні події. Вони 
також були частиною тла до появи ПМЄС. В ООН Група, 
очолювана Лахдаром Брахімі, підготувала звіт про миротворчі 
операції організації, серед іншого поліцейські можливості. У 
серпні 2000 року доповідь Групи було опубліковано. Вона 
містила заклик до встановлення «регіональних партнерських 
домовленостей про підготовку співробітників цивільної поліції» 
[4]. Вона також рекомендувала створення поліцейських 
підрозділів у межах Департаменту операцій з підтримки миру 
ООН на виконання нового підходу до встановлення 
верховенства права, що багато в чому відповідало тому, що 
робив ЄС.  

У 2001 році стало очевидно, що ООН хотіла згорнути 
Міжнародні спеціальні поліцейські сили ООН (МСПС) у БіГ 
чисельністю 2000 осіб. ООН була перевантажена і мала інші 
пріоритети. Тоді ж міжнародна спільнота вважала, що все ще 
існує потреба міжнародної поліцейської присутності в країні. 



Поліцейська місія Європейського Союзу  
в Боснії і Герцеговині: розвиток інституційного виміру 

 

 33 

Поліція була відновлена, успішно пройшла атестацію та 
навчання, але ще зберігалася потреба в зміцненні організаційної 
структури, не в останню чергу – на рівні управління [4]. У 
цьому зв’язку виникало запитання: хто повинен взяти на себе 
відповідальність за міжнародну поліцію в БіГ? Цю 
відповідальність поклав на себе Європейський Союз. 

У середині 2001 року Спеціальний представник 
Генерального секретаря ООН (СПГС) в БіГ, посол Жак Пол 
Кляйн офіційно відвідав Брюссель і зустрівся зі старшими 
посадовими особами Секретаріату Ради. Дізнавшись про 
майбутні поліцейські можливості ЄС, він припустив, що ЄС 
готовий взяти на себе завдання міжнародної поліції в БіГ. За 
словами Кляйна, майбутнє Боснії і Герцеговини – у ЄС, і це 
дасть більше важелів Брюсселю на успішне завершення місії [3, 
12].  

Під час зустрічі було піднято велику кількість питань з 
обох сторін. Наприклад, хто в ЄС буде виконувати функцію, 
аналогічну до функції Високого представника Генерального 
секретаря ООН, тобто контроль за поліцейською місією. Було 
запропоновано, щоб ЄС мав Спеціального представника ЄС в 
БіГ. Однак це б означало призначення ще одного міжнародного 
актора в країні, у якій уже працював Високий представник 
Вольфганг Петрич, головною функцією якого було стежити за 
виконанням Дейтонської угоди. Тому для уникнення 
дублювання повноважень було вирішено, що Високий 
представник ЄС (ним 2002 р. було призначено Педді Ешдауна) 
функціонально охопить повноваження Високого представника 
та Спеціального представника ЄС [5].  

Візит СПГС ООН Кляйна пришвидшив внутрішні 
приготування в Секретаріаті Ради та відправлення 
дослідницької (підготовчої) місії (групи) до БіГ восени 2001 
року. Місія, що складалася з представників Секретаріату Ради 
та Комісії ЄС, мала завдання вивчити ситуацію на місцях для 
підготовки запуску ПМЄС. Після завершення цієї місії ЄС 
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отримає рекомендацію про прийняття на себе відповідальності 
щодо започаткування міжнародної поліцейської місії після 
завершення місії ООН, приділяючи особливу увагу контролю і 
наставництву на середньому і старшому рівнях поліції БіГ.  

Колеги з Європейської комісії були налаштовані 
скептично, оскільки вони сприймали цивільну частину ЄБОП у 
межах інституційної будівлі, відповідальність за яку несе 
Комісія. Внутрішньо-інституційні дебати збіглись у часі з 
міністерською конференцію в Лаакені наприкінці 2001 року, на 
якій, тим не менш, було прийнято рішення про відданість 
держав-членів до ЄБОП і їхню готовність надати поліцейські 
можливості місії ЄС. Цей етап історії ПМЄС підтверджує 
очевидне: для того, щоб запустити ЄБОП, важливе значення має 
реальна підтримка всіх держав-членів.  

У березні 2002 року Рада за рекомендацією Високого 
представника СЗБП Хав’єра Солани прийняла офіційне рішення 
про початок ПМЄС – першої місії ЄС у сфері ЄБОП. Було 
створено групу з планування (дослідницька місія) на чолі з 
колишнім комісаром поліції ООН у Косові Свеном 
Фредеріксеном (Frederiksen) і в складі відряджених 
національних експертів і чиновників ЄС. Відповідно до угоди 
між ЄС і ООН Фредеріксен став останнім комісаром МСПС 
ООН і одночасно керівником групи планування ЄС. Це 
інноваційне «подвійне головування» мало деякі проблеми, але 
сприяло тому, що група планування ЄС переїхала до будівлі 
МСПС ООН, яка була передбачена в подальшому як в штаб-
квартира для ПМЄС [13] .  

Спочатку групі планування довелося мати справу з 
багатьма технічними питаннями на місцях, а також з колегами в 
поліції БіГ. Адже не існувало жодних шаблонів, процедур, 
стандартів або механізмів для врегулювання інституційних, 
оперативних і бюджетних питань, з якими вперше 
зіштовхнулось Управління з цивільного управління кризою в 
Брюсселі. Уперше Секретаріат Ради розробляв такі оперативні 
завдання, як підготовка офіційних рішень про запуск місії за 
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допомогою правових та оперативних текстів, організація набору 
прикомандированих офіцерів поліції та місцевого персоналу, 
отримання згоди влади БіГ на співпрацю, забезпечення правової 
основи для ПМЄС (відповідно до резолюції РБ ООН 1396), 
визначення функцій для «подвійного» Високого представника 
МСПС ООН і  Спеціального представника ЄС в Боснії і 
Герцеговині; набір необхідної кількості понад 500 
висококваліфікованих співробітників поліції у межах 
національного прикомандирування; забезпечення закупівлі 
обладнання в тісній координації з Комісією та відповідно до 
фінансового регулювання ЄС, укладання відповідних угод з 
третіми державами (Канада, Ісландія, Норвегія, Швейцарія, 
Туреччина, Україна і Росія), а також забезпечення 
співробітництва з НАТО / SFOR (пізніше замінений військовою 
операцію EU-FOR Althea) [12, 13].  

Запуск ПМЄС потребував створення нових органів у 
межах Ради для тіснішого співробітництва з Комісією – 
Комітету з цивільних аспектів врегулювання криз (Committee for 
Civilian Aspects of Crisis Management, CIVCOM) і Політичного і 
безпекового комітету (Political and Security Committee, PSC, 
відповідального за політичний контроль і стратегічне 
спрямування операцій ЄБОП). Для розв’язання вище згаданих 
завдань Управління з цивільного управління кризами тісно 
співпрацювало з іншими підрозділами Секретаріату Ради, а 
також з юридичною службою, адміністрацією БіГ і 
Ситуаційним центром ЄС (European Union Situation Centre, 
SITCEN). Показово, що новостворений і добре укомплектований 
Військовий штаб ЄС (200 офіцерів) не виявив бажання 
допомогти суто цивільній місії, бо це виходило за межі їхніх 
повноважень [5].  

Співпраця з Європейською комісією була надважкою і 
потребувала прямого контакту між Високим представником 
СЗБП Х. Соланою та Комісаром із зовнішніх зв’язків ЄС 
Паттеном. Проблема полягала в тому, що багато з посадових 
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осіб у Комісії сприймали ЄБПО у військовому контексті в 
межах повноважень Ради, і зовсім не розуміли роль Ради у 
цивільному аспекті ЄБОП. Багато хто вважав, що ПМЄС була 
частиною програм Комісії з верховенства права. Тим не менш, 
вочевидь тісна співпраця була необхідною і не востаннє тому, 
що бюджет СЗБП є частиною загального бюджету ЄС, який 
розробляється Комісією. Деякі посадові особи Комісії 
стверджували, що місія насправді мала «два ланцюжки»: один – 
бюджетний – до Комісії та другий – політичний – до Високого 
представника Солани і Ради. Така точка зору ускладнювала 
планування і проведення ПМЄС [12].  

Для забезпечення правильного планування місії 
наприкінці вересня 2002 року Високий представник СЗБП Х. 
Солана відвідав Сараєво, де зустрівся з представниками уряду 
БіГ, Високим представником / Спеціальним представником ЄС 
Ешдауном, Спеціальним представником Генерального 
секретаря ООН Кляйном і Комісаром МСПС / Головою групи 
планування ПМЄС Фредеріксеном і закликав їх до тіснішої 
співпраці. Пізніше він узяв участь в офіційному відкритті 
ПМЄС в січні 2003 року разом з головою Ради, міністром 
закордонних справ Греції Георгіосом Папандреу і старшими 
представниками Європейської комісії [2].  

Отже, уже на етапі планування ПМЄС стала зрозумілою 
потреба узгодження і тісної співпраці між усіма інститутами 
ЄС, що беруть участь у цивільній ЄБОП на всіх етапах 
підготовки, запуску та проведення місії. 

Незважаючи на плідну роботу підготовчої групи, перший 
рік діяльності ПМЄС характеризувався проблемами технічного 
характеру (брак обладнання) та відсутністю чіткого планування 
місії. Фахівці на місцях не отримували чітких вказівок. Так, 
мандат полягав у «керівництві, контролі та інспекціях процесу 
створення в республіці професійної багатоетнічної поліцейської 
служби, що відповідає європейським і кращим міжнародним 
стандартам і практикам», але розуміння цих стандартів не було 
закріплене. Крім того, діяльність європейських фахівців на 
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місцях і планування місії значно ускладнювалося специфікою 
ситуації в БіГ. Украй слабкі центральні державні інститути та 
поділ влад за етнічним принципом робило створення єдиної 
поліції надзвичайно складним завданням. Незбалансована роль 
Верховного представника ООН / Спеціального представника 
ЄС, наділеного законодавчими повноваженнями та правом 
скасування рішень місцевої влади, блокувало ініціативність 
місцевих органів влади [10]. 

Продовжувалася політико-етнічна поляризація, 
виявлялися міжетнічна нетерпимість і недовіра. Економічна 
слабкість республіки супроводжувалася «донорською втомою» з 
боку іноземних інвесторів,  серед них міжнародних фінансових 
інститутів, оскільки до моменту початку місії процес 
післявоєнної стабілізації тривав без помітного поліпшення 
ситуації близько десяти років. Більш того, у місцевих 
чиновників сформувалося ставлення до міжнародної спільноти 
(зокрема, до ЄС) або як до «цапа відпущення», відповідального 
за всі негаразди, або як до союзника у внутрішньополітичній 
боротьбі за владу [10].  

З розгортанням у грудні 2004 р. військової операції 
«Алтея», у складі якої перебували власні поліцейські сили 
(integrated police unit), компетенція яких дозволяла вести 
боротьбу з організованою злочинністю без інформування 
поліцейської місії і місцевих поліцейських, постала проблема 
неузгодженості дій, розподілу відповідальності і 
недобросовісної конкуренції між військовою і поліцейської 
місіями [11]. Однак багато в чому завдяки посередництву і 
політичному керівництву Верховного представника ООН / 
Спеціального представника ЄС допомоги Європейської комісії 
та професіоналізму фахівців на місцях місія поступово досягала 
конкретних результатів. Співробітники місії були 
прикомандировані до місцевих поліцейських і чиновників 
правоохоронних органів з метою сприяти їхній діяльності через 
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здійснення семи програм, спектр діяльності яких був досить 
широкий.  

Програми були спрямовані на створення системи збору 
інформації, необхідної для припинення злочинної діяльності, на 
формування структур, що забезпечують поліцейську підтримку 
судової системи на загальнодержавному рівні та на рівні 
територіальних утворень; забезпечували населення можливістю 
повідомляти про претензії до роботи поліції; допомагали 
поліцейським силам Боснії і Герцеговини організувати 
планування бюджетів і забезпечувати ефективність витрачання 
фінансових ресурсів; розвивали здатність місцевої поліції 
протистояти масовим заворушенням і зіткненням протиборчих 
угруповань; сприяли формуванню й ефективній роботі 
Державної прикордонної служби та Державного агентства з 
розслідувань і захисту [10].  

На завершальному етапі своєї діяльності Місія виконувала 
такі функції: сприяння розширенню оперативних можливостей і 
налагодження спільної роботи правоохоронних органів 
республіки в боротьбі з організованою злочинністю і 
корупцією; систематична допомога в плануванні та проведенні 
розслідувань у цій галузі; розвиток можливостей у сфері 
кримінальних розслідувань; поліпшення взаємодії між поліцією 
і судовою системою (насамперед, поліцейських з прокурорами), 
поліцією та тюремною системою; забезпечення належного рівня 
звітності правоохоронних органів. Важливою функцією місії 
також є інформування та консультування Спецпредставника ЄС 
з питань розвитку ситуації в республіці [10].  

Враховуючи досвід подолання інституційних проблем, що 
з ними зіштовхнулася група планування ПМЄС і Секретаріат 
Ради у 2001–2003 роках, ЄС удосконалював цивільний аспект 
ЄБОП упродовж усього періоду існування ПМЄС. 

Одним з важливих удосконалень, зроблених відповідно до 
пропозиції Верховного представника СЗБП Х. Солани під час 
неформального саміту в Гемптон-Корті у жовтні 2005 року, 
стало створення Цивільного планування й управління 
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можливостями ЄС (Civil Planning and Conduct Capability, CPCC) 
на чолі з Командувачем цивільних операцій, пізніше Управління 
з врегулювання криз і планування (Crisis Management and 
Planning Directorate, CMPD). Це означало, що оперативне 
проведення цивільних місій покладалося на CPCC, тоді як 
стратегічне планування місій (цивільних або військових) 
покладалося на  CMPD, яке може мати справу із завданнями 
горизонтального виміру, більш-менш однаковими як для 
цивільних, так і для військових операцій [13].  

Разом із набуттям досвіду в проведенні цивільних і 
військових місій та операцій, а також із збільшенням кількості 
місій ЄС, розширюється також  співпраця між різними 
службами в Секретаріаті Ради, зокрема, і з Військовим штабом 
ЄС. У цьому контексті регулярне антикризове управління 
залучає всі зацікавлені сторони у проведенні ЄБОП разом з 
оновленням процедур – на рівні відносин держав-членів і 
Комісії та  відповідних органів Ради. 

Поступово поліпшилася співпраця і між Секретаріатом 
Ради та відповідними службами Комісії. Обидві сторони 
усвідомили, що вони потребують один одного, а держави-члени 
дали зрозуміти, що їх не влаштовують суперечки щодо ЄБОП.  

Співробітництво ЄС з ООН також значно поліпшилося 
після планування ПМЄС. Були встановлені спеціальні контакти 
з Управлінням з миротворчих операцій ООН, що посилились 
завдяки створенню Керівного комітету ЄС-ООН, і проявилися у 
тіснішій співпраці між Секретаріатом Ради й Управлінням з 
миротворчих операцій ООН на різних рівнях, передусім у БіГ на 
місцях. Після запровадження ПМЄС, ЄС працює в тісній 
співпраці з місіями ООН у Демократичній Республіці Конго, 
Афганістані та Косово [3].  

Крім того, було посилено співпрацю на оперативному 
рівні (хоча і обмежено на політичному рівні) у відносинах між 
ЄС і НАТО. Після співпраці ПМЄС з НАТО / SFOR в БіГ ЄС 
започаткував кілька цивільних місій ЄБОП у місцях 
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розташування військових операцій НАТО (Афганістан і 
Косово).  

Участь третіх держав у цивільних місіях ЄБОП була 
забезпечена завдяки укладанню рамкових угод з відповідними 
країнами.   

Центральне управління цивільними місіями ЄБОП 
здійснюється Командуванням цивільними операціями в 
Брюсселі, перед яким доповідають усі керівники місій, які, утім, 
мають автономний статус і забезпечують «місцеве політичне 
керівництво» – функція, що з’явилася завдяки ПМЄС.  

Ідея «подвійного головування», з якою ЄС 
експериментував з ПМЄС, також була згодом використана: 
Пітер Фейт в Косово обіймав посади Спеціального 
представника ЄС і Міжнародного представника. Так само 
Спеціальні представники ЄС в Афганістані і БіГ зараз є 
Головами делегацій ЄС у цих державах. 

Успішною виявилася практика покладення 
відповідальності за конкретні проекти на національні 
контингенти. Наприклад, 70 німецьких співробітників місії за 
підтримки німецького уряду курирували зміцнення 
прикордонної поліції. Поступово акцент зміщувався на користь 
діяльності, що сприяє місцевим правоохоронним органам у 
боротьбі з організованою злочинністю і корупцією [10]. 

Поліцейська місія ЄС в БіГ офіційно завершила свій 
мандат 30 липня 2012 року. Мандат і чисельність місії кілька 
разів модифікувалися. Максимальна чисельність досягала 540 
осіб. До складу місії в різний час входили представники всіх 
країн-членів ЄС, залучалися фахівці Ісландії, Канади, Норвегії, 
Росії, Туреччини, України та Швейцарії [17].  

Головним досягненням місії нині можна вважати 
формування стійкої загальнодержавної поліцейської системи, 
що дозволило почати Процес стабілізації та асоціації, а також 
переговори про лібералізацію візового режиму між Боснією і 
Герцеговиною та ЄС [14, 15]. 
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Однак залишаються ще деякі проблеми, пов’язані з 
цивільним аспектом ЄБОП: повільний і складний процес 
придбання і розташування обладнання для місій, брак кадрів 
для цивільних структур у Європейській службі 
зовнішньополітичної діяльності (насамперед цивільне 
планування), а також складний процес заміни цивільного 
персоналу [16]. Отже, більш ніж через десять років після 
планування в 2001–2002 роках і проведення ПМЄС у 2002–2012 
роках, ЄС все ще потребує поліпшення своєї діяльності в галузі 
цивільного управління кризами як частини всеосяжної 
зовнішньої політики ЄС після набуття чинності Лісабонського 
договору. 
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В статье исследуется институциональный генезис 
Полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине как первой 
гражданской миссии Европейской политики безопасности и 
обороны. Делается вывод, что большинство уроков, которые 
усвоил ЕС, выполняя ПМЕС, позже помогли создать новые 
структуры, процедуры и возможности ЕПБО. 

Ключевые слова: Европейская политика безопасности и 
обороны, Полицейская миссия ЕС в Боснии и Герцеговине, 
Общая внешняя политика и политика безопасности. 

 
The article examines the institutional origins of European 

Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina as the first mission 
of the European Security and Defense Policy. It is concluded that 
most of the lessons that EU learned doing EUPM, later helped to 
create new ESDP’s structures, procedures and capabilities. 

Keywords: European Security and Defense Policy, the EU 
Police Mission in Bosnia and Herzegovina, Common Foreign and 
Security Policy. 
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Досліджуються основні принципи, напрями, стратегічні 

цілі та особливості формування інформаційного суспільства на 
прикладі Європейського Союзу. 

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційне 
суспільство, Європейський Союз, інформаційно-комунікаційні 
технології.  

 
Природним еволюційним етапом цивілізаційного розвитку 

є входження до інформаційної ери, де основними стратегічними 
ресурсами є знання та інформація. Саме ці компоненти стають 
основою нового – інформаційного суспільства, яке радикально 
відрізняється від попередніх цивілізацій. Забезпечення 
інформаційної безпеки, більше того – реалізація державної 
інформаційної політики унеможливлюються у випадку 
несформованості інформаційного суспільства.  

Поняття «інформаційне суспільство» було введено в 
науковий обіг на початку 1960- х рр. майже одночасно в США і 
Японії Ф. Махлупом і Т. Умесао. У 1970-ті та 1980-ті роки 
найбільший внесок у розвиток даної концепції зробили М. 
Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньєр, Р. Катц і деякі інші вчені. 
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Розглядаючи виникнення і розвиток теорії інформаційного 
суспільства, не можна не зазначити, що ця концепція отримала 
найбільше визнання саме в 1970-80 рр., у період, що 
характеризувався швидким поширенням технологічних 
досягнень і значних успіхів країн, що засвоювали нову 
інформацію та знання [1]. Але починаючи з другої половини 
1980-х рр., більшість американських і європейських дослідників 
почали акцентувати увагу на ролі і значенні не стільки 
інформації, скільки знань, що спонукало до появи цілого 
спектру нових визначень сучасного суспільства, серед яких такі, 
як «knowledge society», «knowledgeable society» та ін. 

На сучасному етапі дослідженням сутності 
інформаційного суспільства займаються такі науковці, як О.В. 
Бервено, В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.Л. Інозємцев, М. 
Кастельс, В.Г. Кремінь, В.І. Кушерець, А.А. Чухно  та ін. 
Залежно від мети аналізу в центрі їхньої уваги опиняються певні 
характеристики нового суспільства, що має наслідком існування 
декількох основних підходів до сутнісних рис і головних 
наслідків становлення такого суспільства. 

Метою даної статті є виявлення і характеристика 
стратегічних цілей, завдань і напрямків формування 
інформаційного суспільства на прикладі Європейського Союзу.  

Європейський Союз є найвпливовішим об’єднанням 
держав у європейському регіоні, покликане забезпечувати їх 
інтеграцію в єдиний інформаційний простір. Дана інформаційна 
інтеграція здійснюється на основі концепції єдиної загальної 
інформаційної політики Євросоюзу. Вона являє собою  
ідеологію європейського співробітництва у сфері комунікацій, є 
втіленням програм і концепцій розвитку інформаційної сфери, 
спрямованих на співробітництво в галузі інформації та 
комунікації. Неможливо недооцінити роль ЄС у впровадженні 
ідей Інформаційного суспільства в сучасному світі. Уже під час 
переговорів в Маастріхті (Maastricht Treaty) з’явилась ідея 
створення Транс’європейської телекомунікаційної мережі 
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(Trans-European Network (TEN) for Telecommunications). У 
кінцевій угоді в грудні 1991 р. ця ідея була покладена в основу 
створення інших Транс’європейських Мереж (TENs): 
Транспортних, Енергетичних, транс’європейської мережі з 
навколишнього Середовища, оскільки в майбутньому 
передбачалося створення на основі всіх цих мереж 
Інформаційної мережі [2]. 

Одними з перших нормативно-правових актів, що 
регулюють питання становлення інформаційного суспільства в 
ЄС, є Резолюція Європейського Союзу «Біла Книга. Зростання, 
конкурентоспроможність, зайнятість: виклики та стратегії XXI 
століття» 1993 року, де визнається важливість ідеології 
інформаційної цивілізації, ефективність промислового розвитку 
на основі нових комунікаційних технологій, підвищення якості 
життя населення європейських країн, підкреслюється 
важливість державного контролю в комунікаційній сфері 
(передусім над супермагістралями) з урахуванням переваг 
приватного сектору.  

Європейський Союз з 1994 р. визначив завдання побудови 
інформаційного суспільства як одне з найпріоритетніших.  
Інформаційна політика ЄС за свою основу має доктрину 
Європейського інформаційного суспільства, що була 
проголошена в 1994 році в доповіді М. Бангеманна “Європа і 
глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для 
Європейського Союзу”. Основна ідея документа – створення 
інформаційного суспільства на основі процесу європейської 
інтеграції для забезпечення економічної стабільності країн 
Європи,  нових (інформаційних) виробництв; розв’язання 
соціальних проблем – зайнятості населення через створення 
нових робочих місць; надання можливостей для вільного 
доступу до глобальних мереж із метою освіти, охорони здоров’я 
та адміністративного управління [3]. 

Усвідомлюючи важливість нових тенденцій еволюційного 
розвитку, Європейська комісія прийняла програмний документ 
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“Шлях Європи до інформаційного суспільства” (1994 р.), у 
якому визначені принципи діяльності ЄС у галузі інформації і 
комунікації. Вони полягають у необхідності формування 
суспільної думки і підготовці європейської спільноти до 
усвідомлення реалій інформаційного суспільства; у створенні 
концепції європейської інформаційної політики та 
європейського інформаційного права; у забезпеченні вільного 
доступу до інформаційних послуг із широким спектром 
використання; упровадження багатомовності в інформаційній і 
комунікаційній діяльності, збереженні національної культурної 
самобутності та ідентичності. 

У лютому 1995 року Єврокомісія заснувала Форум 
інформаційного суспільства (ФІС), основною метою якого є 
обговорення загальних проблем в економічній, соціальній, 
державній, освітній, культурній та технологічній сферах 
становлення інформаційного суспільства. А у 1996 у зв’язку з 
реорганізацією ЄК році було створено Генеральний Директорат 
ЄС з інформаційного суспільства [4]. 

Враховуючу як позитивну, так і негативну роль глобальної 
мережі Інтернет у становленні глобального та європейського 
інформаційного суспільства, особливої актуальності набуває 
проблема безпеки цієї мережі. Так, Єврокомісія прийняла 
Резолюцію про запобігання поширенню в Інтернеті інформації 
незаконного змісту, шкідливої для морального здоров’я 
суспільства в 1996 році, відповідно до якої поняття шкідливого 
змісту залежить від культурних традицій, а поняття незаконного 
змісту – від чинного законодавства. 

Уже в 1997 році Єврокомісія зазначала, що інформаційним 
суспільством слід вважати: 

1. Суспільство нового типу, що формується внаслідок 
глобальної соціальної революції та породжується вибуховим 
розвитком і конвергенцією інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

2. Суспільство знань, тобто суспільство, у якому головною 
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умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає 
знання, що здобуте завдяки безперешкодному доступу до 
інформації та вмінню працювати з нею. 

3. Глобальне суспільство, у якому обмін інформацією не 
матиме ані часових, ані просторових, ані політичних меж; яке, з 
одного боку, сприяє взаємопроникненню культур, а з другого –  
відкриває кожному суспільству нові можливості для само  
ідентифікації [5]. 

 1998 року була  започаткована П’ята рамкова програма 
Європейського Союзу з наукових досліджень  і технологічного 
розвитку в межах ЄС на період 1998 –  2002 років. Її складовою 
частиною стала Програма «Технології інформаційного 
суспільства». Її принциповою відмінністю від попередніх 
програм є новий підхід, який полягає в тому, що результати 
наукових досліджень і розробок, здійснених у межах науково-
технічних програм ЄС, повинні мати практичну цінність для 
звичайних громадян, впливати на їхнє повсякденне життя в 
таких соціальних сферах, як охорона здоров’я, навколишнє 
середовище, освіта і, насамперед, зайнятість.  

1999 року ЄК зробила огляд подій на ринку електронних 
комунікаційних послуг ЄС і внесла низку пропозицій щодо 
можливих майбутніх регуляторних заходів для цього сектора. А 
в січні була випущена для обговорення Зелена книга 
«Державний сектор інформації: ключовий ресурс для Європи», 
основною проблемою якої було те, як інформація, зібрана 
державними відомствами та установами, могла б  бути 
використана мультимедійною промисловістю для розробки 
нових продуктів і послуг і громадянами для кращого 
використання своїх прав. А 6–7 травня 1999 року в Будапешеті 
на 104-й сесії Комітету міністрів Ради Європи була прийнята 
Декларація про Європейську політику в галузі нових 
інформаційних технологій. У декларації робиться акцент на 
сприяння для всіх максимально широкому доступу до нових 
інформаційних і комунікаційних послуг, забезпечення 
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безперешкодного доступу з використанням нових 
інформаційних  технологій до інформації про місцеві, 
регіональні і національні адміністративні і юридичні служби і 
прямих зв’язків з ними [6].  

У березні 2000 р. Європейська Комісія прийняла нову 
десятилітню програму “Електронна Європа” і “Електронна 
Європа – 2002”, метою якої було прискорення руху Європи до 
інформаційного суспільства. Головними напрямками, у межах 
яких було розроблено сектори й конкретні завдання програми, є 
такі: 

• Надання доступу до цифрових технологій та Інтернету 
кожному громадянину, кожній оселі, школі, підприємству та 
державній установі. 

• Подолання цифрової неосвіченості в Європі через 
культуру підприємництва, відкриту до застосування нових 
інформаційних технологій. 

• Забезпечення соціальної лояльності до інформаційного 
суспільства. 

План дій «Електронна Європа – 2002» («Електронна 
Європа плюс») визначив три головні цільові напрямки дій: 
дешевший, швидкий і безпечний Інтернет, інвестування в людей 
і навички, стимулювання використання Інтернету. Він був 
побудований на методології, яка складається з прискорення 
правових заходів, перефокусування існуючих фінансових 
програм підтримки і визначення ефективності дій. Додатково до 
цієї програми Комісія також представила послання «Робочі 
стратегії в інформаційному суспільстві».  

Досить важливим є Лісабонський саміт країн ЄС, що 
проходив 23–24 березня 2000 року. На цій зустрічі були 
зазначені загрози й виклики розвитку для країн ЄС: 

1) якісний стрибок у світовій економіці; 
2) детермінована глобалізація; 
3) становлення пост індустріальної (інтелектуальної) 

цивілізації, які впливають на всі сфери життєдіяльності 
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європейської спільноти та потребують радикальної 
трансформації європейської політики й економіки. 

У березні 2001 р. Європейська Комісія у Стокгольмі 
представила нову програму  «Е- Європа. Вплив та пріоритети». 
Була прийнята Резолюція щодо е-уряду та створена спеціальна 
група координації дій. План дій «Електронна Європа 2005» був 
прийнятий Європейською Радою 28 травня 2002 року в Севільї. 
Порівняно з попереднім планом він містив цілеспрямованіші дії. 
Насамперед це стосувалося введення юридичної бази для 
забезпечення конкуренції між різними технологіями, 
використання широкосмугових інфраструктур, створення 
стимулів для регіонів щодо використання найновіших 
технологій, розвитку електронних послуг національними 
адміністраціями, передусім у сфері освіти й охорони здоров’я 
[7]. 

10–12 грудня 2003 р. під егідою Генеральної Асамблеї 
ООН в Женеві була проведена перша стадія Світового саміту з 
питань Інформаційного суспільства. Метою цієї події стало 
прийняття країнами-учасниками двох стратегічних документів: 
“Декларації Принципів” і “Плану дій”, що стали насправді 
Конституцією інформаційного суспільства. У прийнятій 
“Декларації Принципів” визначені шляхи досягнення цієї мети, 
а саме: повномасштабне використання можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій, ліквідація розриву в 
цифрових технологіях, забезпечення універсального, 
масштабного, справедливого і доступного за ціною доступу до 
інформаційної інфраструктури і послуг. Основною метою II 
етапу саміту, що відбувся 2005 р. в Тунісі, стало рішення 
проблеми інформаційної нерівності і сприяння максимальному 
використанню потенціалу інформаційно-комунікаційних 
технологій для всебічного соціально-економічного розвитку.  

2005 року було переглянуто Лісабонську стратегію та 
розроблено програму у сфері інформації під назвою «і2010». 
Щодо позицій цієї програми, то вони включали: 1) завершення 
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формування єдиного європейського простору, сформувати 
відкритий ринок для інформаційних продуктів і послуг; 2) 
посилення інновацій і зростання інвестицій у дослідженні 
інформаційно-комунікативних технологій для економічного 
зростання та поліпшення умов праці; 3) досягнення повністю 
сформованого всеохоплюючого інформаційного суспільства. 

2010 року була прийнята нова програма «Електронна 
Європа» (Резолюція «і2010» – «Європейське інформаційне 
суспільство в 2010 році»). Відтак, до 2020 р. Європа повинна 
забезпечити:  

1. модернізацію державних послуг у режимі он-лайн;  
2. діяльність електронного уряду;  
3. комп’ютеризацію освітньої сфери;  
4. надання медичного обслуговування в електронній формі; 
5. створення динамічнішого середовища для розвитку 

електронного бізнесу. 
Інноваційною за змістом є Сьома рамкова програма ЄС 

2007–2013 pp., якою передбачено підвищення 
конкурентоздатності європейської інформаційної індустрії та 
інших промислових галузей високих технологій для 
задоволення потреб суспільства й економіки. Програма 
забезпечить європейську науково-технологічну базу, 
трансформацію ІКТ для всіх сфер життєдіяльності європейської 
спільноти та стимулює інноваційний розвиток європейського 
інформаційного суспільства [8]. 

Отже, парадигма цивілізаційних змін зумовила входження 
суспільства в нову еру – інформаційну, де знання та інформація 
стали основним стратегічним ресурсом. Ці компоненти стали 
основою нового – інформаційного суспільства, або «суспільства 
знань», яке кидає все нові виклики для сьогодення. 
Європейський Союз є інтегруючим інструментом для всієї 
Європи, який розв’язує проблеми, пов’язані з появою 
інформаційного суспільства, і координує щодо цього питання 
країни та організації на глобальному, регіональному рівнях. 
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Європейський Союз є найвпливовішим об’єднанням держав у 
європейському регіоні, покликане забезпечувати їх інтеграцію в 
єдиний інформаційний простір. Дана інформаційна інтеграція 
здійснюється на основі концепції єдиної загальної 
інформаційної політики Євросоюзу. Неможливо недооцінити 
роль ЄС у впровадженні ідей інформаційного суспільства в 
сучасному світі. Уже з 1994 року Європейське Співтовариство 
поставило завдання побудови інформаційного суспільства в 
коло найпріоритетніших. Уперше ж ЄС почав підтримку 
розробок у дослідженні нових інформаційних і комунікаційних 
технологій на початку 1980-х років. Пізніше були розроблені 
численні документи і програми з інформаційного суспільства, 
які були покликані усунути бар’єри на шляху до встановлення 
нової інформаційної ери. Аналіз інформаційної інтеграції 
демонструє, що європейські країни умовно перебувають на 
першій стадії становлення інформаційного суспільства, яка 
супроводжуються непростими колізіями подолання численних 
перешкод об’єктивного й суб’єктивного характеру, однак 
визначальним є те, що концепції європейської інтеграції на 
основі нового технологічного укладу стають пріоритетами 
регіонального співробітництва і національної політики. Тому 
завданням кожної країни окремо, і світового співтовариства в 
цілому є визначення такої інформаційної стратегії, яка могла б у 
майбутньому забезпечити поглиблення інформаційних процесів 
і дотримання прав людини у новій ері розвитку людства. І саме 
ЄС покликаний розробити й упровадити дану стратегію. 

 
Література 

1. Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії // 
Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 
362–380. 

2. Дмитренко М. Становлення інформаційного суспільства // 
Український науковий журнал «ОСВІТА РЕГІОНУ». 

3. Зелінський М.Ю., Скалацький В.М. Інформаційне 



Н.Б. Бєлоусова, Д. Квартенко 
 

 54 

суспільство як новий тип організації життєдіяльності 
особистості // Теорія і практика управління соціальними 
системами : Щоквартальний науково-практичний журнал. – 
Харків : НТУ “ХПІ”. – 2002.– № 4. – С. 107–113. 

4. Макаренко А.Є. Європейська інформаційна політика / А.Є. 
Макаренко. – K. : Наша культура і наука, 2000. – 368 с. 

5. Раков С.А. Освіта: компетентнісний підхід з використанням 
ІКТ [інформаційно-комунікаційних технологій] : 
Монографія / Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 
– Харків: Факт, 2005. – 359 с. 

6. European Commission: Information and Communication 
Technoligies [Електронний ресурс] // FP7 ICT Work 
Programme. – Режим доступу : http://cordis.europa.eu/fp7/ict/. 

7. Інформаційна політика ЄС [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zerna.at.ua/forum/18–14–1 

8. European Commission: Information and Communication 
Technoligies [Електронний ресурс] // ICT for Competitiveness 
& Innovation. Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/ 
sectors/ict/index_en.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/
http://zerna.at.ua/forum/18–14–1
http://ec.europa.eu/enterprise/%20sectors/ict/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/%20sectors/ict/index_en.htm


 
УДК 305-055.2 

O. Halushko 
PhD in History, Associate Professor of the Department of 

International Relations and Foreign Policy  
of Kyiv International University 

 
T. Oliynyk 

first-year graduate student  
of the Institute of International Relations of   

Kyiv International University 
 

FEMINIST GAME: 
UKRAINIAN SOCIETY AND EUROPEAN VALUES 

 
When a woman became undiscriminated,  

she obtained advantages over a man at the same time. 
Sophocles 

 
The article examines feminism as a social and political 

movement, which goal is to eliminate the discrimination against 
women; it studies the main orientation of feminism: liberal and 
reformist, socialist, radical, socio-cultural, Marxist. In this research 
a political and historical approach is used, it finds out the 
combination of gender roles in the society. 

Key words: feminism, genderology, Ukrainian society, the 
liberal-reformist, socialist, radical, socio-cultural and Marxist 
feminism. 

 
The actuality of feministic movement research is caused by a 

keen necessity to reinterpret the polivariation of the globalized 
world’s pictures and the role of the woman in it. The development of 
genderology in the Western society was connected with the sexual 
revolution in the 1960’s. And at the beginning of the XXI century it 
acquired a perfect aspect. The post-Soviet society, including 
Ukrainian, is only joining the constructive combination of gender 
roles in the social activity, the proportional representation of female 
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and male will significantly enrich the society in the future, stimulate 
its creative energy, optimize a decision-making process to the benefit 
of different social groups. 

A modern analysis of feminism as a philosophical concept of 
socio-cultural development is based on the substantial research and 
is in detail studied by A. San-Simon, E. Balayeva, T. Rubantsova, 
R.Owen, Charles Fourier [1–7]. 

The purpose of the study is caused by necessity of theoretical 
analysis of the phenomenon of feminism in contemporary social and 
political science. Feminism is a typically European phenomenon, 
philosophical concept of socio-cultural development of the ideology 
of equality of women, socio-political movement the goal of which is 
to eliminate the discrimination against women, to provide women 
alongside men with full rights in all spheres of human existence. 

«Association 9», which appeared in Finland in 1966 and had 
an aim to achieve a gender equality declared: «The change of 
woman’s position changes the status of a man.» 

However, despite the dramatic changes in the European 
society, for which male values are typical: the government, the 
principle of violence and oppression. Strength and power are 
constantly established through aggression and expansion, they are 
considered to be a male culture. Thus a woman must be weak in a 
male society, because otherwise the archetype of a strong man is not 
possible. Without any suppression, it is impossible to become free. 
Therefore, the attributes of man in western moral are such values as 
equality, individualism, independence, women self-sacrifice, 
gentleness, emotionality, care. 

Some researchers consider that the first to do research into 
feminism was Plato. He was the first in the history of philosophy to 
study the problem of women’s social role in the state. Another group 
of researchers believe that the emergence of feminism refers to the 
Renaissance, with its cult of man. The first treatises such as Christine 
de Luzan and Cornelius Agrippa were written then, which told about 
the oppression of the individual women in the society. 
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The age of feminism is estimated at more than two hundred 
years. However, its first steps were known in the ancient times, and 
were made by a feminist-poet Sappho. The most common view 
connects the origin of feminism with the cult of man in the 
Renaissance. Thereby, the names of the first Italian female writers 
Izotty Noharolly, Laura Cherety and especially Venetian by birth, 
who worked in France, Christine Leaning (1364-1430), the Author 
of «The Book of the Ladies’ City» are commonly mentioned [3]. 

The Great French Revolution stimulated the interest to 
women’s status in the world. Naturally, the unequal status of the 
«weaker sex» had been thought of before. In the XVII century an 
idea appeared that woman was born with the same ability to be a free 
person of full value as a man. The Great French Revolution 
proclaimed the slogan of liberty, equality and brotherhood of all 
people regardless of their origin, which enabled women to desire 
equality. Olympia Rouge required to grant women civil and electoral 
rights and opportunities to hold a post. «If a woman is worthy to 
raise the scaffold, she is worthy to enter the parliament» were her 
well known words. 

The European women took an active part in the social life 
during the whole XVIII century. A large number of women had 
economic independence, a right to the free access to public places, to 
organize their salons, which gave a possibility to interfere in politics. 
In common demands for freedom women requested the recognition 
of their rights to civilian life: to be educated, to work, to be respected 
in the family and society. In France, at the beginning of the French 
Revolution of 1789, the first magazine was published. It was devoted 
to women’s struggle for equality. The women’s revolutionary clubs 
appeared with the aim to take part in the political struggle. If the 
beginning of the emancipation of women dates back to the French 
Revolution, the emergence of the term «emancipation delafemme» to 
the era of the July Revolution of 1830. 

The full emergence of feministic ideas in the Western society 
is associated primarily with the liberal philosophical tradition (J. 
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Locke, J.J. Rousseau, D.S. Miles), within which the theory of human 
rights was developing. Feminism grew on the basis of social utopias 
of A. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. The term 
«feminism» was introduced by Robert Owen. The concept of 
feminism in the scientific revolution was brought by French utopian 
socialist Charles Fourier in the late XVIII century. He believed that 
«the social status of women is a measure of social progress» and 
called  feminists  the supporters of women’s equality [5, p. 35]. 

At the same time in England Mary Wollstonecraft published 
her book «On the conquest of women», in Germany a work by 
Theodor von Hippel «About the improving of female civil status» 
was published. The initial women’s movement emerged during the 
War of Independence in the United States. Abigail Smith Adams was 
the first to defend women’s rights. Her famous phrase went down in 
history. She said, «If particular care and attention is not paid to the 
ladies, we are determined to foment a rebellion, and will not hold 
ourselves bound by any laws in which we have no voice, or 
representation». One of the first works, developing feminist ideas, 
was her book «Protecting the rights of women,» first published in 
1792. 

One of the most important events in the history of the 
emergence of women’s movements in Europe became the petition to 
the British Parliament, signed by 1,500 women in 1866. It contained 
a demand to grant women the full electoral rights. The petition was 
ignored. In response, the organizers formed the «National Society for 
Women’s suffrage» a year later. The members of this society were 
known as suffragists, since that time this word has served as a 
reminder of the petition, with which in the XIX century women 
appealed to Parliament to extend voting rights to them. 

From the 1850’s both in the Old and in the New World, the 
women of educated privileged class began taking a more active part 
in the society activity, demanding political equality. The main 
centers of struggle were in Great Britain and the USA in the second 
part of XIX century, therefore the English term «suffrage», which 
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means the electoral right in general, went down in history as the 
definition of a political direction in feminism. Friedrich Engels was 
the father-founder of gender feminism. In his work «The Origin of 
the Family, Private Property and the State», he defined the 
oppression of woman as the most ancient and severe form of 
depression, which had not been in the history of mankind. A peculiar 
trend in feminism of the early XX century were anarcho-feminist 
organizations. American Emma Goldman was the theorist of 
anarcho-feminist («Red Emma»), which considered that a woman is 
rescued not by the right to vote and the right to choose work, but by 
the personal autonomy, psychological independence and freedom 
from the norms of «common morality.» 

By the 60-ies of XX century the following areas of feminism 
had been formed in the Western society: liberal-reformist, socialist, 
radical, socio-cultural, Marxist, etc. 

The representatives of the liberal-democratic feminism saw the 
problem of women’s inequality in the absence of civil and legal 
rights or their insufficiency. The solution to the problem were socio-
economic and legal reforms. Among the representatives of this trend 
are Betty Fridan and her supporters of the National Organization of 
Women (Gloria Stein, Bella Abzug, Shirley Chisholm). The liberal 
(or moderate) feminism has the longest historical tradition [7]. 

The first complete presentation of the principles of liberal 
feminism is considered the book by Mary Wollstonecraft 
«Justification of women» (1789). The book was primarily aimed at 
finding the ways to improve the status of women within the existing 
socio-economic structures. 

Gloria Stein became the most influential American woman 
with «Harper ‘s Bazaar» magazine in September, 1983. She received 
this award for her work «A pink collar for ghetto». Her words «A 
woman always has a choice: feminism or masochism» are well-
known. 

Liberal feminism is based on the following beliefs: 1) all 
people have certain inalienable properties – capacity for intelligent, 
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spiritual activities and self-realization; 2) the exercise of these 
abilities may be protected by legislative recognition of universal 
rights; 3) attributed to gender inequality between men and women 
actually – a social construction, which is not set in «nature»; 4) 
social changes aimed at establishing equality can bring benefit by the 
appealing to the intellectual part of the community and using the 
possibilities of the state. 

Liberal feminist discourse introduced the concept of «gender» 
as a means of understanding of all socially constructed 
characteristics, dividing them into men and women. A global 
feminism played a role in the development of feminist discourse, that 
is fighting with racism in North America and everywhere it defends 
«human rights of women.» Such documents as Statement of Intent 
national organization for women’s rights and the Beijing Declaration 
became fundamental statements that reflect this discourse. 

In socialist feminism (Zilla Eizenstein, Linda Gordon, Juliet 
Mitchell, Ann Oakley) Marxist and feminist views are synthesized. 
Socialist (or Marxist) feminism is based on the socio-established 
differences between men and women, and it sees the main cause of 
discrimination against women in the division of labor by gender 
(e.g., fixing a non-prestigious, low or totally unpaid areas of self-
realization for women). Instead, the concept of cultural division of 
labor is proposed. 

The main thesis of radical feminism (Kate Millet, Mary Doyle, 
Christine Delphi, Emma Goldman, Shulamit Fayrstoun) 
discrimination against women by gender (sexism) – is a consequence 
of universal activity of patriarchy as a system of men’s domination 
over women. The main task of women’s movement, as seen by 
radical feminists, is drastic change in the system of social relations in 
favor of women. The exceptional interest of men is to save the 
current system, therefore the  representatives of radical feminism in 
their extreme manifestations declare their purpose of building a 
feminist-central society and the elimination of men as a class. In the 
research «Sexual Politics», Kate Millet argues that relations between 
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the sexes are sexual-political. Sexual politics correlates with 
patriarchy, men’s power over women is a political system of 
government. Authority of men is demonstrated by the fact that at all 
levels the most important and significant positions are occupied by 
men. The dominance of men is also manifested in sexism and desire 
to humiliate the object of desire, so there is a combination of 
aggression and pleasure. Simone de Beauvoir could be called a 
representative of socio-cultural feminism, who in her work «The 
second sex» was the first to raise the problem of suppression. She 
showed that society constructs men’s as positive cultural norm, and 
women’s as a negative norm, the deviation from the norm. The 
cultural feminism appeared in the XIX century and is focused not on 
political transformations, but on a broader cultural transformation in 
connection with the appearance of women on the political arena. A 
cultural feminism focuses on the irrational and intuitive side of life, 
giving a great importance to education and independence and not 
appealing to the similarity of men and women as rational beings [1]. 

Josephine Donovan («feminist theory») argues that the revival 
of the idea of matriarchy was a reaction to the increasing 
enslavement of women of the West in the XIX century and a 
response to a social Darwinism as the dominant paradigm of that 
period. A social Darwinism turned into a weapon against the idea of 
matriarchy, explaining the evolution of social relations through 
survival in human society the fittest. 

Margaret Fuller is considered to be the main among the 
feminists of a cultural trend. In the work «A woman in XIX century» 
she used the concept of organic development in order to encourage 
women to develop independence. She often used the metaphor where 
a person was compared with a family. A man as a family has a 
program, following which you can realize your potential. M. Fuller 
called women «... in common efforts to keep ourselves aloof from 
mundane care in order to discover their true nature.» 

M. Fuller believed that feminine energy could radically 
transform the society, and the feminization of the society could lead 
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to a harmonious system of governance, end violence in all spheres, 
overcome destructive habits. The society could even stop the killing 
of animals for food. Thus, the feminists of the cultural trend argue 
the originality of woman and emphasize the inevitability of positive 
change in the society, if women were allowed to influence the social 
sphere. 

Marxist feminism. Marxists were interested in women’s status 
in the capitalist economy. The debate was around issues what value a 
woman produces: added value or use value. The connection of 
Marxism with feminism is not obvious, especially feminists doubt in 
the validity of «masculine» concepts and prospects for social 
development. But Marxism has much in common with feminist 
theories, moreover, Marxism is a theoretical source not only for 
social feminism but for all its forms on the whole, with its position 
about the oppression of women in the bourgeois family and the 
necessity for their appearance. Nowadays feminism is trying to reach 
a new level of their ideas directly using the Marxist thesis on raising 
of women’s consciousness as an oppressed class, which must fight 
against patriarchal oppression. 

The reluctance of feminists to use a «male» social theory had 
led to the fact that Marxism was served as a social or materialist 
feminism. One of the basic principles of Marxism developed in the 
«Critique of Political Economy» (1859), states: «A method of 
material production determines the social, political and intellectual 
processes in general. 

Not a human consciousness determines its existence, but rather 
a social being that determines its consciousness». 

The critics of a tender feminism were accused of they «are 
women who hate women.» Social feminists, as well as Marxists, are 
using a closed system. If a person criticizes a social feminism, it just 
proves that the person is poisoned by ideology of falocentrism. 
Single mothers, divorced or abandoned by men, are forced to care 
for their own children by themselves, also the women are easy prey 
of antimen propaganda. 
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An important thesis of social feminism is the concept of 
alienation. Marx believed that the roots of modern experience of 
alienation are in the conditions of capitalist production. Workers are 
not satisfied with their work, because they are unable to participate 
in the whole process. Their work does not belong to them, it belongs 
for the capitalist owner. Thus, a worker (woman) is a simple 
commodity. In work «German ideology», K. Marx, division of labor 
in the family is directly linked with the origin of ownership of one 
person over another person. Thus, Marx drew the first ownership of 
women’s and children’s enslavement by men. 

Marx did not develop in detail the question of the nature of the 
family, as this nature, in his opinion, entirely depended on the 
economic structure. Friedrich Engels used the Marxist approach to 
the study of the family in his work «The Origin of the Family, 
Private Property and the State» (1884). Early work in this area came 
from the fact that the couple «man and woman» was the first type of 
family. However, this view had changed under the influence of 
Lewis Morgan’s «Ancient Society» (1877). Later, in a footnote to 
the third edition of «Capital» Engels wrote «Careful research of the 
life’s conditions of primitive man gives the author an opportunity to 
suggest that not the family has evolved into a tribe, but, conversely, 
the tribe was the primitive and spontaneous form of human objects’ 
connections on the basis of consanguinity, and later different forms 
of the family began to form due to the losses of tribal ties”. 

Engels developed the Marxist view of the family, using the 
scientific achievements of Lewis Morgan. He was the first to 
discover that the earliest social unit was a group, not a couple «man-
woman». He believed that such a group was exogamous and 
matriarchal, where a relationship and offspring were determined by 
the maternal line. Engels linked stages in the development of the 
family with the changes of the production mode and said about the 
three forms of marriage. They correspond to the three stages in the 
development of human society. A group marriage was responsible to 
the period of savagery, pair marriage – to the period of barbarism, 
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and a monogamy with accompanying prostitution and adultery 
corresponds to the civilized society. «The development from lower 
to higher stages is noted by one peculiarity, especially a woman but 
not a man loses more sexual freedom of group marriage» and also 
economic independence [6]. 

A group marriage was connected with a matriarchal kinship. 
The installing of matriarchal type of social organization as a 
presupposition of human society was an important point in the 
development of Marxist thought. It became possible to say that the 
injustice to women and their exploitation have not been always 
existed, and appeared with private property and class conflict. 

In contrast to the cultural feminists Engels pointed out 
different steps in the family development, and the emergence of the 
family was caused by a private property and commodity exchange. 
The transition from gathering to settled agriculture is marked on the 
stage of barbarism. At this stage a man gets an economic and 
political power. 

The excess product and private property appeared , they led to 
the destruction of collectivism. Only a man benefited from this 
transition as «all additional product got to him.» At this stage of 
development the man took «his» family and settled on «his» land. It 
is considered to be a defeat of matriarchy, and the establishment of 
patriarchy with the «historic defeat of woman.» Civilization 
developed in connection with the exploiting class relationships that 
resulted in the oppression of women, that has survived till nowadays. 

Marx and Engels, Lenin agreed that women should be more 
actively involved in the economic and political life. Marxists of the 
first wave, such as August Bebel, believed that resolving women’s 
issue is similar the solution of the social question». 

It was claimed that socialism liberates woman not only in 
social production, but in the marriage relationship. It was claimed 
that the economic emancipation would be also expected in their 
sexual life. Marx and Engels said that the «liberation of individual 
economy is inseparable from the development of the family.» In the 



Feminist Game: Ukrainian Society and European Values 
 

 65 

«Communist Manifesto» they advocated the destruction of the 
family, stressing that «the bourgeois family as such would cease to 
exist.» In his work» The doctrine of Karl Marx «Lenin wrote « The 
new form of family, the new status of women and the new terms of 
educating the younger generation are preparing the destruction of the 
patriarchal family.» At the same time it was foreseen the end of the 
domination of one sex over the other. The development of Althusser 
is a fundamental change in the Marxist feminist research. 

In traditional Marxist studies the exploitation of women is 
often limited to an intangible superstructure. They found the 
emergence of the women’s exploitation in family, analyzed family 
and sexual relations as part of an ideology. Many began to resort 
theories, such as psychoanalysis, and focused their attention on the 
gender socialization of communication with the outside class society. 
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В статье исследован феминизм как общественно-

политическое движение, цель которого в уничтожении 
дискриминации женщин; изучаются основне направления 
феминизма – ліберально-реформистский, социалистический, 
радикальный, социокультурный, марксистский. В исследовании 
исспользуется объединение гендерных ролей в общественной 
деятельности. 

Ключевые слова: феминизм; гендерология; украинское 
общество; либерально-реформистский, социалистический, 
радикальный, социокультурный, марсксистский феминизм. 

 
У статті досліджується фемінізм як суспільно-

політичний рух, метою якого є усунення дискримінації жінок; 
вивчаються основні напрями фемінізму – ліберально-
реформістський, соціалістичний, радикальний, 
соціокультурний, марксистський. У дослідженні використаний 
політико-історичний підхід, з’ясовується поєднання гендерних 
ролей у суспільній діяльності. 

Ключові слова: фемінізм; гендерологія; українське 
суспільство; ліберально-реформістський, соціалістичний, 
радикальний, соціокультурний, марксистський фемінізм. 

 
 
 



 
УДК 327 (540) 

О.А. Клименко 
кандидат політичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник Інституту світової економіки 
і міжнародних відносин НАН України 

 
МОЗКОВІ ЦЕНТРИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 
ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ 

 
У статті розглянуті тенденції, що обумовили 

становлення мозкових центрів як впливових недержавних 
акторів. Визначено їх роль як продуцентів політики держави в 
країнах Заходу. Показані відмінності мозкових центрів від 
інших неурядових організацій. Проаналізовані деякі актуальні 
аспекти їх діяльності в умовах глобалізації. 

Ключові слова: мозкові центри, зовнішня політика, 
неурядові організації, форми діяльності, форсайтні 
дослідження. 

 
Сучасний світ характеризується як зростанням 

глобалізаційних процесів у сфері економіки, політики, так і 
збільшенням різних форм управління цими процесами. Сучасні 
суспільства значною мірою залежать не тільки від  своїх 
географічних територій, людського потенціалу й економічного 
розвитку, а й від  інноваційної активності, від реалізації знань у 
виробництві й управлінні процесами глобалізації. Розуміння 
довгострокового соціально-економічного, політичного, науково-
технологічного, культурно-цивілізаційного контексту 
глобалізаційних процесів вимагає чималих зусиль від акторів 
сучасного світу, оскільки зрештою надає їм додаткові 
можливості розвитку й відповідно домінування у світі. 

Переваги суспільств полягають у прийнятті адекватних 
стратегічних і тактичних рішень, значення яких постійно 
підтверджується практикою. Очевидно, що випрацювання 
відповідних рішень залежить від потенціалу держав, їх 
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спроможності знаходити форми й методи управління у складних 
умовах глобалізації. 

Для утримання конкурентних переваг держави 
здебільшого спираються на існуючі потенціали, цінність яких 
зростає пропорційно ефективності прийнятих рішень. 
Традиційно існують центри, інститути, аналітично-дослідницькі 
структури  вбудовані в державні механізми. Вони є головним 
продуцентом формування політики окремих держав і 
впливовими одиницями щодо протікання глобальних 
політичних, економічних і культурних процесів. Крім того, 
існують численні недержавні експертно-аналітичні центри, 
організації, які є дієвим механізмом забезпечення політики 
держав. Визначення специфіки їх діяльності, природи впливу на 
політику держав є пріоритетним завданням численних 
аналітиків, експертів, зацікавлених у вивченні взаємовпливів 
держави і недержавних (неурядових) організацій, установ в 
умовах глобалізації. Відтак вищесказаним обумовлюється 
актуальність статті. 

З огляду на це окремої уваги варті аналітичні центри, які 
отримали назву «мозкові центри» (think tanks). З 1960-х років 
термін «think tanks» почали використовувати для визначення 
аналітичних центрів відомих як мозкові центри. Найчастіше 
вони поєднують у своїй діяльності риси експертного центру, 
неурядової організації або елітного дискусійного клубу. Різні 
дослідники залежно від висвітлення аспектів діяльності 
поділяють мозкові центри на аналітичні центри та недержавні 
організації [1] або  виокремлюють їх як незалежні політологічні 
організації [2]. Значення мозкових центрів як для зовнішньої, 
так і для внутрішньої політики держав протягом багатьох років 
залишається незмінним. Вони оперують інформацією 
найвищого рівня, а їх аналітичні матеріали використовують 
політики вищого ешелону влади. В умовах глобалізації їх 
діяльність набирає нових якісних характеристик, які не завжди 
просліджуються на фоні підвищеної активності численних 
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неурядових організацій. Відтак мета дослідження полягає у 
визначенні тенденцій, що обумовили становлення мозкових 
центрів як впливових недержавних акторів у політичній сфері, а 
також у виявленні актуальних аспектів діяльності мозкових 
центрів як агентів впливу на процеси прийняття політичних 
рішень у країнах Заходу. 

Недержавні аналітичні центри, що отримали назву 
«мозкові центри» (які часто поєднують у своїй діяльності риси 
організацій і установ), є предметом постійної уваги політологів. 
Дослідження останніх років відрізняються глибиною аналізу, 
оскільки орієнтовані на виявлення специфічних рис, 
притаманних діяльності тільки мозкових центрів, визначення 
особливостей їх роботи як консультативних, дослідницьких, 
посередницьких центрів, включених у процеси випрацювання 
політичних рішень. Відомими є праці таких американських 
дослідників, як Д. Абельсон (D. Abelson), Р. Хантер (R.E. 
Hunter), Л. Едвардс (L. Edwards), Е. Річ (A. Rich), Дж. Совімбі (J. 
Sovimbi). Так, американський дослідник Дональд Абельсон 
розглядає вплив провідних консервативних мозкових центрів у 
США крізь призму зрушень у зовнішній політиці країни [3]. 
Натомість науковий співробітник російського Інституту США 
та Канади Г. Мірзоян ретельно відстежує чинники формування 
зовнішньої політики США як закономірний результат діяльності 
незалежних аналітичних центрів у країні [4]. Ф. Войтоловський, 
С. Дацюк аналізують інструменти і технології фабрик думок у 
США як консультативно-пропагандистських центрів країни. 
Зазначимо, що науковий інтерес до діяльності американських 
мозкових центрів є обґрунтованим, оскільки США були 
піонерами у створенні розгалуженої мережі аналітичних центрів 
і залишаються лідерами щодо ефективності співпраці з ними. 
Грунтовні дослідження американських незалежних 
політологічних центрів  порівняно з відповідними організаціями 
в Європі представлені в численних працях Джеймса МакГанна, 
наукового співробітника Науково-дослідницького інституту 
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зовнішньої політики США [5]. Зокрема, у роботах останніх 
років Д. МакГанн аналізує функції сучасних організацій з 
надання інформативно-комунікативних послуг політикам, 
виділяє пріоритетні напрямки розвитку їх діяльності [6]. 

Як відомо, уряди й політики у своїй діяльності часто 
залежать від сприятливих моментів і зручної конфігурації 
політичних сил. Відтак їм необхідна інформація адекватна часу 
й обставинам із заздалегідь закладеною стратегією дій. Як 
зазначає Джеймс МакГанн: «У політиці інформація більше не 
перетворюється в потужність, якщо не подається в потрібній 
формі й у потрібний час» [5]. 

Водночас традиційно необхідну інформації надають 
урядові установи, академічні й університетські вчені, науково-
дослідницькі центри, комерційні консультативні центри, 
міжнародні агентства. Разом з тим, практика використання 
інформації від спеціалізованих установ, відомих під назвою 
«мозкові центри», які систематично аналізують політичні 
процеси в контексті тенденцій розвитку світової політики,  
набула поширення в різних країнах, найбільше після успішних 
результатів своєї діяльності у США. 

Некомерційний характер діяльності цих організацій, брак, 
здебільшого, державного фінансування й наявність професійних 
аналітиків і вчених дозволяють мозковим центрам зберігати 
незалежність у позиціях й оцінках. Нині США залишаються 
лідерами щодо розвитку мозкових центрів. Наприкінці 2009 
року університет Пенсільванії підготував глобальний рейтинг 
експертно-аналітичних центрів, що займаються вивченням 
публічної політики, економіки, соціальної діяльності, екології, 
безпеки й інших сфер суспільного життя, так званий Think Tank 
Index. Характерно, що до десятки держав, що мають найбільшу 
кількість дослідницьких центрів, увійшли: США – 1815, Китай – 
428, Велика Британія – 285, Індія – 261, Німеччина – 190, 
Франція – 168, Аргентина – 132, Росія – 109, Японія – 108, 
Канада – 97 [6]. Показово, що в США мозкових центрів більше, 
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ніж у Китаї, Великій Британії, Індії й Німеччині разом узятих. 
Важливо зазначити, що найбільша кількість  інноваційних ідей 
походила від американських інститутів. До четвірки 
найвпливовіших за якістю наданої інформації увійшли Інститут 
Брукінгса (Brookings Institute), Фонд Карнегі за міжнародний 
мир (Carnegie Endowment for International Peace), Рада з 
міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) та Інститут 
Катона (Cato Institute). 

Така відмінність у кількісних і якісних показниках 
пояснюється кількома причинами. Головною серед яких є та, що 
Сполучені Штати стали насправді першими, хто почали 
використовувати потенціал мозкових центрів на основі 
існуючого потенціалу демократичних інститутів суспільства. Як 
перші недержавні центри вони створювалися на приватні 
кошти. Головним їх спонсором виступив великий бізнес і 
благочинні фонди. Міжнародний рух за громадянське 
суспільство стимулював інтерес до створення мозкових центрів 
як альтернативного джерела інформації з проблем 
міжнародного, національного й локального значення і як 
потенційних критиків політики урядів і міжнародних 
організацій. Передбачалось, що відповідні центри зможуть 
виступити з об’єктивною позицією щодо дій уряду, незалежною 
від владних і ділових кіл [7, с. 3]. Відтак політична влада не 
завжди вбачала доцільність в існуванні відповідних центрів. 
Лише час підтвердив значимість відповідних установ як 
повноцінного функціонального критика й аналітика політики 
держави. 

На початку ХХ століття, коли закладались основи 
існування мозкових центрів, було створено декілька відповідних 
установ, переважно у Великій Британії і в Сполучених Штатах. 
Це, передусім, Фонд Карнегі за міжнародний мир (1910 р.), 
Королівський інститут міжнародних відносин (1920 р.), 
Інститут світової економіки Кіля (1914 р.), Інститут Брукінгса 
(1916 р.). Характерно, що американські центри, маючи кожний 
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спеціальну орієнтацію діяльності (Фонд Карнегі готував 
дослідження з питань зовнішньої політики і міжнародних 
відносин; Інститут Брукінгса займався дослідженням проблем 
економіки, внутрішньої І зовнішньої політики), у своїх позиціях 
тяжіли до принципів ліберального універсалізму. Вони стали 
прихильниками мирного врегулювання міжнародних відносин І 
підтримання миру у світі. Склад професіоналів-інтелектуалів, 
зібраних у центрах, обумовлював продукування матеріалу з 
витонченим розумінням  взаємодії політичних процесів. Відтоді 
насправді всі відомі своєю діяльністю мозкові центри були 
провідниками певної ідеологічної позиції: консервативної 
(1950-1960-ті рр.), неоконсервативної (1980-ті рр.) тощо. 

Період Великої депресії у США 1930-х р. надав поштовх 
до діяльності мозкових центрів, які почали працювати над 
розв’язанням конкретних політичних проблем. Для 
випрацювання програм «Нового курсу» Ф. Рузвельт створює 
центри, завданням яких стає аналіз і прогнозування можливих 
ризиків в економіці країни. Мозкові центри впритул 
наблизились у своїй діяльності до важливих проблем 
життєдіяльності країни. 

На відміну від цього періоду часи холодної війни 
стримували розвиток некомерційних організацій, центрів як 
недержавних установ. Як відомо, прерогатива виконання 
завдань, що торкалися проблем національної безпеки, 
традиційно віддавалася державним інституціям. 
Державоцентричний світ об’єктивно сприяв звуженню 
діяльності міжурядових і неурядових організацій. З огляду на 
події відповідного історичного періоду Джеймс МакГанн  
зазначав: «…в 1950 році у світі діяло лише 50 держав і 
обмежена кількість …неурядових організацій, відразу починаєш 
розуміти складності й особливі проблеми, з якими 
зіштовхувалися політичні діячі, намагаючись випрацювати 
ефективну зовнішню політику» [5]. 
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У дійсності впродовж всього ХХ століття мозкові центри, 
які займалися політологічними дослідженнями й 
консультуванням з питань державної політики, існували 
переважно в США. Значно менше їх було в Західній Європі, 
Канаді та в колишньому СРСР. Як відзначають аналітики, 
більша частина нині існуючих мозкових центрів була створена 
на початку 1980-х років минулого століття. Глобалізаційні 
процеси стали основною рушійною силою активізації діяльності 
відповідних недержавних організацій. 

Нині мозкові центри створені майже в усіх країнах світу. 
Вони є різними за своєю організацією, за формами діяльності, за 
фінансуванням, за категоріями споживачів їхньої продукції. 
Створення мозкових центрів переважно пов’язане з 
відповідними осередками інтелектуалів в університетах, 
зацікавленими колами в державних інституціях, а також з 
діяльністю лідерів  впливових  політичних партій. Разом з тим, 
відмінність осередків їх організації не впливає на функції, що 
виконують неурядові установи, які в усьому світі розрізняють 
як мозкові центри. Насамперед ідеться про аналіз політичних 
проблем і проведення відповідних досліджень, про оцінювання 
урядових програм, консультації з актуальних питань поточних 
політичних рішень, підготовку кадрів на провідні посади до 
органів влади. 

Велика кількість мозкових центрів, широкий спектр 
бачення досліджуваних проблем є своєрідним показником 
ефективності зовнішньої і внутрішньої політик держав. Як 
стверджують аналітики, досвід Сполучених Штатів Америки 
підтверджує цей висновок. Так, у середині 1990-х років 
американці зробили спробу уникнути повторювань у 
дослідженнях аналітичних центрів, систематизувати тематику 
досліджуваних проблем. Упродовж декількох років двічі на рік 
збиралися представники таких провідних мозкових центрів, як 
Рада з міжнародних відносин, Корпорація «РЕНД», Центр 
стратегічних і міжнародних досліджень, Фонд Карнегі за 
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міжнародний мир, Інститут Брукінгса, Інститут миру, для 
обговорення й упорядкування тематики досліджень. 
Результативність зустрічей насправді була нульовою, оскільки 
кожний з аналітичних центрів, маючи певний досвід роботи, 
спирався на коло науковців, об’єднаних світоглядними 
позиціями, співпрацював з певними представниками політичної 
й економічної еліти країни й мав перелік досягнень у своїй 
роботі, авторитет якого важко було похитнути необхідністю 
«уніфікації» діяльності мозкових центрів у країні. Як показав 
час, відповідна «несистемність» організації роботи мозкових 
центрів стала запорукою ефективності реалізації 
зовнішньополітичного курсу країни. Натомість спроби 
впорядкувати діяльність аналітичних неурядових організацій 
погіршили практику випрацювання політичних рішень. Так, в 
адміністрації Дж. Буша-молодшого, ігноруючи думку 
численних мозкових центрів країни, навіть близьких за своєю 
консервативною позицією до правлячої республіканської партії, 
було віддано перевагу одному аналітичному центру, створеному  
в межах проекту «Нове американське століття» (Project for New 
American Century, PNAC). На думку аналітиків, унаслідок було 
зруйновано взаємодію мозкових центрів країни і Білого Дому, 
що призвело до серйозних негативних наслідків для 
американської зовнішньої політики [3]. 

Відповідні факти є свідченням впливовості мозкових 
центрів як політичних акторів у зовнішній і внутрішній політиці 
держав. Традиційно так формувалися взаємини мозкових 
центрів й органів влади, що перші мали змогу використовувати 
різні офіційні канали для доведення підготовленої інформації до 
представників влади. Відомою є практика запрошення 
представників аналітичних центрів на слухання до Конгресу 
США й на урядові комісії, співробітники мозкових центрів 
постійно підтримують неформальні взаємовідносини з особами, 
що залучені до випрацювання державних рішень. 
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Мозкові центри мають значний вплив  на 
зовнішньополітичних діячів. Відомий американський теоретик з 
міжнародних відносин Р. Хаас, зокрема, зазначає, що завдяки 
високопрофесійному складу експертів, які можуть бути залучені 
до діяльності в уряді, мозкові центри пропонують «форуми для 
дискусій на високому рівні, надають знання для населення 
США в галузі міжнародної політики й допомагають офіційним 
органам у посередництві та врегулюванні конфліктів» [8]. 

Сучасні аналітики виділяють як один з чинників впливу 
мозкових центрів на зовнішню політику держави – 
випрацювання ними політичних доктрин. Приміром, Фонд 
«Спадщина» вважають одним з ідеологів неоконсервативної 
революції у США. Як зазначає Г. Мірзоян, знайомство 
президента Фонду Едвіна Фолнера з ключовими особами 
перехідної адміністрації Р. Рейгана відіграло важливу роль у 
тому, що Фонд запропонував цій адміністрації один з розділів 
свого дватцятитомного дослідження – «Мандат на лідерство» 
(Mandats for Leadership), розробленого в 1980 році. Крім того, 
співробітництво ідеолога системи «зоряних війн» генерала 
Деніела Грехема з Фондом дозволило йому довести власну 
позицію до адміністрації Рейгана [4]. 

Процеси  глобалізації вимагають постійно адекватного 
реагування на виклики часу. Для ефективної підготовки 
матеріалів аналітики, експерти центрів  використовують різні 
підходи і методи для визначення пріоритетів майбутньої 
політики, цілей і тенденцій її розвитку, для завдань управління 
й способів досягнення цих завдань. 

За останні п’ятнадцять років мозкові центри виступають 
ініціаторами проведення форсайтних досліджень, орієнтованих 
на комплексний прогноз досліджуваних проблем. Характерно, 
що в 1970-ті роки відома неурядова організація «Римський 
клуб» активно співпрацювала з ученими, аналітиками над 
комплексним визначенням глобальних проблем майбутнього і 
над способами їх розв’язання. Запропоновані висновки носили 
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футурологічний характер, оскільки ні методи, ні завдання, ні 
часові межі, у яких відбувалися зміни, не можна було 
порівнювати з викликами сьогодення. Форсайтні дослідження 
передбачають у кінцевому результаті пропозиції підходів до 
прийняття рішень для поліпшення факторів, що впливають на 
майбутнє в довгостроковому часі. Аналітичні центри виконують 
форсайти з різних сфер. В умовах глобалізації актуальними є як 
економічні, політичні, так і соціальні, науково-технологічні, 
освітні дослідження. Усі вони працюють на користь реалізації 
зваженої зовнішньої і внутрішньої політик держави. 
Показовими в цьому сенсі є глобальні науково-технологічні 
форсайтні дослідження, що проводяться Корпорацією «РЕНД». 
Проблемам сучасної технологічної революції присвячені дві з 
останніх відомих  доповідей цієї організації. 

Так, у доповіді РЕНД 2001 року «Technology Revolution 
2015» [9] об’єктом дослідження стали топ-технології, які мають 
найбільший вплив у сучасному світі. В умовах глобалізації 
технології сприяють розв’язанню проблем у сфері здоров’я, 
енергетики, комунікації, інформації, мережевого управління, 
безпечних матеріалів, виробництва продуктів харчування, 
екології. Очевидно, що формування пріоритетів політики 
держави неможливе без урахування відповідного чинника 
науково-технологічної революції. У національних планах 
науково-технологічного та інноваційного розвитку розвинених 
країн світу відображені відповідні пріоритети (передусім у 
США, країнах ЄС; Японії; за деякими технологіями, зокрема, 
нанотехнологіями – в Австралії, Бразилії, Індії, Китаї, Росії) 
[10]. Відтак незалежні експертні дослідження стають основою 
для розв’язання глобальних проблем і прийняття політичних 
рішень, які мають далекосяжні цілі. 

Багато країн використовують форсайт для визначення 
власної політики. Як свідчить статистика, нині близько 
п’ятдесяти країн, переважно в ЄС, ОЕСР, вважають форсайтні 
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дослідження обов’язковим інструментом науково-технологічної 
політики [11]. 

Непрямий вплив неурядових аналітичних центрів 
здійснюється через формування громадської думки. Нині 
«мозкові центри» часто використовують відкриті брифінги, 
публічні виступи експертів для поширення власних ідей. Велика 
кількість друкованих матеріалів у вигляді доповідей, журналів, 
монографій, прес-релізів, освітніх матеріалів розповсюджується 
у суспільстві (зокрема, через інші неурядові організації). 
Численні центри мають тісний зв’язок із засобами масової 
інформації. Мета цих заходів – якомога глибше акумулювати в 
суспільство конгломерат ідей, сформований дослідниками, 
аналітиками, експертами «мозкових центрів». 

США мають достатньо ресурсів для розвитку експертно-
аналітичного співтовариства в країні. Натомість європейські 
країни не мають розгалуженої мережі незалежних аналітичних 
центрів, які б суттєво впливали на формування 
зовнішньополітичного курсу країн. У Франції тривалий час 
випрацювання зовнішньополітичних рішень було прерогативою 
експертів, які перебували на державній службі. У Німеччині 
аналітичні центри виникали на основі партійних фондів. У 
Великій Британії традиційно потужними були такі державні 
аналітично-експертні центри,  як Королівський інститут 
об’єднаних служб з досліджень у галузі оборони й безпеки 
(Royal United Services Institute for Defense and Security Studies –
RUSI) або формально недержавний, але в дійсності тісно 
співпрацюючий з державними інститутами Міжнародний 
інститут стратегічних досліджень (International Institute for 
Strategic Studies – IISS). 

Процеси глобалізації позначились на діяльності 
незалежних мозкових центрів таким чином, що найпотужнімі з 
них почали співпрацювати з ТНК без урахування  національних 
замовлень. Крім того, створюються філіали дослідницьких 
центрів в інших країнах. Приміром, корпорація «РЕНД» 
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створила дослідницькі центри в Німеччині, Нідерландах, 
Великій Британії. Британській Міжнародний інститут 
стратегічних досліджень створив філіали у США, Сінгапурі, а 
Фонд Карнегі створив аналітичний центр у Росії. Таким чином, 
створюється своєрідна мережева система організацій мозкових 
центрів, яка дозволяє їм оперативно обмінюватись інформацією, 
спільно виконувати політичні замовлення, проводити 
експертно-аналітичні розвідки. Значно розширило можливості 
співпраці використання новітніх інформаційних технологій. 

З огляду на вищенаведене можна дійти висновку про те, 
що незалежні аналітичні центри змогли сформуватися як 
впливові неурядові організації та установи завдяки існуючому 
потенціалу демократичних інститутів у країнах Заходу. 

Історичний час підтвердив значимість незалежних 
експертних установ як впливових політичних акторів. У різні 
періоди своєї діяльності мозкові центри гнучко реагували на 
запити політичного життя, використовували численні форми й 
методи доведення інформації до споживача. Пріоритетними 
напрямками діяльності завжди були підготовка та продаж 
інформації для політичної еліти й обробка громадської думки 
для організацій, окремих людей, спроможних лобіювати її 
політичній еліті. 

Відмінністю аналітичних центрів від інших неурядових 
організацій та установ стало те, що вони  сформувались як 
осередки інтелектуалів-професіоналів, результати діяльності 
яких відображались у політиці провідних державних діячів 
країн Заходу. 

Гнучка та здібна до сприйняття змін система недержавних 
мозкових центрів сьогодні є інструментом впливу на процеси 
прийняття політичних рішень у країнах. Вона, зокрема, 
забезпечує державам Заходу домінування політико-
ідеологічного характеру в міжнародних відносинах. 
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Tendencies which stipulated becoming of Think Tanks as 

influential non-state actors are considered in the article. Their role 
is certain as producers of policy of the states of countries of the 
West. The differences of Think Tanks are rotined from other 
nongovernmental organizations. The analysis of some actual aspects 
of their activity is given in the conditions of globalization. 

Keywords: Think Tanks, foreign policy, nongovernmental 
organizations, forms of activity, foresight researches. 

 
В статье рассмотрены тенденции, которые обусловили 

становление мозговых центров как влиятельных 
негосударственных акторов. Определена их роль как 
продуцентов политики государств в странах Запада. Показаны 
отличия мозговых центров от других неправительственных 
организаций. Проанализированы некоторые актуальные 
аспекты их деятельности в условиях глобализации. 

Ключевые слова: мозговые центры, внешняя политика, 
неправительственные организации, формы деятельности, 
форсайтные исследования. 
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БЕЗПЕКОВА ПАРАДИГМА СКАНДИНАВСЬКОГО 
НЕЙТРАЛІТЕТУ: НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ ТА ШВЕЦІЇ 

 
У статті аналізується політика міжнародної безпеки 

Скандинавських нейтральних країн: Швеції та Фінляндії. На 
підставі проведеного аналізу розглянуто її характеристики та 
запропоновано класифікацію безпекової моделі, а також 
здійснено її оцінку як можливої загрози національним інтересам 
України. 

Ключові слова: Скандинавські країни, Швеція, Фінляндія, 
міжнародна безпека, зовнішня політика, модель. 

 
Згідно з міжнародним правом, нейтралітет може бути 

визначений як неучасть у війнах між іншими державами і 
неприєднанням до воюючих сторін, особливості правового та 
політичного устрою якого визначені Гаазькою угодою 1907 
року. Проте навіть на державному рівні європейські поняття 
нейтралітету перебувають під впливом історичних наслідків і 
національних інтересів, унаслідок чого розуміння й виконання 
нейтралітету в окремих державах вочевидь різні. Головними 
відмінностями в тлумаченні нейтралітету є ставлення до нього 
та зовнішньої політики держави щодо участі в міжнародних 
блоках у мирний і воєнний часи. Фінляндія, як Австрія та 
Ірландія, репрезентують свій нейтралітет порівняно вільно, тоді 
як Швеція дотримується суворіших принципів нейтралітету. 
Загалом же, швейцарський нейтралітет є абсолютною моделлю 
постійного нейтралітету [1, p. 22]. 

Політика міжнародної безпеки країн, що підтримують 
нейтральний статус держави, взагалі має певний ідеологічний 
характер. Проте особливістю їхніх моделей є саме політика 
неприєднання до військово-політичних блоків і нейтралітету в 
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певні стани держави. Тому, на думку автора, останні доречно 
виокремити в окремий клас через їхню подібність. До країн 
зазначеної категорії належать Австрія, Ірландія, Камбоджа, 
Коста-Ріка, Молдова, Туркменистан, Фінляндія, Швейцарія, 
Швеція. 

Незважаючи на важливість Скандинавських нейтральних 
країн: Швеції та Фінляндії як країн-партнерів для України, у 
сучасних національних і світових наукових дослідженнях 
зазначену тематику висвітлено недостатньо, насамперед, у сфері 
міжнародної безпеки. Значна кількість досліджень безпекових 
проблем нейтральних країн носить вибірковий дискретний 
характер, маючи історично-соціальну або економіко-політичну 
аналітичну спрямованість. Унаслідок чого майже немає 
системнихі наукових досліджень сфери міжнародної безпеки 
нейтральних країн, використання системного підходу до аналізу 
їх політики та системи міжнародної безпеки в цілому. 

Дослідженням проблем міжнародної безпеки нейтральних 
країн присвячені публікації світових та українських державних 
діячів і вчених: К. Арчера, К. Більдта, Н.О. Бучі, Р. Вайдахера, 
О. Кнудсена, Х. Муритзена, І.Б. Ньюмана, Х.Х. Хольма, 
Е.Шьона, М. Пашкова, Б. Канцелярука, О. Литвиненка, 
Є.Макаренко, В. Манжоли, М. Ожевана, М. Рижкова, 
А.Чичановського та ін. 

Метою статті є аналітичне дослідження політики 
міжнародної безпеки нейтральних Скандинавських країн: 
Швеції та Фінляндії; визначення її характерних ознак і 
класифікації моделі безпеки, а також оцінки останньої як 
можливої загрози національним інтересам України. 

Політичне оточення країн Північної Європи традиційно 
розглядається у вигляді «трикутника трьох центрів сили». 
Поняття «трикутника сили», що впливає на політику 
Скандинавських країн, вживається з 1893 року швецьким 
професором Уппсальского університету Рудольфом Челленом. 
На початку минулого століття цей трикутник становили СРСР, 
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Великобританія й Німеччина, наприкінці століття – Росія, 
Євросоюз і Сполучені Штати. У роки холодної війни через 
особливості свого геополітичного розташування Скандинавські 
країни займали різні позиції щодо центрів сили, які перебували 
в стані конфронтації: Швеція займала тверду нейтральну 
позицію, проте як Фінляндія, дотримуючись нейтралітету, 
підтримувала особливі відносини з Радянським Союзом. Це 
серйозно ускладнювало розвиток північного співробітництва, 
передусім, у сфері міжнародної безпеки. Аналізуючи 
геополітичну ситуацію, що склалась у Північній Європі після 
розпаду Варшавського блоку й Радянського Союзу, дослідники 
відзначають більшу гомогенність політичного оточення 
Скандинавських країн наприкінці ХХ століття порівняно з 
періодом холодної війни. Зокрема, директор Центра російських 
досліджень норвезького інституту зовнішньої політики 
І.Б. Ньюман зазначав, що гомогенне політичне оточення веде до 
зближення позицій країн Північної Європи щодо центрів сили і 
до можливості розвитку співробітництва Північних країн у 
сфері безпеки. 

Закінчення холодної війни привело до зміни 
геостратегічної ситуації в Північній Європі, що спричинило 
трансформацію концептуальних основ політики міжнародної 
безпеки країн регіону. Змінився інституціональний і 
проблемний контекст, який впливає на формування політики 
безпеки Скандинавських країн: паралельно до розвитку старих 
були створені нові інститути регіонального й субрегіонального 
співробітництва, з’явилися нові проблеми й виклики безпеці, що 
вимагають нових підходів до їхнього рішення, відбулася 
трансформація самого поняття безпеки. Унаслідок 
Скандинавські країни постали перед проблемою перегляду тієї 
політики міжнародної безпеки, що була характерна для них у 
роки холодної війни, пошуку свого шляху розвитку у швидко 
мінливому й нестабільному сучасному світі.  
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Позиції Скандинавських країн з цілої низки питань 
зовнішньої політики й міжнародної безпеки збігаються, однак 
базові установки держав щодо гарантій військової безпеки й 
належності до військових блоків залишаються різними, і це 
встановлює певні межі для розвитку їх співробітництва в 
питаннях безпеки. Політика безпеки Скандинавських країн 
після закінчення холодної війни включає елементи наступності: 
Фінляндія й Швеція займають позицію неприєднання до 
військових блоків і прагнуть забезпечити обороноздатність 
країни власними силами [2]. 

Королівство Швеція є однією з небагатьох 
західноєвропейських країн, що зберігають нейтралітет, і 
водночас від початку ХІХ століття не бере участі у військових 
конфліктах і не приєднується до будь-яких військово-
політичних альянсів. Разом з тим, особливістю нейтрального 
статусу Швеції, на відміну від аналогічного статусу, наприклад, 
Швейцарії, є те, що він юридично не закріплений як у 
національному, так і міжнародному правовому полі. Він не 
згадується в Конституції Швеції і не визнаний офіційно жодною 
з держав або міждержавних об’єднань. Проте щороку, за 
історичною традицією, нейтралітет незмінно згадується в 
зовнішньополітичних деклараціях уряду, які презентує в 
Парламенті глава зовнішньополітичного відомства і які можна 
вважати офіційними підтвердженнями державою свого 
нейтрального статусу, проголошеного в односторонньому 
порядку. 

Отже, нейтралітет Швеції ґрунтується винятково на її 
власному самовизначенні на світовій арені. Наслідком цього є 
відсутність жодних формальних міжнародних гарантій її 
суверенітету, внаслідок чого держава змушена забезпечувати 
його самостійно, серед іншого через формування й утримання 
потужного військового потенціалу. 

Особливої ваги зазначений складник набув під час 
холодної війни, коли Швеція перебувала між двома світовими 
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центрами сили – Північноатлантичним Альянсом і Організацією 
Варшавського договору. У цей період статус Швеції визначався 
формулою – «позаблоковість у мирний час, нейтралітет під час 
війни», а її оборонна політика базувалася на доктрині 
самостійного захисту території та суверенітету («оборони по 
периметру» або тотальної оборони). Країна утримувала 
численну армію і формувала потужний військово-промисловий 
комплекс, який у дійсності повністю забезпечував її потреби в 
озброєннях та оснащенні. У середині минулого століття Швеція 
намагалася впровадити програму створення ядерної зброї, однак 
припинила її наприкінці 60-х років, приєднавшись до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї [3, с. 40]. 

Загалом, Швеції вдалося забезпечити самодостатність 
своїх оборонних можливостей і тим самим – незалежність від 
військових блоків. Однак це коштувало країні 2,5–3 % ВВП 
щорічно – таким був обсяг її оборонних витрат в часи холодної 
війни. 

До особливостей шведського нейтралітету цього періоду 
слід додати ще дві ознаки. По-перше, попри позаблоковий 
статус Швеції, офіційна доктрина НАТО розглядала її як 
природного союзника, армія якого утримуватиме 
скандинавський плацдарм і створюватиме своєрідний «буфер» 
між СРСР і членом НАТО – Норвегією. Відповідно, Швеція 
мала всі підстави покладатися на Альянс у випадку будь-якого 
збройного посягання на її територію і суверенітет. По-друге, 
будучи нейтральною, Швеція, однак, завжди виступала проти 
будь-якої агресії, не остерігаючись ускладнення відносин з 
країнами-лідерами обох воєнно-політичних блоків. Активна 
миротворча політика Швеції проводиться з 50-х років минулого 
століття. 

Пропозиція колишнього Генсека ООН Д. Хаммаршельда 
щодо використання міжнародних миротворчих контингентів 
для врегулювання кризових ситуацій у різних регіонах світу 
стала однією з головних складників зовнішньополітичної 
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доктрини Стокгольма. Швеція традиційно бере участь у 
багатьох миротворчих місіях під егідою ООН, а плеяда 
шведських політиків (О. Пальме, Р. Екеус, Х. Блікс, Я. Еліассон, 
К. Більдт) зіграла помітну роль у встановленні миру та безпеки 
в різних країнах у межах відповідних місій міжнародних 
організацій. 

Під егідою ООН шведські військові спостерігачі, 
поліцейські та військові контингенти брали участь у місіях на 
Близькому Сході, у країнах Африки, в Індії і Пакистані, у 
Косові, у Тімор-Лешті та Грузії, у спеціальних політичних 
місіях ООН та операціях встановлення миру в Афганістані, 
Іраку та Сьєрра-Леоне. Не менш значущою є участь Швеції в 
місіях європейських структур: в операціях і місіях ЄС у Боснії й 
Герцеговині, Конго, провінції Ачех і на Палестинських 
територіях, в операціях ОБСЄ на Балканах і в Таджикистані, де 
працював шведський персонал [3, с. 41; 4, с. 136–145]. 

Після закінчення холодної війни зникла безпосередня 
військова загроза Скандинавським країнам з боку Радянського 
Союзу. Останні заявляють про значне поліпшення своєї 
геополітичної ситуації, що дало їм можливість проводити 
активнішу зовнішню й міжнародну безпекову політику, а також 
створило передумови для співробітництва Скандинавських 
країн у зазначених сферах. Можна виділити кілька загальних 
тенденцій у розвитку їх політики безпеки після закінчення 
холодної війни, що є основою для співробітництва: це 
всеосяжний підхід до проблем безпеки, визнання необхідності 
тісного міжнародного співробітництва для рішення нових 
проблем безпеки, прагнення відігравати активнішу роль на 
міжнародній арені. 

Із закінченням протистояння між Сходом і Заходом 
питання «твердої» безпеки втрачає колишню актуальність, саме 
поняття безпеки перетерпіло істотну трансформацію. На 
початку 80-х років ХХ століття виникає концепція «колективної 
безпеки» шведського прем’єр-міністра У. Пальме, яка означала 
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відхід від принципу «гри з нульовою сумою», сприймаючи 
безпеку держави не за рахунок інших країн, а завдяки 
взаємовигідному співробітництву, наприклад, у галузі 
скорочення озброєнь. Швеція й Фінляндія надають особливого 
значення концепції «колективної безпеки». Потім з’явилися 
некласичні школи, які, з одного боку, як об’єкт безпеки 
розглядали не тільки державу, але також суспільство й окремого 
індивіда, з другого боку, включали в поняття безпеки не тільки 
військово-політичні аспекти (питання «твердої» безпеки), але й 
соціальні, економічні, екологічні й інші аспекти, що становлять 
сферу «м’якої» безпеки. Проте розширене тлумачення безпеки 
зазнавало критики з боку прихильників класичного, 
реалістичного підходу. Вони вважали, що розширене 
тлумачення веде до того, що поняття безпеки знищує 
конкретність, що у свою чергу ускладнює пошук методів 
розв’язання проблем безпеки. Однак наприкінці минулого 
століття «всеосяжний» підхід до питань безпеки міцно 
затверджується в Скандинавських країнах на державному рівні 
й стає одним з основних принципів політики міжнародної 
безпеки Північних країн. 

Нові проблеми безпеки вимагали нових механізмів їхнього 
розв’язання. Проте Скандинавські країни визнають, що 
механізми ефективного розв’язання вищезгаданих проблем 
можуть бути створені лише на базі тісного міждержавного 
співробітництва. У 90-ті роки ХХ століття створені такі 
регіональні інститути співробітництва країн Балтійського моря 
в галузі «м’якої» безпеки, як Рада держав Балтійського моря 
(1992), Євроатлантична рада Баренцового моря (1993) і 
Арктична рада (1996), у роботі яких Скандинавські країни 
беруть активну участь. 

Після завершення холодної війни шведська модель 
самодостатнього, «добре озброєного нейтралітету» поступово 
втрачає сенс. З одного боку, зникла загроза глобального 
протистояння, з другого – з’явилися так звані «нові загрози», 
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серед них такі, що мають асиметричний, мережевий характер 
(міжнародний тероризм, кіберзлочинність тощо). Будь-яка 
потужна та самодостатня система національної оборони від 
таких загроз захистити повною мірою неспроможна. 

Активізувалися також загрози міжетнічних і загострення 
«заморожених» конфліктів, тобто виникнення «гарячих точок», 
де розвиток подій вражає не лише локальну територію, а й 
довколишні регіони. Протидія таким загрозам можлива лише 
через врегулювання кризових ситуацій безпосередньо в цих 
«точках» і потребує спільних дій у межах багатостороннього 
співробітництва. 

Ці обставини, на думку глави Міністерства закордонних 
справ Швеції К. Більдта, «підготували підґрунтя для зміни 
парадигми нашої зовнішньої політики та політики безпеки» [5, 
с. 145–159]. Зазначені зміни полягали, зокрема, у приєднанні 
Швеції до ЄС і його політики безпеки, активізації миротворчої 
діяльності (зокрема, у межах співробітництва з НАТО) та 
реформуванні Збройних сил у напрямі скорочення їх 
чисельності і створення сучасної, мобільної і високопрофесійної 
армії. 

У 1995 році Швеція приєдналася до ЄС і тим самим – до 
процесу формування і здійснення його політики безпеки. Як 
відомо, Маастрихтський договір про ЄС 1992 року передбачав 
розробку Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, 
невід’ємним складником якої стала Європейська політика 
безпеки і оборони (ЄПБО) [6]. На цей час у межах ЄПБО 
сформовано інституційні структури, здійснюється низка 
операцій (зокрема, на Балканах), у яких беруть участь шведські 
поліцейські та військові підрозділи [7]. 

Швеція активно долучилася до розвитку та інтеграції 
оборонної промисловості країн ЄС. Вона є одним із членів 
європейської «шістки» (Велика Британія, Іспанія, Італія, 
Німеччина, Франція, Швеція), міністри оборони якої в 2000 році 
уклали Рамкову угоду щодо заходів сприяння реструктуризації і 
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функціонуванню європейської оборонної промисловості. У 2001 
році вони підписали декларацію про зобов’язання: 1) 
співробітництва в галузі високих технологій з метою створення 
європейських потужностей з виробництва бойових авіаційних 
систем; 2) започаткування Європейської програми закупівлі 
технологій (European Technology Acquisition Programme, ETAP); 
3) заохочення європейської промисловості до забезпечення 
належної фінансової підтримки зазначених зусиль [ 8, с. 370]. 

Наприкінці минулого тисячоліття набув розвитку такий 
аспект міждержавного військово-політичного співробітництва, 
як проведення спільних операцій з підтримці миру під егідою 
різних міжнародних організацій. Миротворчій діяльності 
надається важливе значення в політиці міжнародної безпеки 
Скандинавських країн. У Шведській оборонній програмі 1996 
року зазначено, що проведення міжнародних операціях з 
підтримки миру є головним завданням збройних сил Швеції. 
Беручи участь у миротворчих операціях, Скандинавські країни 
передбачають дві основні мети. По-перше, це політична мета: 
демонстрація свого внеску в забезпечення міжнародної безпеки, 
прагнення бути не тільки споживачами, але й експортерами 
безпеки. По-друге, це військова мета: набуття досвіду й оцінка 
боєздатності власних збройних сил. Слід зазначити, що спільна 
участь Скандинавських країн у проведенні різних миротворчих 
операцій становить значну частину співробітництва Північних 
країн у галузі безпеки. 

Після вересневих подій 2001 року в США стало 
очевидним, що першочерговим завданням світових структур 
безпеки є пошук адекватних відповідей на нові загрози, що 
стали реальністю, а також модернізація національного 
законодавства. Основу сучасної політики міжнародної безпеки 
Швеції становлять Конституція країни, Закон «Про нову 
оборону» (1999/2000:30) 1999 року [9], Постанова уряду «Наша 
майбутня оборона» 2004 року, Стратегія безпеки Швеції 2006 
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року та інформаційні матеріали Міністерства оборони 
«Функціональний захист» 2012 року. 

У грудні 2003 року за участі Швеції затверджена 
Європейська стратегія безпеки, спрямована на протидію цим 
новим загрозам, створення зони безпеки довкола ЄС, підтримку 
безпеки і стабільності у світі через врегулювання кризових 
ситуацій. Також розроблено Концепцію європейських бойових 
груп – регіональних військових підрозділів на рівні полку на 
чолі з країною-лідером регіону, якою в Північній Європі є саме 
Швеція, оскільки її збройні сили є основою створюваної 
Північної бойової групи, до якої ввійдуть також військові 
контингенти Естонії, Норвегії і Фінляндії. З метою підвищення 
колективної безпеки планується створення Скандинавського 
загону швидкого реагування для участі в миротворчих 
операціях, спільного військово-морського підрозділу для 
патрулювання морських кордонів, забезпечення контролю 
повітряного простору над Ісландією. Заплановано також 
створити спільну групу для подолання наслідків катастроф, 
супутникову систему, єдину мережу боротьби з кібератаками, 
зміцнити військове співробітництво у сфері транспорту, 
медицини, освіти, матеріального забезпечення тощо [10]. 

На стадії ухвалення перебуває «Декларація солідарності» 
країн Північної Європи, де визначено, як кожна країна Альянсу 
«має поводитися, якщо її сусід стане об’єктом атаки або впливу 
ззовні» [11]. Таким чином, ідеться про можливе створення 
певного Скандинавського Альянсу – що, однак не суперечить 
співпраці Швеції з НАТО та не виключає її приєднання до 
Альянсу в майбутньому. 

Співпраця Швеції з Північноатлантичним Альянсом 
активізувалася ще наприкінці минулого століття: у 1992 році 
країна отримала статус спостерігача в Раді 
Північноатлантичного співробітництва, 1994 року – 
приєдналася до Програми «Партнерство заради миру», що 
суттєво розширило її військові та політичні контакти з 
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Альянсом. Водночас, після вступу Швеції до ЄС постало 
питання можливого приєднання країни до НАТО, проте далі 
заяв певних високопосадовців справа не зрушила, обмежившись 
лише поглибленням співпраці та використанням контактів з 
Альянсом для посилення своєї участі в забезпеченні 
регіональної й глобальної безпеки та в миротворчій діяльності й 
кризовому врегулюванні. 

Нині Швеція є активним учасником миротворчих місій 
НАТО. Шведські Збройні сили беруть участь у спільних 
навчаннях з військовими контингентами країн Альянсу. Їх 
нинішнє реформування спрямоване, серед іншого, на 
забезпечення сумісності систем озброєнь, управління, логістики 
тощо з арміями країн НАТО. Загалом, можна стверджувати, що 
протягом останнього десятиліття Швеція активно формує 
систему національної оборони, відповідну стандартам Альянсу. 

Проте жодних кроків, спрямованих на приєднання до 
нього протягом цього часу країна не робила. Навпаки, у 
згаданих вище щорічних зовнішньополітичних деклараціях 
уряду, як і раніше, обов’язково містилися підтвердження 
позаблокового статусу Швеції [12]. 

Ситуація дещо змінилась останнім часом – унаслідок, 
зокрема, підвищення активності Росії в районі Арктики та 
збройного конфлікту в Грузії. Шведські ліберали та деякі інші 
політичні сили знову порушують тему приєднання, що досить 
активно обговорюється також у Фінляндії, яка до цього часу 
також зберігає позаблоковість [13]. 

Отже, ситуація безпеки у світі та в європейському регіоні 
останнім часом швидко змінюється. Поява нових загроз робить 
нейтралітет, навіть «добре озброєний» і самодостатній, дуже 
вразливим, оскільки найпотужніша національна система 
безпеки нездатна захистити країну від асиметричних загроз. 
Очевидно, що ефективно протистояти сучасним загрозам 
безпеці можна лише в межах багатостороннього 
співробітництва, забезпечуючи активну військову присутність у 
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«гарячих точках» світу. Тому сьогодні досить виразною є 
тенденція переосмислення нейтральними країнами свого місця 
та ролі в сучасному світі загалом і в забезпеченні його безпеки 
зокрема, що стосується і Швеції. 

Нинішню реформу збройних сил Швеції та наміри 
створення Скандинавського воєнно-політичного альянсу можна 
розглядати як ознаки руху країни від традиційного нейтралітету 
та позаблоковості, які в сучасному світі, на думку автора, 
вичерпали себе. 

Водночас, для країни залишаються актуальними різні 
напрями забезпечення національної безпеки: створення 
ефективної системи північноєвропейської безпеки; 
повномасштабна участь у загальноєвропейській системі безпеки 
й оборони; вступ до НАТО. 

Сьогодні найраціональнішим для Швеції виглядає другий 
варіант, але немає достатніх підстав виключати посилення 
євроатлантичного вектора в зовнішній політиці країни. 

Фінляндія проголосила про власний нейтралітет у 1917 
році, після здобуття незалежності від Росії. Проте як колишня 
частина Російської імперії боролася під час Другої світової 
війни проти Радянського Союзу, щоб підтримати суверенітет і 
вижити як незалежна держава. Після війни Фінляндія підписала 
з Радянським Союзом угоду «Про дружбу, співробітництво і 
взаємодопомогу», ідучи на територіальні поступки Росії і 
розміщення радянської військової бази на власній території. 
Крім того, Фінляндія погодилася на вимогу Москви не брати 
участь у «Плані Маршалла» щодо повоєнного відновлення 
Європи. 

Політика Фінляндії під час холодної війни 
характеризувалася подвійним ставленням до Заходу і Сходу: 
побоювання, що відновлення відносин із Заходом могло бути 
неправильно сприйнято Радянським Союзом, отже, загрожувало 
ліквідацією власного суверенітету. Політика Фінляндії vis-à-vis 
Росія, також відома як Finlandization, спиралася на 
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екзистенціальне рішення не дратувати сильнішого східного 
сусіда, проте підтримати державний суверенітет, забезпечивши 
сильний захист [14]. 

Непохитний нейтралітет Фінляндії був однією з причин 
ліквідації радянської військової бази в 1955 році, а через п’ять 
років було всесвітньо визнано нейтралітет Фінляндії. 

У період холодної війни Фінляндія захищала 
Скандинавську вільну зону від ядерної зброї, щоб уникнути 
ядерних нападів у потенційному протистоянні між НАТО і 
Варшавським договором. Унаслідок загрози з боку Росії і 
побоювань у вмпадку ядерної війни стати головним театром 
військових дій Фінляндія продовжувала вести кампанію за 
ядерне роззброєння і контроль за озброєннями, а також 
відігравала пріоритетну роль на стратегічних переговорах з 
обмеження озброєнь і Конференції з безпеки та співробітництва 
в Європі [15]. 

1990 року Фінляндія оголосила про кінець дії Паризької 
мирної угоди 1947 року, яка обмежувала її суверенітет. 
Подолання наслідків холодної війни призвело до переоцінки 
власної національної безпеки і реформи військового апарату, а 
також поняття територіального захисту. У 1992 році країна 
обмежила свій нейтралітет політикою неприєднання, проте 
оголосила пріоритетом міжнародне співробітництво. 1995 року 
Фінляндія разом зі Швецією приєдналася до Євросоюзу, що 
мало більше економічну мотивацію. Політична еліта країни 
була переконана, що активна участь Фінляндії в ЄС допоможе 
сформувати майбутнє Європи, а також підтримає власний 
державний суверенітет. 

В урядовій доповіді «Безпека у мінливому світі», що була 
представлена парламенту в червні 1995 року й позначила 
основні напрямки фінської політики безпеки після закінчення 
холодної війни, відзначалося, що Фінляндія проводить політику, 
засновану на широкому й всеосяжному підході до безпеки. Крім 
політичних і військових аспектів, безпека включає повагу до 
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прав людини, захист законності, економічне співробітництво й 
взаємну солідарність у захисті навколишнього середовища. 

На відміну від більшості європейських нейтральних 
держав Фінляндія підтримувала сильну територіальну 
обороноздатність і наблизилася до міжнародної співпраці, 
використовуючи поняття «краща з двох стратегій». В першій 
фазі реформи Фінляндія зменшувала свою постійну армію 
приблизно до 50 тисяч осіб, а в подальшому – до 43 тисяч осіб 
(у 2008 році) [16]. 

Усі перетворення сучасної фінської політики безпеки після 
холодної війни сформовано в трьох головних джерелах 
Концепції національної безпеки – Доповіді уряду «Про 
Політику безпеки і захисту Фінляндії» 2001 року з двома 
відповідними редакціями у 2004 та 2009 роках [17]. Зазначені 
документи підтверджують прагнення країни забезпечити 
територіальний захист і міжнародне співробітництво, а 
національна оборона залишається сферою Збройних сил 
держави через історичну та територіальну близькість до Росії. 

У Фінляндії ідея приєднання до НАТО має не багато 
прихильників у політичному істеблішменті, хоча й тут ідуть 
дебати щодо цього питання, які найбільше інтенсифікувалися з 
1997 року, коли постало питання про прийом до НАТО Польщу, 
Чехію й Угорщину. Проте, незважаючи на внутрішні дебати про 
можливості приєднання до НАТО, офіційна позиція уряду 
Фінляндії зводиться до того, що Фінляндія дотримується 
принципу неприєднання до військових блоків. Колишній 
Президент Фінляндії М. Атисаари сказав у червні 1994 року, що 
він розглядає членство держави  Альянсі як дуже віддалену 
перспективу. 

Отже, позиції Скандинавських країн щодо питання 
європейського співробітництва в галузі безпеки й оборони 
схожі. Останні підтримують розвиток і зміцнення загальної 
зовнішньої політики й політики безпеки Європейського Союзу, 
але на міжурядовій основі. Країни розглядають ЄС як 
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інструмент розв’язання проблем «м’якої» безпеки. Але за різних 
обставин вони стримано ставляться до розвитку оборонного 
співробітництва в межах Євросоюзу, що обумовлено їхньою 
політикою неприєднання. 

Від початку 90-х років ХХ століття проблеми безпеки 
стали обговорюватись в межах Північної ради. З 1992 року 
питання зовнішньої політики й безпеки постійно наявні в 
порядку денному Північної ради. У лютому-березні 1995 року 
Доповідь робочої групи Північної ради «Північне 
співробітництво в новий час» була розглянута на сесії Північної 
ради в Рейк’явіку, за наслідками чого було визначено три 
напрямки подальшого співробітництва Північних країн у межах 
Північної ради й Ради міністрів. 

За шведською ініціативою влітку 1998 року була 
підготовлена Доповідь про результати співробітництва 
Північних країн у сфері зовнішньої політики за попередні три 
роки, що містила оцінку співробітництва Північних країн у 
межах ООН, ЄС та інших впливових міжнародних організаціях, 
а також у сфері прав людини, безпеки й Балтійської політики. 
Для координації політики міжнародної безпеки був створений 
Північний комітет вищих посадових осіб у сфері безпеки. 

На двосторонній основі тісно розвивається 
співробітництво між Швецією й Фінляндією, яке 
інтенсифікувалося після вступу країн до Євросоюзу. Набули 
поширення спільні заяви зовнішньополітичних відомств двох 
країн з питань міжнародної політики й безпеки, публікуються 
спільні статті міністрів закордонних справ Швеції й Фінляндії в 
національних ЗМІ. 

Проведений аналіз політики міжнародної безпеки Швеції 
й Фінляндії свідчить про те, що їхня модель має чітке 
забарвлення нейтральної, яка за своїм ідеологічним підґрунтям 
не в змозі створювати загрозу національним інтересам України. 

Разом з тим, вочевидь наявність загальних тенденцій у 
сучасній політиці безпеки Скандинавських країн після 
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закінчення холодної війни. Незважаючи на нейтральний статус 
держав, Фінляндія і Швеція рухаються до концепції колективної 
безпеки як на регіональному (Північні країни), так і 
глобальному рівнях (у межах ЄС). 

Зазначений поступ Скандинавських країн до системи 
колективної безпеки повинен бути врахований відповідними 
органами влади та управління України під час аналізу й 
розробки нормативних документів у сфері національної та 
міжнародної безпеки нашої держави. 
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The article analyses politics of international security of the 

Scandinavian neutral countries: Sweden and Finland. On the basis 
of the conducted analysis her descriptions are considered and 
classification of model of security is offered and also her estimation 
is carried out as a possible threat to national interests of Ukraine. 

Keywords: the Scandinavian countries, Sweden, Finland, 
international security, foreign policy, model. 

 
В статье анализируется политика международной 

безопасности Скандинавских нейтральных стран: Швеции и 
Финляндии. На основе проведенного анализа рассмотрены ее 
характеристики и предложена классификация модели 
безопасности, а также осуществлена ее оценка в качестве 
возможной угрозы национальным интересам Украины. 

Ключевые слова: Скандинавские страны, Швеция, 
Финляндия, международная безопасность, внешняя политика, 
модель. 
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КОНЦЕПЦІЯ «SMART DEFENSE» ЯК ВИМУШЕНИЙ 
ТРЕНД СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 

 
У статті аналізується зміст та основні завдання нової 

концепції Північноатлантичного альянсу – «smart defense». 
Висвітлюються причини її появи та проблеми практичної 
реалізації. Розкривається зміст основних труднощів, які 
постали перед альянсом у процесі забезпечення миру та безпеки 
в період економічної кризи. Розглядаються проекти, які були 
запропоновані в межах цієї концепції. 

Ключові слова: НАТО, «розумна оборона», безпека, 
оборонний бюджет, фінансово-економічна криза, архітектура 
європейської безпеки. 

 
Безпека є базовою потребою будь-якого суспільства. 

Гарантування безпечного стану є основним завданням держави. 
Проте в ХХІ столітті безпека вже не ототожнюється з 
відсутністю загрози військового нападу. Нині більшу небезпеку 
для держави становлять «несиметричні» загрози, які важко 
передбачити, відстежити й усунути. Серед таких загроз окреме 
місце належить економічній нестабільності. Адже за умов 
жорстокої економії і скорочення оборонних бюджетів ставиться 
під сумнів виконання взятих на себе зобов’язань у гарантуванні 
безпечного стану та стабільності. Таким чином, реалізація 
концепції «smart defense», яка має на меті забезпечення 
максимальної ефективності витрат на оборону завдяки 
ретельнішому визначенню пріоритетів, спеціалізації та 
багатонаціональній співпраці у сфері придбання сучасних 
озброєння та військової техніки, є необхідним етапом 
трансформацій Альянсу. Саме важливість реалізації даної 
концепції в умовах сформованого в економіці клімату, що 
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характеризується повсюдним скороченням державних видатків 
на оборону, обумовлює актуальність дослідження її основних 
ідей і проблем практичної реалізації.  

Джерельну базу статті становлять офіційні документи 
НАТО: Північноатлантичний 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 
окреслити межі адаптації НАТО до нових умов безпеки; Річний 
звіт Генерального секретаря за 2012 рік [5], 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. 

Метою статті є дослідження необхідності дотримання 
концепції «smart defense» і проблем її реалізації. 

Основою сучасної системи міжнародно-правових гарантій 
підтримання та відновлення міжнародного миру та безпеки є 
ідея колективної оборони. Вона остаточно була сформована в 
ХХ столітті, проте перед тим пройшла тривалий шлях 
історичного розвитку. Делегування країнами своїх повноважень 
у сфері забезпечення безпеки, могутнім міждержавним 
оборонним структурам є головною тенденцією сучасних 
міжнародних відносин. Інтеграційні процеси відбуваються на 
основі спільних інтересів задля досягнення певної  мети.  

Історія має чимало прикладів об’єднання держав перед 
обличчям спільного ворога. Так, грецькі міста-поліси 
створювали союзи для протистояння експансії Римської імперії. 
Практика полісів (міст-держав) Стародавньої Греції з утворення 
об’єднань, спрямованих, зокрема, на захист безпеки своїх членів 
або захист їх спільних цінностей, є важливою сторінкою в 
історії становлення ідеї та практики колективної безпеки [8, c. 
167]. Так, союзницькі зобов’язання членів Пелопоннеського 
союзу полягали в узгодженні зовнішньої політики та в спільних 
воєнних діях. Кожен учасник мав надавати для них військовий 
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контингент із власними командирами та матеріальним 
забезпеченням. Нині саме виконанням цих зобов’язань 
характеризуються міжнародні безпекові структури. 

 Історія ХХ ст. має на своєму рахунку дві світові війни, у 
яких країни, об’єднуючись у блоки на основі спільних інтересів, 
протистояли загарбанню власних територій. Нині поняття 
безпеки має набагато глибший контекст і відсутність загрози 
прямого військового нападу не може розглядатися державою як 
безпечний стан. Адже з розвитком світу змінився характер 
загроз. Нині одночасно з так званими «традиційними 
загрозами» країни все частіше зіштовхуються з 
«несиметричними» загрозами. 

Визначення цих «несиметричних» загроз дає нова 
Стратегічна концепція НАТО, прийнята на Лісабонському 
саміті 2010 року [3]. Серед таких загроз окреме місце належить 
економічній нестабільності. Адже за умов жорстокої економії і 
скорочення оборонних бюджетів ставиться під сумнів 
виконання взятих на себе зобов’язань у гарантуванні безпечного 
стану та стабільності. 

За таких умов країнам НАТО стає все важче знаходити 
фінансові ресурси, необхідні для підтримки адекватних 
військових сил і засобів. Тоді як Північноатлантичний союз 
виконує в дійсності роль міжнародного поліцейського і 
принципово важливими є  інвестиції в майбутні сили і засоби, 
зменшення фінансових можливосте кран-членів є надзвичайно 
небезпечним.  

Також у результаті фінансової кризи і скорочення в 
багатьох країнах НАТО частки ресурсів, що виділяються на 
оборону, виникла надмірна залежність від декількох країн, 
насамперед від Сполучених Штатів, збільшуються 
невідповідності потенціалів серед європейських країн НАТО і 
спостерігається значний дефіцит найважливіших засобів.  

Країни НАТО витрачають на оборону менше половини 
оборонних витрат США. Починаючи з 2008 року, оборонні 
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витрати більшості країн НАТО, окрім США, постійно 
знижуються. На частку Франції, Німеччини та Сполученого 
Королівства в сукупності припадає понад 50 відсотків 
оборонних витрат країн НАТО, без урахування США, проте 
останнім часом на оборонні витрати цих трьох країн 
виявляється дедалі більший тиск.  

У 2006 році країни НАТО домовилися виділяти на 
оборону як мінімум два відсотки від ВВП. У 2007 році тільки 
п’ять країн-членів виконали угоду і перетнули 2% бар’єр[5], у 
2012 році їхня кількість скоротилася до чотирьох. 

 Проблема полягає в тому, що Сполучені Штати більше не 
готові нести основний тягар витрат Альянсу. А всі інші країни 
куди охочіше спрямували б частину своїх оборонних бюджетів 
на соціальні або економічні потреби. 

При детальному вивченні оборонних витрат у світі 
виявляється, що сукупний обсяг оборонних витрат НАТО 
залишається найбільшим. Однак, якщо в 2011 році на частку 
НАТО припадало 60 відсотків світових оборонних витрат, 
намітилася незмінна тенденція до зниження порівнянно з 69 
відсотками в 2003 році. Частка НАТО залишається 
переважаючою, але вже в 2014 році вона може знизитися до 56 
відсотків або ще менше, якщо збережуться поточні тенденції в 
оборонних витратах держав-членів НАТО та інших країн у 
всьому світі [5].  

Фінансова криза спонукає НАТО до реформ. Очільники 
організації розуміють, що найкраще рішення в таких умовах – 
адекватне розподілення ресурсів. Іншими словами, розумно 
витрачати кошти, щоб домагатися максимальної рентабельності.  

Уперше ідея концепції «smart defenсe» була запропонована 
після Мюнхенської конференції з безпеки 2011 року. Її автор, 
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен, 
представив форму нового мислення в оборонній сфері.  
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Світові обронні витрати 
Таблиця.1.1. 
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2003 24% 45% 1% 1% 4% 2% 5% 2% 2% 14% 69%
2011 19% 41% 2% 2% 8% 3% 3% 4% 3% 15% 60%
2014 16% 40% 1% 2% 10% 3% 3% 5% 3% 17% 56%

Оборонні витрати НАТО в процентному 
співвідношенні до світових

 
Дана концепція як наслідок довготривалої фінансово-

економічної кризи покликана створити сприятливіші умови в 
безпековій сфері. Оптимізація має відбуватися за рахунок 
тіснішої та гнучкішої співпраці. У 2012 році, затвердивши пакет 
рішень у сфері оборони і такі ключові ініціативи, такі як 
«Розумна оборона» та «Зв’язаність сил», країни НАТО почали 
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робити кроки, спрямовані на розв’язання найгостріших 
проблем. 

У часи жорсткої економії, кожен євро, долар або фунт 
стерлінгів на рахунку. «Smart defenсe»  являє собою новий 
спосіб мислення про створення сучасних засобів оборони  для 
Альянсу в найближче десятиліття.  Це означає  ефективніше 
спільне використання можливостей, встановлення пріоритетів і 
координування зусиль. 

Але ж військова місія в Лівії показала, що країни НАТО не 
завжди здатні прийти до згоди з ключових питань. Цей факт не 
дозволяє говорити про наявність серйозних суперечностей у 
середині блоку. Ця військова операція виявила в системі 
Альянсу серйозні прогалини. Диверсифікації позицій країн 
альянсу з ключових військово-політичних питань 
перетворились у стійку тенденцію. Тому одним з 
найважливіших завдань «smart defenсe» є збалансованість 
американського і європейського військового потенціалу. 
Одночасно кожен з членів Альянсу повинен бути впевнений у 
тому, що партнери однаково відповідально підходять до 
виконання своїх зобов’язань.  

Іншими словами, оборона повинна бути організована 
таким чином: різні члени НАТО концентрують свої фінансові 
ресурси на окремих напрямках і одночасно спільно працюють у 
певних сферах. 

«Smart defense» (розумна оборона) – це нове мислення, яке 
дає країнам можливість вести спільну роботу для створення і 
підтримки потенціалів, які вони не могли б дозволити собі 
створити або закупити самостійно, а також звільнити ресурси 
для створення інших потенціалів. 

На саміті в Чикаго країни НАТО домовилися приступити 
до практичної реалізації пакету з 22 проектів «smart defense», 
завдяки яким вдасться підвищити оперативну ефективність, 
домогтись економії на зменшенні дублюючих витрат ресурсів і 
забезпечити тіснішу військ НАТО. До компетенції цієї 



Концепція «smart defense» як вимушений  
тренд сучасного глобалізованого світу 

 

 105 

концепції належать питання протиракетної оборони, розвідки, 
спостереження, забезпечення готовності, навчання та підготовка 
сил, ефективної взаємодії та сили охорони [5]. Це означає 
спільне придбання та спільне утримання військових 
компонентів, крім того, мережеве об’єднання наявних 
військових підрозділів. 

Проте «smart defence» – це значно ширше поняття. Це – 
зміна в мисленні, можливість вироблення нової культури 
співпраці, у якій першочергового значення набуває 
багатонаціональне співробітництво. Це – ефективний спосіб 
забезпечення збройних сил необхідним потенціалом [5]. 

Як передбачається, набутий завдяки цим проектам досвід 
допоможе зміцнити довіру до багатонаціональної співпраці над 
більшими потенціалами, яких потребує Північноатлантичний 
союз. У коло цих проектів входить: 

Універсальний інтерфейс озброєнь НАТО: технічне 
рішення, що дозволяє різним літакам-винищувачам 
використовувати боєприпаси з різних джерел і країн, що 
покликане сприяти гнучкому використанню боєприпасів у 
всьому Північноатлантичному союзі. Операція ВПС у Лівії, 
проведена в 2011 році, підтвердила важливість подібного 
проекту. 

Патрульні літаки ВМС: багатонаціональний резерв 
патрульних літаків ВМС, які можуть надаватись усім країнам-
учасницям, а також іншим країнам за надходженням запиту, з 
метою гнучкішого й ефективнішого використання наявних 
коштів. 

Багатонаціональні медичні лікувальні об’єкти: 
стандартні модульні медичні установи для багатонаціональних 
розгортань на підтримку операцій; завдяки їм країни зможуть 
оптимально використовувати медичні сили і засоби. 

Модулі введення в дію розгорнутих авіабаз: за рахунок 
об’єднання компонентів, необхідних для розгортання 
аеродромів на підтримку операцій, буде створена авіабаза. 
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Багатонаціональний резерв таких модулів буде створений із сил 
і засобів, які нададуть різні країни. 

Європейські країни НАТО беруть участь у кожному з 
проектів «розумної оборони», узгоджених на сьогоднішній 
день, і відіграють провідну роль приблизно в двох третинах цих 
проектів. З точки зору участі одна третина проектів - суто 
європейська. 

Крім цих проектів, у межах «розумної оборони» 
Північноатлантичний союз веде три багатонаціональні 
програми особливої значущості: 

- протиракетна оборона; 
- система спостереження НАТО у сфері наземної 

розвідки; 
- об’єднана система розвідки, спостереження і 

рекогносцировки.  
Ці програми покликані забезпечити НАТО найсучаснішим 

колективним військовим потенціалом, необхідним для 
протистояння новим загрозам безпеки і задоволення інших 
оперативних потреб. Як зазначено в концепції: «діючи спільно, 
країни можуть мати доступ до можливостей, які вони не могли 
дозволити собі індивідуально, і досягти значної економії» [5]. 
Співпраця може набувати таких різних форм, як поділ на 
невеликі групи країн, або стратегічний поділ на групи, за 
різними факторами: близькість географічного розташування, 
культури або володіння спільними активами. 

Також важливим є той факт, що країни-партнери НАТО, 
серед них і  Україна, запрошені до участі в реалізації концепції 
«розумної оборони» альянсу. Адже, починаючи з моменту 
здобуття незалежності Україна оголосила про пріоритетність 
безпекового співробітництва в євроатлантичному просторі. 
Співпраця з НАТО завжди була важливою для української 
держави і, незважаючи на те, що нині ми не прагнемо стати 
повноправним членом Альянсу, цей напрямок залишається 
досить цікавим та перспективним для нашої держави [1]. 
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Указом Президента України № 273/2012 від 19 квітня 2012 
затверджена Річна національна програма співробітництва 
Україна-НАТО. Таким чином Україна підтвердила своє 
прагнення і в майбутньому співпрацювати з Альянсом. А участь 
у проектах у межах концепції «розумної оборони» може стати 
для України позитивним досвідом у реформуванні оборонної 
сфери та дозволить у майбутньому вийти на новий рівень 
співпраці з НАТО. 

Щодо перешкод на шляху реалізації концепції, то тут 
НАТО знов опиняється перед проблемою відсутності єдності в 
середині Альянсу. Адже реалізація концепції, що спрямована на 
тіснішу співпрацю, можлива за умов наявності єдиного бачення 
та спільних цілей. Проблема полягає в тому, що уряди країн-
учасниць не бажають економити на суверенітеті та не мають 
наміру відмовлятися від права накладати ті чи інші обмеження 
на участь свої військових контингентів у зарубіжних місіях, під 
час яких і має відбуватися «розподіл обов’язків» [7, с. 184]. У 
концепції зазначено, що «розробка і застосування оборонного 
потенціалу належить насамперед до компетенції національних 
урядів. Однак технології коштують дедалі дорожче, і оборонні 
бюджети не витримують такого фінансового навантаження. 
Отже, деякі засоби більшість країн Альянсу може отримати 
лише у випадку спільного придбання» [5]. Усі країни-члени 
Альянсу розуміють, що згладити вплив негативних наслідків 
фінансової кризи на оборонну сферу можна лише за допомогою 
адекватного реформування, проте відмова від власних амбіцій 
надзвичайно важко дається союзникам. 

Загалом, концепція «smart defenсe» є частиною іншої 
довготривалої ініціативи – «На шляху до сил НАТО 2020»,  яка 
була  схвалена главами держав і урядів країн НАТО на саміті в 
Чикаго. Головна її мета полягає у створенні сучасних збройних 
сил, здатних до адекватного й оперативного реагування на 
виникаючі виклики та загрози безпеці в будь-якому регіоні світу 
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з максимально ефективним використанням військового 
потенціалу країн НАТО. 

Отже, ідея об’єднання країн у союзи заради гарантування 
своєї безпеки  ненова. Вона має багатовікову історію, яка 
демонструє як переваги, так і недоліки такої інтеграції. Країни 
співпрацюють на основі спільності інтересів і цінностей, при 
цьому жертвуючи певною частиною суверенітету, чи власними 
амбіціями. Організація Північноатлантичного договору пов’язує 
найрозвиненіші та найвпливовіші держави Європи з Америкою, 
перетворюючи Сполучені Штати в головну дійову особу навіть 
у внутрішньо європейських справах [9, c. 40]. 

З моменту заснування Організації Північноатлантичного 
договору йдуть дискусії про місце і роль цієї організації в 
системі міжнародної безпеки, про подальшу долю 
трансатлантичного проекту і можливі перспективи його 
реформування. Адже з плином часу змінюється світ і відповідно 
іншими стають «правила гри». У такій ситуації, якщо Альянс 
прагне і надалі залишатися могутньою структурою європейської 
архітектури безпеки, він повинен адаптуватися до нових 
безпекових реалій. Діяти на випередження, заздалегідь 
вживаючи заходів для запобігання можливих криз.  

Скорочення оборонних видатків країнами-членами НАТО 
стало однією з найбільших проблем Альянсу. Адже для 
ефективного забезпечення миру організація має володіти 
найновішим обладнання, технікою та озброєнням, що в умовах 
жорсткої економії здається неможливим. Тому концепція «smart 
defense»  стала еще одним інструментом НАТО в процесі 
адаптації до нових реалій часу, шляхом поглиблення 
трансатлантичних зв’язків. 

Саміт у Чикаго був першим, але важливим кроком до 
реалізації цієї ініціативи. Глави держав і урядів країн-членів 
НАТО затвердили конкретний пакет міжнародних проектів, 
серед іншого для кращого захисту, кращого нагляду та кращого 
навчання сил НАТО. Ці проекти забезпечують підвищення 
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операційної ефективності, економії і тісніші зв’язки між силами 
НАТО, і будуть слугувати практичним досвідом для подальших 
таких проектів удовгостроковій перспективі. 

Серед можливих перешкод при реалізації концепції най 
значущішою проблемою є відсутність єдності в середині 
Альянсу. Хоча ця проблема має глибоке коріння та існує вже не 
перше десятиліття, можливо саме «smart defenсe» допоможе у 
вирівнюванні національних пріоритетів. Адже концепція дає 
змогу для прозорої співпраці і пропонує економічно ефективний 
підхід для задоволення основних інтересів держав. 

Працюючи разом як союзники з НАТО, країни-члени 
зацікавлені у співпраці з партнерами за межами НАТО. Нині, в 
умова фінансово-економічної кризи, багато країн опинились у 
подібній ситуації, де часто постає вибір між економією та 
ефективним захистом. 

Для реалізації цілей концепції, країни повинні віддавати 
пріоритет тим з можливостей, які НАТО потребує найбільше, і 
шукати багатонаціональні розв’язання спільних проблем. НАТО 
може виступати у як посередник, допомагаючи народам 
встановити мир разом з меншими витратами, ефективніше і з 
меншим ризиком. 
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The article discusses the constituents of «smart defence» 

concept. The purposes and  problems of implementing this »smart 
defence» concept are highlighted. 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 describes a concrete package of multinational projects, 
including for better protection of NATO forces, better surveillance 
and better training. 
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В статье анализируется содержание новой концепции 

Североатлантического альянса – «smart defense». Освещаются 
причины ее появления и проблемы практической реализации. 
Раскрывается содержание основных трудностей, с которыми 
столкнулся альянс в процессе обеспечения безопасности в 
период экономического кризиса. Рассматриваются проекты, 
которые были предложены в рамках этой концепции. 

Ключевые слова: НАТО, «умная оборона», безопасность, 
финансово-экономический кризис, архитектура европейской 
безопасности. 
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СУТНІСТЬ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 
В КОНТЕКСТІ СИРІЙСЬКОГО ПИТАННЯ 

 
Розглядаючи переговори в контексті сирійського 

конфлікту, ми маємо змогу на практиці дослідити 
внутрішньодержавні мотивації сторін, зрозуміти їх мету і 
стан перемовин, який є неподільно пов’язаним з міжнародним 
впливом на суб’єкти внутрішньодержавного конфлікту, а 
також зрозуміти першопричинність їх мотивації. 

Ключові слова: переговори, взаємини, мета, рішення, 
стратегія, історичний досвід, Сирія, конфлікт, мотивація, 
першопричинність. 

 
Людство від самого початку свого існування завжди мало 

певні комунікативні процеси. Окрім здобутків нашої цивілізації, 
ми маємо низку суперечливих питань, завдяки чому в змозі 
стежити за веденням переговорного процесу, сутність якого, 
зокрема, визначено в даній статті. Інформатизація суспільства 
спричинила дивовижні відкриття й досягнення, проте і 
розробила засоби, що мають здатність привести досягнення до 
нуля. Світ не змінюється, не змінюються й дії людей. Війна і 
мир протиставлене між собою людське буття, яке існувало і 
буде існувати до тієї пори, допоки одна сторона вважатиме себе 
здатною до перемоги над кимось, над іншою стороною. 
Визначальний фактор відносин – здатність вести діалог. Вести 
діалог можна по-різному, і навіть нічого не кажучи. На прикладі 
Сирії ми розглядаємо глибину ведення переговорного процесу. 
Аналізуючи стан міжнародних відносин, сили руху та 
геополітичні концепції, ми доводимо розуміння переговорного 
процесу до здатності розуміти глибинні питання та їх причини, 
а не лише вміння вести діалог. Одним з основних правил 
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ведення переговорів є розуміння мети, як власної, так і суб’єкта, 
з ким ведуться переговори. При розумінні найголовнішої мети, 
за для чого суб’єкт вдається до дій, його мотивацію ми можемо 
зрозуміти та передбачити перебіг подій, а найголовніше 
спричинити потрібний нам результат. Це є основним 
складником досягнення поставленої мети. 

Слід зазначити, що тематика переговорів є достатньо 
широкою. Тому вона має широкий спектр дослідження: від 
дипломатії до побутових перемовин. На пострадянському 
просторі варто виділити таких учених, як Сафрончук В.С., 
Семенов І.Н., Василенко І.А., Котельникова В.Ю., Лебедєва 
М.М. та ін. 

Закордонних досліджень більше і з основних потрібно 
виділити праці Г. Кіссінджера, З. Бжезинського, Т. Ферріс, Дж. 
Фокса та багатьох інших. Дослідження авторів тематики 
переговорного процесу широко розгалуджені, оскільки 
стосуються майже всіх сфер життя людини. Проте основною 
рисою всіх досліджень є методологія переговорного процесу як 
такого. Чи то дипломатичні переговори, чи бізнес-зустрічі. 
Тактика й стратегія залишається незмінною. Щодо розуміння 
подій, що відбуваються зараз на Близькому Сході, зокрема у 
Сирії, можна навести таких авторів, як Дж. МакКіндер, С. 
Хангтінгтон, Ф. Фукуяма, а також, проводячи аналізуючи ЗМІ 
та різних сучасних джерел інформації, таких, як CNN, BBC, 
Rauters, ИТАР-ТАСС тощо. 

Дане дослідження має визначити основні особливості 
переговорного процесу на прикладі сирійського конфлікту. 

Розглядаючи переговорний процес теоретично, базуючись 
на методології та техніках, ми не зможемо досягти повного 
результату без практичного доведення аналітичного 
дослідження. Історія наскрізь просякнута прикладами різних 
технік і підходів до втілення переговорного процесу. І саме 
історія є прикладом того, як потрібно діяти в тому чи іншому 
випадках для того, щоб досягти потрібного результату. 
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Розглянемо сирійське питання на сучасному етапі історії. 
На момент написання цієї статті в Сирії відбувається 

внутрішня громадянська війна, чи збройний 
внутрішньополітичний конфлікт між державними силами Сирії 
та повстанськими угрупованнями. 

Причини внутрішнього конфлікту полягають у декількох 
причинах. По-перше, у сучасному світі, у всьому світі, 
поступово в усіх його гравцях набуває популярності серед мас 
ідея демократичного влаштування суспільства і держави [1]. 
Тобто, усе більше і більше країн мають настрої «західної 
свободи». Потрібно розуміти, що принцип функціонування 
арабських держав, так чи інакше побудований на релігії Іслам. 
Хоча Сирія є світською країною, що суттєво відрізняється, 
наприклад, від ісламізованого Ірану, проте президент є 
мусульманином і у своїх поглядах він вбачає поведінку 
приналежної віруючої людини. Це можна простежити в його 
промовах, у його діях [2]. До влади в арабських країнах не може 
прийти людина, що буде сповідувати іншу релігію, ніж Іслам, 
або бути невіруючою, бути атеїстом. Для арабських держав це 
неможливо апріорі. Тому ця особлива характеристика повинна 
бути передбачена при розгляданні ситуацій, що відбуваються в 
цьому регіоні. Можна вести дуже тривалу дискусію на тему 
свободи людини і того, що для кожного краще. У нашому 
сучасному світі, при демократичній основі капіталістичного 
світу існують кастові системи в Індії, наприклад. Що є зовсім 
протилежним демократичним нормам, оскільки суперечить 
поняттям демократичної свободи. Адже кожна каста має власні 
правила, і люди, які належать до однієї касти, не можуть більше 
ніколи в житті бути належними до іншої, чи переходити до 
іншої касти. Хоча в демократичному світі все навпаки: людина 
вільна у своїх діях і має здатність досягати, мати вибір, право 
тощо [3]. 

Тобто постає запитання: що для кожного є свободою? Чи є 
дія демократичною, коли один суб’єкт міжнародних відносин 
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наполягає силовими рішеннями на прийнятті своїх норм 
світоустрою іншим гравцем міжнародного поля? Така дія 
називається силовим вирішенням питання, чи війною, що від 
самого початку дескридитує поняття демократичного впливу на 
«адемократичні» держави. Коли людина має право обирати те, 
чого вона хоче, чому ми повинні стверджувати, що її дії 
неприйнятні, якщо вони не суперечать нашим нормам свободи в 
нашому просторовому полі діяльності? Тобто розуміння 
питання свободи вибору та самовизначення є дуже 
філософським і розглядається загалом при корисному для однієї 
сторони тлумаченні [4]. 

За офіційними даними, внутрішній конфлікт у Сирії виник 
через антиурядові настрої, на основі незмінності політичного 
устрою країни [5]. Політична партія Баас перебуває при владі 
вже близько 50 років. Президент Сирії Башар Хафез аль-Асад 
уже 12 років при владі з 2000 року. Його батько Хафез аль-Асад 
був президентом Сирії від 1971 до 2000 року. Чітко 
вимальовується династичний підхід правління. Потрібно 
зазначити, що для країн Близького Сходу це є типовим явищем. 
І як зазначають світові аналітики, це саме собою не могло 
призвести до громадянської війни. Адже економічної кризи в 
країні немає, люди не голодують. Населення має вільний доступ 
до інформаційних технологій, має свободу сповідування, існує 
система освіти. Країна не має істотних релігійно-історичних 
пам’яток, як в Ізраїлі. Сирія не багата на нафту і газ. У Сирії не 
розглядають перспективу створення зброї масового ураження. 
То в чому ж питання? Чому ж конфлікт відбувся? [6]. 

7-й Генеральний секретар ООН Кофе Аннан, а також 
спеціальний посланник ООН і Ліги арабських держав у Сирії 
для врегулювання конфлікт представив власний план 
урегулювання конфлікту. Цей план передбачає повне зупинення 
вогню сторонами конфлікту та проведення мирного діалогу [7 ]. 
Звичайно ж Сирійська влада зробила низку значних поступок. 
Був сформований новий уряд, а також відбулися вибори на 
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багатопартійній основі, що свідчить про те, що державна 
сирійська сторона готова розглядати мирне розв’язання 
конфлікту, діючи в межах закону та конституції [8]. Повстанці 
визнали ці дії вже запізнілими, а США прокоментували вибори 
в Сірії як «сміхотворні», зсилаючись на умови збройного 
протистояння сторін. План Кофе Анана не набув сили, і сам 
спецпосланник ООН і ЛАД визнав, що його план не може бути 
реалізованим. На фоні діючого збройного конфлікту окремі 
держави Європи й Америки відкликали своїх послів із Сирії [9].  

З історії міжнародних відносин ми знаємо, що крок 
відкликання посольства однієї країни з іншої свідчить про 
наміри збройної інтервенції до країни. Західні країни 
підтримують повстанські угруповання, пояснюючи це тим, що 
вони підтримують сирійців, які прагнуть демократичних 
зрушень у середині країни. Ці країни наполягають на введені 
миротворчих збройних сил до Сирії з наміром зупинити 
кровопролиття. Росія і Китай як постійні представники Ради 
Безпеки ООН накладають вето на таку інтервенцію, зсилаючись 
на те, що внутрішня ситуація в Сирії є справою Сирії і не 
становить загрози для міжнародного співтовариства [10]. 

Аналізуючи останні події на Близькому сході, можна 
виокремити таке явище, як «Арабська весна». Під цим терміном 
розуміється хвиля демонстрацій і революційних протестів, яка 
почалася від кінця 2010 року в арабському світі. Революції в 
Тунісі та Єгипті. Громадянська війна в Лівії. Повстання в 
Бахрейні та Ємені. Масові протести в Алжирі, Іраці, Йорданії, 
Мароко, Омані і т.д. Дивлячись на політичну карту світу 
близькосхідного регіону, можна побачити деякий «гарячий 
пояс» з країн, у яких відбуваються протести або повстання чи 
збройні конфлікти (див. мал. 1). 
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Мал. 1. 

Потрібно зазначити також про нестабільність в 
Афганістані, Кавказі та у відносинах між Пакистаном та Індією. 
Іран сповідує свою позицію на Близькому Сході, тому він є 
гравцем незалежним у геополітичному сенсі. Це 
багатомільйонна країна з добре укомплектованою армією та 
новітніми розробками своєї іранської зброї. Це свідчить про те, 
що Іран позиціонує себе як сильна держава Близького Сходу, на 
яку потрібно зважати іншим країнам, які вбачають свій прямий 
збройний інтерес у цьому регіоні. Цей «гарячий пояс» країн 
Близького Сходу цікавий ще й тим, як зазначалося, що всі 
країни сповідують Іслам. Індія також нараховує чималу 
популяцію громадян, сповідуючих Іслам. Тобто це 
геополітичний «півмісяць» країн, населення яких релігійно та 
мовно добре розуміє один одного. Як сірники з однієї коробки 
при запалюванні палають з однаковою потужністю та 
швидкістю. 

Згадаємо 1904 рік. Лондон. Виходить у світ праця під 
назвою «Географічна ось історії» Джона МакКіндера – 
англійського геополітика, члена Таємної ради Її Величності та 
засновника теорії Хартленда [11]. У 1919 році Дж. МакКіндер 
винайде таку формулу: «Хто контролює Східну Європу, той 
командує Хартлендом. Хто контролює Хартленд, той командує 
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Світовим островом. Хто контролює Світовий острів, той 
командує Світом». 

Під Хартлендом МакКіндер розуміє частину Євразії, 
серцем якої є Росія [12] (див. мал. 2). 

 

 
Мал. 2. 

Дж. МакКіндер передбачає протистояння СРСР і Заходу, 
холодну війну і виводить формулу, діючи за якою країни 
зовнішнього півмісяця зможуть контролювати Хартленд. Якщо 
ми порівняємо обидві мапи, то виявимо територіальний 
взаємозв’язок між країнами «Арабської весни» та країнами 
«внутрішнього півмісяця» МакКіндера. Зважаючи на це, ми 
можемо дійти висновку, що дії Західних країн щодо Сирії 
будуть реалізовані, як були реалізовані щодо інших країн 
Близького сходу, і ще будуть застосовані щодо Ірану, дискусія 
навколо якого триває і дотепер. 

Дослідження, яке ми провели щодо Сирії, має 
безпосередній зв’язок з переговорним процесом. З різними 
стилями ведення переговорів. Розглядаючи історичний приклад 
Сирії, спочатку необхідно визначитися з метою кожної сторони 
процесу для того, щоб визначити мотиви та взаємозв’язок дій. 
Спочатку, якщо абстрагуватися від зовнішнього світу та 
розглядати лише Сирію, то можна дійти висновку, що кожна 
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сторона сирійського конфлікту має власну мету. Мета 
сирійської влади відновити порядок у країні та провести 
реформи для того, щоб закінчити конфлікт. Мета опозиційних 
сил полягає в усуненні чинної влади. Вони прагнуть нової влади 
і нових рішень.  

З цього, вочевидь, випливає, що в країні всі сторони 
повинні скласти зброю, потім у мирному невійськовому 
положенні провести всезагальні вибори та вирішити, які 
реформи потрібно провести. Тобто теоретично сторони могли б 
домовитися за тієї умови, коли б у них закінчилися набої. Доки 
одна сторона стріляє в іншу, процес буде пов’язувати лише 
сила. Для цього потрібно припинити поставки наступальної 
зброї до країни третіми державами, що відбувається і дотепер. 
Якщо в Сирію і зараз продавати зброю, то війна не скінчиться 
як не закінчиться у випадку арабо-ізраїльського конфлікту. 
Тобто, коли Сирія має зовнішній фактор впливу із-за кордону, 
третя сила впливу, звісно, уже не має сенсу розглядати 
переговорний процес між сторонами, державними силами й 
опозицією, лише в контексті внутрішньополітичного. Тепер 
ведення переговорів між сторонами внутрішньо-сирійського 
конфлікту є ширшим і вже залежить від міжнародних сил, від 
третьої сили. А коли задіяні зовнішньополітичні суб’єкти 
міжнародних відносин, то розв’язати внутрішньополітичний 
конфлікт не вбачається можливим власними силами [13]. 

Виникає запитання: кому потрібна війна в Сирії? Навряд 
чи народ Сирії щиро вітає нинішні події в себе в країні. 
Розглядаючи геополітичну концепцію МакКіндера та його 
розуміння внутрішнього півмісяця як території, де 
зіштовхуються інтереси Сходу й Заходу, можна дійти висновку, 
що війна в Сирії, як і «Арабська весна», не на користь 
Хартленду. Адже поблизу кордону Росії, Казахстану й Китаю 
складається нестабільна ситуація, пояс держав, збройна 
внутрішньополітична ситуація в яких є нестабільною і в яких 
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перебувають миротворчі війська Західних країн. Ці події не на 
користь Хартленду. 

Але повернемося до розгляду переговорного процесу 
щодо Сирії. Ми розуміємо, що розв’язати самостійно проблему 
громадянської війни Сирія не в змозі, оскільки вона є об’єктом 
впливу зовнішньополітичних сил. Тому питання щодо Сирії 
буде зв’ясоване міжнародним співтовариством, а вже потім 
постфактум – Сирією. Так званий «зовнішній півмісяць» 
створює «внутрішній півмісяць» навколо Хартленду. Це мета. 
Хартленд звичайно прикладе всі зусилля для того, щоб не 
допустити цього, або щоб цей процес затягся на довго.  Методи 
ведення переговорного процесу вже зараз мають перехід від 
офіційних до мовчазно-рішучих і дієвих, що призведе до 
масштабного силового рішення під егідою «допомоги», «миру й 
безпеки».  

Враховуючи ці фактори, можна заключити, що в 
сучасному світі більше не є актуальними повномасштабні війни, 
коли одна велика країна проголошує війну іншій, як під час 
Другої світової війни. Зараз війна проголошується, діючи через 
інші сили, інші інструменти впливу на внутрішній стан 
держави. Тероризм, сепаратизм, антидержавні виступи, 
створення «п’ятої колони» – це все є діями мовчазних 
переговорів, у яких сторони не сидять по обидва боки столу та 
не обговорюють власні позиції вголос. Вони роблять свій хід 
діями. Тому в нинішній геополітиці переговорний процес є 
дієвим, коли він ведеться із силовими «козирями» в рукаві [14]. 
Мета, як була 1000 років назад,  так і залишилася тією ж самою, 
– це експансія та ресурси. При такому розкладі позицій 
майбутнє вимальовується зрозумілим. 

З огляду на вище зазначене, переговорний процес є 
складником нашого життя. Розуміння переговорного процесу 
призводить до успішної діяльності суб’єктів. Першопричинним 
у переговорному процесі є розуміння корінних мотивацій 
сторін, їхню мету. Уміння вести діалог є основним складником 
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досягнення поставленої мети. Привести відносини до тієї мети, 
яка потрібна Вам, можна при розумінні власної чітко 
поставленої мети, маючи потенціал і ресурси, стратегію і 
системність дій. Оскільки історія має циклічний характер і 
являю собою хронологію діяльності людства, саме вона 
переповнена прикладами тих чи інших результатів при 
наявності тих чи інших параметрів сил ведення переговорного 
процесу. Саме через історію ми набуваємо досвіду.  

На прикладі сирійського конфлікту розглянуто характер 
ведення перемовин між сторонами, як на 
внутрішньодержавному рівні, так і на міжнародному полі, 
досліджено першопричинність мотивативних чинників сторін. 
Суспільство є складною комунікативною системою 
міжособистісних стосунків тому, знаючи правила і системність 
діяльності внутрішньо суспільних гравців, можна отримати той 
результат, який потрібен, за тих обставин, які неможливо 
уникнути, Їхню динаміку слід використати для власного 
результату. 
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Рассматривая процесс переговоров в контексте 

сирийского конфликта, мы имеем возможность на практике 
изучить внутригосударственную мотивацию сторон, понять 
их цель и состояние переговоров, которые неотрывно связаны с 
международным влиянием на субьекты 
внутригосударственного конфликта, а также понять 
первопричинность их мотивации. 

Ключевые слова: переговоры, взаимоотношения, цель, 
решения, стратегия, исторический опыт, Сирия, конфликт, 
мотивация, первопричинность. 

 
Considering the negotiation process in the context of the 

Syrian conflict, we have the opportunity to study their domestic 
motivation in practice, to understand their purpose and the 
negotiation state, which are inseparably connected with the 
international influence on the subject’s domestic conflict and also to 
understand the root causes of their motivation. 
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motivation, origin of reason. 
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У статті досліджуються сучасні проблеми демократії. 
Аналізуються причини несприйняття євро-американських 
демократичних принципів у світі і майбутні перспективи 
демократії в контексті сучасного світового розвитку. 
Розглядаються перспективи майбутнього української 
демократії. 
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Демократія – це не така система влади,  

яка повністю втілює в собі усі демократичні ідеали,  
а така, яка достатньою мірою наближається до них. 

                 (А.Лейпхард) 
 

Одним з найважливіших наслідків розпаду світової 
системи соціалізму стало реальне утвердження політичної 
демократії як основної моделі світового суспільно-політичного 
режиму. У сучасному світі цей процес набуває все більш 
глобального характеру. Майже всі більш-менш розвинені країни 
стали тепер демократіями або обрали стратегію демократизації, 
яка здійснюється з урахуванням національних особливостей і 
традицій. Так, у 1950-х роках кількість демократичних і 
авторитарних режимів майже збігалася, а, починаючи з 1980-х 
років, спостерігається невпинне зростання кількості демократій. 
Цей процес відзначається і на початку ХХІ століття. Загалом же, 
ця тенденція була в ХХ столітті провідною, попри авторитарні, 
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фашистські, нацистські, комуністичні та інші антидемократичні 
експерименти. 

Значною мірою відбувається це через помітний 
взаємовплив і взаємозв’язок між рівнем демократії і 
економічним розвитком, а також закономірний інтелектуальний 
пошук подолання недоліків ринкової економіки і ліберальної 
демократії. У цілому можна констатувати, що головна тенденція 
світового розвитку полягає в русі до демократії як оптимальної 
форми організації суспільства. 

Мета даної статті – дослідити сучасні проблеми і 
майбутні перспективи демократії в контексті сучасного 
світового розвитку. 

Минуле 
Однак у ХХ столітті розвиток демократії мав свої злети і 

падіння. Понад сімдесят разів демократична форма правління 
гинула і її місце посідав авторитарний режим. Разом з тим, це 
був час значних досягнень демократії.  ХХ століття стало 
епохою демократичного тріумфу: справді, глобальне поширення 
і всеохоплюючий вплив демократичних ідей, інститутів і 
процедур зробило минуле століття найсприятливішим періодом 
у розвитку демократії за всю історію людства. 

Чим пояснюється встановлення демократичних інститутів 
у такій кількості країн, які перебувають у різних частинах світу? 
І чим пояснюються провали, які пережила демократія? 

Упродовж ХХ століття основні альтернативні течії зазнали 
невдачі порівняно з демократією. Уже до кінця першої чверті 
минулого століття недемократичні форми правління, ідеї і 
практика яких домінували чи не в усьому світі, - монархії, 
родові аристократії, відверті олігархії – почали безнадійно 
втрачати свою легітимність та ідеологічну могутність. Їх 
замінили антидемократичні альтернативи, які мали ширшу 
соціальну базу, серед яких можна назвати італійський фашизм, 
німецький нацизм, соціалізм та інші різновиди авторитарних 
ідеологій і режимів, але період їх розквіту був нетривалим. 
Фашизм і нацизм зазнали краху, коли під час Другої світової 
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війни зазнали поразки держави «вісі». Потім під тягарем 
економічних, дипломатичних і навіть військових невдач стали 
один за одним руйнуватися військові диктатури, насамперед у 
Латинській Америці. І в останнє десятиліття ХХ століття 
останній і найгрізніший тоталітарний суперник демократії – 
соціалізм, утілений у радянській комуністичній системі, 
несподівано зринув, остаточно виснажений внутрішньою 
деградацією і тиском ззовні. 

Чи означає це, що демократична форма правління 
перемогла і їй нічого не загрожує? На жаль, ні. Демократія не 
отримала остаточної перемоги і навіть не наблизилась до неї. 
Так, у значній кількості демократичних країн, передусім 
посткомуністичних, влада трансформується на кшталт диктатур 
і стає не засобом державного врядування, спрямованого на 
загальне благо, а знаряддям власного бачення або принаймні 
можливості жити добре поза вимогами своєї посади. Це засіб, 
який дозволяє розподіляти за рахунок платників податків блага 
поміж своїх вірних прихильників, розробляти сумнівні 
фінансові схеми – словом, обкрадати народ без жодного ризику 
[1, с. 233]. 

Окрім того, демократизація не обов’язково принесе із 
собою економічне зростання, соціальний мир, адміністративну 
ефективність, політичну гармонію, вільні ринки чи «кінець 
ідеології». Безсумнівно, деякі з цих якостей могли б зробити 
консолідацію демократії легшою, але вони не є ні 
передумовами, ні безпосередніми результатами її. 

Так Росія і Китай – дві найважливіші країни світу, які не 
належать до ліберальних демократій. Їх намагання знайти собі 
прийнятні політичні й економічні системи мають величезне 
значення для решти світу. На жаль, ці держави рухаються поки 
дещо різними шляхами в побудові демократії. У Китаї здійснені 
реформи в економіці і дуже повільно перетворюються інші боки 
правової та адміністративної системи, але надто мало зроблено з 
точки зору демократизації. 
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Як приклад у різних контекстах часом наводяться криваві 
наслідки зіткнення між армією і студентами в Пекіні 1989 року, 
що політологами подаються і як прояв недемократичності й 
жорстокості влади, і як спонука до прискорення ринкових 
трансформувань і поетапного впровадження окремих 
демократичних норм. 

Росія, навпаки, спочатку здійснила надто поспішні кроки з 
політичного реформування. Відкинувши комунізм, Росія 
швидко попрямувала до вільних і справедливих виборів, 
сподіваючись, що вони сприятимуть поширенню ліберальної 
демократії західного типу. Яскравим прикладом 
необґрунтованості таких передбачень слугували жовтневі події 
1993 року. 

Ситуація ускладнювалася тим, що місію запровадження 
європейської демократії, політичного плюралізму та 
індивідуальних свобод взяли на себе недавні комуністичні 
лідери. Під їхнім проводом здійснювалася приватизація, 
наслідками якої вони і скористалися. Будучи досвідченими у 
здійсненні централізованої економічної політики, саме вони 
зайнялися формуванням ринкової економіки. Маючи досвід 
ручного управління, вони проголосили курс на відкриту і чесну 
конкуренцію в економічних відносинах і верховенство закону у 
відносинах між суспільством і державою. Урешті, ситуація 
склалася так, що розвиток громадянського суспільства євро-
американського зразка почав суперечити інтересам еліт, що 
вийшли з попередньої системи. У цій ситуації вони розгорнули 
шалений тиск, що передусім направлений проти ключових 
принципів репрезентативної демократії. 

Підтвердженням переваг демократії євро-американського 
зразка є безслідне зникнення її політичних альтернатив – 
фашизму, соціалізму і комунізму. Хоча з багатьох причин 
залишаються поширеними авторитарні режими (нині 33% 
населення країн, що розвиваються, живуть в умовах 
авторитаризму), на загальну світову тенденцію це вирішально 
не впливає. Якщо глянути на відповідні процеси в останні два 
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десятиліття, то спостерігалося поетапне (поступове) поширення 
демократії. Виразно підтверджується відома теза 42-го 
Президента США Б. Клінтона про те, що в сучасному світі 
«демократії не воюють між собою». 

Цю важливу перевагу демократичного ладу впродовж 
тривалого часу неможливо було передбачити. Однак в останнє 
десятиліття ХХ століття проявився приголомшливий і 
несподіваний ефект. У період від 1945 до 1989 року відбулося 
34 міжнародні збройні конфлікти, однак при цьому не було 
жодного, який виник би між демократичними країнами. Крім 
того, «у них не простежується воєнних приготувань і очікування 
війни» [2, р. 119–146]. Це справедливо і щодо попереднього 
періоду: у другій половині ХІХ століття країни з 
представницькими парламентами та іншими демократичними 
інститутами (на зразок виборчого права, наданого більшій 
частині дорослого чоловічого населення) одна з одною не 
воювали. 

Можливість виникнення війни між сучасними 
представницькими демократіями дорівнює майже нулю. Ще в 
ХІХ століття француз А. де Токвіль передбачив це. Так, він 
вважав, що «в міру того як рівність, водночас розвиваючись у 
багатьох країнах, утягує в промисловість і торгівлю населення 
цих держав, люди не тільки виявляють схожість схильностей і 
смаків, а і їхні інтереси зближуються й переплітаються такою 
мірою, що жодна з націй не може завдати шкоди іншим націям, 
не потерпівши при цьому сама, і що всі народи починають 
ставитися до війни як до катастрофи, майже так само жахливої 
для переможця, як і для переможеного. 

Тому, з одного боку, у добу демократії надто важко 
примусити народи воювати один проти одного, але, з другого 
боку, майже неможлива така ситуація, аби два народи в 
цілковитій самоті воювали один з одним. Інтереси всіх народів 
так переплетені, а їхній світогляд і потреби такі близькі, що 
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жоден з них не зуміє зберегти спокій у період загального 
збудження» [3, с. 542]. 

Сучасне 
За нинішніх умов у зв’язку з інтенсивністю процесу 

глобалізації реакцією стало посилення міжнародного тероризму, 
міжнародної злочинності, регіональних конфліктів, поширення 
зброї масового знищення як головних світових загроз. 
Виявилися хибними твердження деяких представників 
політичної думки, які пророкували, що в ХХІ столітті почнеться 
масова, якщо не самоліквідація багатьох державних формувань, 
то принаймні втрата ними здатності контролювати і захищати 
політичні, військові, соціально-економічні та культурні аспекти 
життя громадян у традиційному вимірі. Навпаки ситуація стає 
такою, що разом з посиленням інтеграційних процесів ми 
помічаємо зростання ролі держави. Насправді, вступаючи в 
інтеграційні союзи, держава зберігає, посилює і буде відігравати 
активну роль з огляду на те, що сьогодні виникло протистояння 
не тільки в контексті «бідний-багатий», як здавалося на початку 
90-х років, а й виникло протистояння цивілізаційного характеру. 
У цьому протистоянні ми вже не помічаємо тільки такої 
особливості, на яку звертали увагу раніше: протистоять ті, хто 
хоче стати багатшими і протистоять ті, хто не хочуть щоб вони 
стали багатшими за їх рахунок. 

Так, голова британського Королівського інституту 
оборонних досліджень М. Александер вважає, що «це 
протистояння, окрім усього іншого, – боротьба між заможними і 
незаможними, між тими товариствами і молодими поколіннями, 
які відчувають себе політично й економічно обділеними, з 
одного боку, і тими, хто, виграючи від існуючого статус-кво, 
захищає власні традиції і принципи – з другого. 
…Напруженість, яка породжує терористів у країнах «третього 
світу», причому не тільки на Близькому Сході, посилюється 
інформаційною революцією, яка спонукає знедолених усе 
активніше повставати проти свого нерівного становища» [4, р. 
109]. 



Д.М. Лакішик 
 

 130 

Насправді виявилося, що цивілізаційне протистояння 
включає в себе несприйняття де-факто західної цивілізації 
багатьма державами на Близькому Сході, несприйняття 
демократії в тому поданні, у якому пропонують її американці і 
європейці. 

Так, професор Прінстонського університету Б. Льюіс 
схильний шукати відповідь у специфіці ісламу. Він бачить 
проблему в усій соціально-політичній організації суспільства, 
яке ефективно долало виклики Середньовіччя, але стало вкрай 
нечутливим до імператив модернізації, а вже тим більше 
глобалізації. «У сприйнятті мусульман не існує законодавчої 
влади людини і є тільки один закон для всіх віруючих – 
Священний закон Бога, проголошений одкровенням… Його не 
можна змінювати, і теоретично не один мусульманський 
правитель не міг ні додати, ні виключити ні єдиного правила» 
[5, с. ІХ]. 

Неможливість ефективного «експорту» західної демократії 
обумовлена відсутністю в таких регіонах уявлень про індивід як 
первинну соціальну роль людини. Якщо ця роль не визначена, 
залишається незрозумілим, що ж виступає основним суб’єктом 
соціального й економічного життя – індивідуум, сім’я, група, 
клан чи яка-небудь спільність. Країни, де немає подібної 
визначеності, «страждають від того, що стосовно окремої 
людини можна було б назвати шизофренією. У них як би настає 
роздвоєння особистості. Залежності від обставин бере верх то 
одна сторона, то інша. У деяких випадках визнається, що 
господарською одиницею є індивідуум. В інших більш 
законним економічним суб’єктом вважається сім’я, чиї інтереси 
і повинні враховуватися насамперед» [6, с. 206], – вважає Л. 
Зідентоп. При цьому американський політолог підкреслює, що 
західні дослідники зазвичай, цілком неадекватно оцінюють 
даний феномен. Вони звинувачують країни, у яких 
спостерігаються такі явища, як «кумівство» і «корупція», які 
ускладнюють господарське зростання і дезорганізують 
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економічну систему. Однак такі звинувачення несправедливі, 
тому що самі слова «кумівство» чи «корупція» можуть нести 
негативне значення тільки там, де правилом є економічний 
індивідуалізм і рівність людей перед законом. 

Звідси слідує, що поширення в усьому світі зовнішніх 
форм західної державності – демократичних інститутів, судової 
системи, визнання рівності громадян перед законом і т.д. – 
зовсім не тотожне створенню громадянського суспільства, якщо 
тільки все це не наповнюється господарським індивідуалізмом і 
визнанням цінностей, які притаманні західному, тобто, за своєю 
суттю, християнському світу. 

Лібералізм і християнство, як доводить Л. Зідентоп, 
об’єднані прихильністю моральному універсалізму, і саме 
останній повинен стати головним критерієм становлення до 
нових ідеологічних течій, включаючи і популярний нині 
мультикультуралізм. Виявлення ісламського фундаменталізму, 
які турбують сучасний Захід, викликані, з цієї точки зору, не 
нетерпимістю мусульман до лібералізму і ринкового 
експансіонізму як таким, а тим, що за цими явищами вони 
бачать християнську природу західних соціальних підвалин [6, 
с. 258]. 

У цій атмосфері глобалізація породжує ворожі антизахідні 
ідеології, включаючи терористів-нігілістів і країни, які 
загрожують решті західного світу. Крім того, носії нової загрози 
загострюють і без того неспокійну ситуацію в нестабільних 
регіонах, де повний хаос є побічним продуктом уже існуючих 
умов, таких, як загальна бідність, авторитарні уряди, слабкі 
держави і суспільства, злочинність і відсутність інститутів 
колективної безпеки. У багатьох районах, що розташовані 
вздовж гігантської «південної дуги» [7, р. 40–41], це призводить 
до жорстокої ворожнечі, яка генерує нові загрози, що являють 
небезпеку не тільки для миру і прогресу в цих регіонах, але й 
для загальних інтересів, цінностей і безпеки Заходу. 

Значна кількість сучасних країн не готова до сприйняття 
демократичних принципів. Це обумовлено як низьким рівнем 
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господарського розвитку, коли для більшості населення 
політичні свободи взагалі не є приоритетним питанням, так і 
специфічною структурою народного господарства, що дозволяє 
країні не турбуватися про підвищення ефективності власної 
діяльності. На більшість таких країн Захід справляє політичний 
тиск з метою прискорити їх «демократизацію». Результатом 
стає побудова ілюзорної демократії, яка являє собою одну з 
найнебезпечніших і найпорочніших політичних практик 
сучасності. Режими, «у яких перемішані виборність», Ф. Закарія 
називає «неліберальними демократіями» [8, с. 89]. 

При цьому неліберальні демократії не відрізняються ні 
політичною, ні економічною ефективністю, тому що як правлячі 
еліти формуються не за меритократичним принципом. Основою 
неліберальної демократії слугує чи популізм (як у Росії), чи 
жорсткий контроль за політичним життям (як у більшості 
африканських країн). Як те, так і інше виявляється можливим 
завдяки відсутності забезпеченого і самостійного середнього 
класу. Нерідко тому неліберальна демократія стає наслідком 
передчасної демократизації. 

Головні небезпеки, які приховує в собі неліберальна 
демократія, полягають, з одного боку, у тому, що народ, який 
бачить, як влада маніпулює їхньою думкою, приходить до 
глибокого розчарування в демократії як такій, з другого боку – у 
тому, що економічні підвалини не спонукають до господарської 
модернізації, що призводить до поступового відставання в 
економічній сфері і породжує в людей почуття «знедоленості» 
[8, с. 284, 145]. 

Однак насадження західних цінностей і демократії в усіх 
незахідних суспільствах є неправильним. Навпаки, передчасний 
перехід до демократії західного типу може призвести до 
серйозних економічних труднощів і політичної нестабільності і 
як наслідок – породити авторитарні і диктаторські режими, які 
стають поживним середовищем для наркотрафіку, організованої 
злочинності, работоргівлі та інших виразок сучасного світу. Усі 
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демократичні експерименти в країнах Африки закінчилися 
невдачами, і сьогодні ефективне управління необхідне країнам 
континенту більшою мірою, ніж демократія. Вибір, який, на 
думку Ф. Закарії, повинні зробити для себе країни, що 
розвиваються, – це вибір між неліберальною демократією і 
ліберальною автократією [8, с. 97]. 

Ліберальна автократія, чи на вищому щаблі розвитку – 
ліберальний конституціоналізм, виявляється ефективнішим 
шляхом становлення ліберальної демократії. Розглядаючи 
безліч випадків, які мали місце останніми трьома десятиліттями, 
переходу незахідних суспільств до ліберальної демократії, легко 
виявити, що значного успіху досягли ті країни, які 
використовували власну версію європейської моделі: капіталізм 
і верховенство закону – насамперед, а демократія – потім. 
Унаслідок вони досягли вражаючих господарських успіхів, і 
протягом останніх півтора десятиліття перейшли до демократії 
– причому набагато стійкішої та ефективнішої [9, р. 51]. 

Вірогідність побудови справді ліберальної демократії 
виявляється набагато вище там, де укорінилася неліберальна 
демократія. Майбутнє свободи – це майбутнє лібералізму, а не 
демократії. Однак з таким висновком не поспішають погодитись 
у деяких західних країнах, передусім у США, які надто 
стурбовані тим, як прискорити демократизацію в тих країнах, де 
панують монархічні чи автократичні режими. 

Отже, постбіполярна доба позначена співіснуванням 
принципово відмінних моделей, несумісність яких подекуди 
виключає саму можливість порозуміння представників різних 
полюсів розвитку. Це визначає протилежну інтерпретацію тих 
самих явищ, обстоювання протилежних цілей і висунення 
несумісних вимог. Глобалізаційні процеси не передбачають 
чітких рецептів вирівнювання умов розвитку окремих 
економічних комплексів, так само і прозорих форм реагування 
на локальні виклики міжнародному порядку. Природа сучасних 
світових процесів залишається суперечливою та конфліктною. З 
одного боку, новітні тенденції знаходять вияв у сприянні 
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інтерпретації та зближенню темпів розвитку, а з другого – 
супроводжуються значними деформаціями, поглибленням 
примусових механізмів, розхитуванням і переглядом 
традиційних норм міжнародного права, застосуванням 
подвійних стандартів. 

Майбутнє 
Перетнувши межу третього тисячоліття, ми повинні бути 

стриманішими в прогнозах щодо перспектив демократії і 
вільного суспільства в сучасному світі. Ці перспективи можуть 
здаватися райдужними лише в тому випадку, якщо проектувати 
західні моральні цінності на суспільства, які відрізняються від 
західних за своїми релігійними і моральними традиціями, і 
таким чином серйозно недооцінювати обмеження, які 
накладаються на ринкову діяльність політичними підвалинами 
цих суспільств, якщо поширювати західні уявлення про 
економічні суб’єкти на суспільства, у яких таких уявлень немає. 

Успішне функціонування демократії залежить від 
громадян як самостійних індивідів. Це означає здатність 
зберігати власну особистість, уникати порожності й самотності 
за допомогою ресурсів власного інтелекту. Разом із зростанням 
демократичності суспільства зростає важливість освіти. Мета 
освіти – не підготовка до якоїсь професії, а щось набагато 
більше – підготовка до розуміння і надання сенсу цивілізації, у 
якій живеш. Лише культурна зрілість більшості може 
забезпечити тривале існування демократії. Інакше людей 
спонукатимуть фанатизм і насильство, які стануть єдиним 
засобом заповнити духовну порожнечу їхнього існування, 
замінивши особисту свободу на колективну екзальтацію. 

У сучасному світі існує ціла низка тенденцій і факторів, 
які нині і в недалекому майбутньому будуть загрожувати 
демократичним інституціям. 

Першим фактором антидемократизму є зростання 
націоналізму в усьому світі. Патріотичні почуття самі по собі не 
є несумісними з демократичним світоглядом, оскільки вони 
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означають згуртованість власної нації, прихильність до 
культурної спадщини й мови, бажання зробити націю кращою і 
цивілізованішою. Націоналізм є згубним і ворожим щодо 
цивілізації, коли він самоутверджується через віру в природну 
вищість власної нації і ненависті до інших. Якщо націоналізм 
шукає привід, яким би він не був, щоб вторгнутися на чужу 
територію, і передусім, якщо він передбачає ідолопоклонницьку 
впевненість в абсолютній перевазі національних цінностей, 
коли вони суперечать правам людей, які і формують цю націю. 
Цей вид потенційного тоталітарного націоналізму має 
поширення в різних частинах світу. 

Другим антидемократичним фактором є релігійна 
нетерпимість і теократичні прагнення. Безумовно, теократична 
тенденція, яка, природно, ліквідує відокремлення держави від 
релігії і встановлює ідеологічний деспотизм, найочевидніша і 
найнебезпечніше активна в ісламському світі, де є причини 
передбачувати її зростання. Ісламські країни становлять більшу 
частину планети, але водночас жодна з них не є повністю 
демократичною в західному розумінні, до того ж вони 
відрізняються за ступенем нетерпимості. Аналогічні тенденції в 
християнстві не здаються сильними чи небезпечними в 
нинішній час, але їх паростки цілком життєздатні і час від часу 
виявляють свою живучість. 

Третя загроза демократії походить від тероризму і 
кримінального насилля. Небезпека не в тому, що терористи чи 
наркодилери захоплять владу в цивілізованих країнах, а в тому, 
що вони можуть змусити демократичні уряди боротися з ними, 
можливо за спільною згодою, засобами, які порушують 
демократичні права громадян. Як доказ перевірки в аеропортах 
є свідченням, що будь-хто розглядається як можливий терорист. 
Чого очікувати, якщо ефективна боротьба проти терористів і 
кримінальних злочинців вимагатиме не тільки 
широкомасштабних незаконних обшуків, а превентивних 
убивств, відміну принципу «невинний, поки не доведена 
провина»? Демократичне суспільство може вжити такі заходи 
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під тиском, коли відчуватиме, що вони необхідні для захисту 
демократії, але не повинне робити вигляд, що такі заходи 
залишають демократичні інституції непорушними. 

Четверта небезпека полягає в тому, що нинішня модель 
суспільно-політичного устрою, яка домінує в більшості 
розвинених країн світу, у дійсності себе вичерпала. Усталені 
форми євро-американської демократії дедалі більше виявляють 
власну неспроможність ефективно здійснювати покладені на 
них суспільні функції й адекватно відповідати на принципові 
виклики сучасності. Певним свідченням цього є значне 
посилення, насамперед у країнах ЄС, впливовості та 
популярності різних радикальних партій і груп. Водночас 
впливові й авторитетні політичні партії переживають далеко не 
кращий період у своїй діяльності [10]. 

У західних ліберальних демократіях, у яких вільний ринок 
забезпечує пристойне матеріальне існування громадян, відбирає 
в них громадянську ініціативу, духовну свободу, роблячи їх 
заручниками ескалації маніпульованих рекламою потреб і 
прирікаючи на масовий егоїзм, на тлі якого процвітають 
політиканство і корупція. До причин, які послаблюють 
демократичні інституції, можна також зарахувати зростання 
ролі, що її відіграють у політиці фахівці з реклами й 
консультанти з питань засобів масової інформації (так звані 
піар-менеджери), брак цікавості громадян до державних справ, 
коли не йдеться про захист їхніх конкретних інтересів: звідси 
спад участі в політичному житті, починаючи з виборів. 

У цілому, діяльність структур державної влади набуває 
переважно «косметичного» характеру, дедалі частіше 
ухвалюються не принципові, а паліативні рішення, що лише 
консервують існуючі суперечності. Як зазначає Г. Кіссінджер: 
«Політики, які перебувають під тиском електорату, неохоче 
звертаються до проблем, саме існування яких виходить за межі 
виборчого циклу» [10, с. 260]. 
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Спільною для Сполучених Штатів і багатьох країн 
Західної Європи стала дійсна неспроможність упродовж 
останніх десятиліть подолати такі соціально гострі проблеми, як 
хронічне безробіття, надто високі податки, відсутність 
ефективних механізмів регулювання імміграції робочої сили, 
насамперед з країн Латинської Америки, Азії й Африки, дедалі 
гірша якість соціальних послуг, що надаються державою, 
передусім – медичного обслуговування населення. У сукупності 
наведене вище свідчить про наявність певних ознак вичерпання 
потенціалу та перспектив розвитку всієї моделі сучасної євро-
американської демократії. Отже, західна демократія, яка піддана 
внутрішній ерозії, поки неспроможна, як раніше, запропонувати 
світу оновлені ідеали і цінності. Очевидна необхідність не 
тільки технологічної, але й моральної, політичної, ціннісної 
інновації сучасної ліберальної демократії. 

П’ята, і потенційно найважливіша, небезпека для 
демократії може виходити із довготермінових змін, які реально 
завдають шкоди людству. Перенаселення, скорочення ресурсів 
сільськогосподарських земель, води і екологічні катастрофи 
безсумнівно примусять людство в недалекому майбутньому 
приділяти все більше зусиль і коштів на усунення шкоди, 
завданої навколишньому середовищу і запобігання майбутніх 
катастроф. Це не тільки призведе до зростання обмежень, 
накладених на нашу свободу пересувань і на права власності. Це 
позначиться, насамперед, на послабленні наших сподівань «на 
більше» і, безперечно, визнати, що ми маємо достатньо і 
повинні обходиться меншим, обмежити наші бажання і 
пристосуватися до скромнішого життя. Ступінь розчарування, 
дратівливого гніву і агресивності, які ці імперативи викличуть, 
буде величезна й однаковою мірою торкнеться багатих і бідних, 
оскільки ступінь розчарування залежить не від цілковитого 
рівня задоволення, а від дистанції між цілковитим рівним і 
нашими суб’єктивними потребами, а наші потреби будуть 
зростати безмежно по безкінечній спіралі жадоби. Складно 
передбачити яке ідеологічне вираження чи інші шляхи це 
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розчарування може знайти, але щоб приборкати його і зберегти 
суспільство від занурення в хаос чи стати жертвою беззаконної 
тиранії, необхідна наявність багатьох недемократичних 
обмежень. 

Перспективи української демократії 
Сучасний етап демократичних перетворень в Україні 

відзначається тим, що, з одного боку, демократія є символом 
жаданого майбутнього, з другого – демократичні інститути та 
ЗМІ, практика участі населення у виборах співіснують з 
розчаруванням у демократичному реформуванні. Суперечності 
проявляються також у поєднаній інерції монополізму влади і 
постійної відтворюваності авторитарних рефлексів з 
орієнтацією на західні демократичні цінності, де визначення 
основних тенденцій формування нових ціннісних орієнтацій є 
базою для прогнозування подальшого розвитку, а надбання 
нової якості є надзвичайно важливим для адекватнішого 
розуміння особливостей політичної системи та змісту 
політичних процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Якщо оцінювати нашу демократію не як абстрактний 
ідеал, а як живу реальність, то стає очевидним, що вона має 
набір формальних атрибутів, котрі не забезпечили сподівання 
людей. Їхні права і свободи не вберегли країну від хаотичного 
розвитку, а більшість народу– від зубожіння. Це сталося тому, 
що для повноцінної демократії немає адекватної матеріальної і 
духовної бази. Ці соціальні категорії розвиваються в органічній 
єдності. 

Сучасні українські політичні реалії багато в чому 
визначаються соціальною структурою суспільства. Низька 
громадсько-політична активність населення, поверхневий 
характер політичних партій і політичного процесу в цілому, 
неефективність механізмів оформлення та представлення 
інтересів соціальних груп і прошарків, превалювання 
«тіньових» форм у стосунках між різними політичними силами 
– усі ці явища багато в чому зумовлюються соціальними 
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чинниками. Усе це формує сприятливе середовище для 
укорінення такої спотвореної форми політичного режиму, як 
напівдемократія. 

Демократія як основа управління має більшу стримуючу 
силу тільки в тих країнах, де існує спільність інтересів і 
фундаментальних цінностей, які поділяються переважною 
більшістю громадян. Саме це робить можливим життя 
демократичного, парламентського правління. Занепад 
демократії настає тоді, коли розпадається єдність цінностей та 
інтересів, коли не існує більше загальної згоди щодо основних 
принципів і завдань, коли прихильники тих чи інших партій 
більше не хочуть працювати разом з державою, але самі 
бажають стати державою [11, с. 40]. 

До специфічних ознак демократичного, а також 
політичного процесу в Україні належить і те, що партії 
функціонально виконують дещо інші ролі, ніж у західній 
демократії. Так, партії відображають інтереси окремих груп, 
окремих діячів, але аж ніяк не суспільні інтереси. Деякі 
науковці вбачають у цьому інерцію формування соціального 
середовища посткомуністичної України, коли демократія в 
дійсності монополізується й одержавлюється. На думку автора, 
сучасну багатопартійність можна розглянути як результат 
протистояння інновацій і традицій. 

Не сприяють стабілізації також недостатня розвинутість 
політичних інститутів, законодавчий обструкціонізм, часті 
зміни уряду та низька ефективність його діяльності, не кажучи 
вже про криміналізацію, корумпованість і бюрократизм 
чиновництва. Отже, політичні системи стають нестабільними 
через глибокий розкол суспільства – економічний, соціальний, 
етнічний, регіональний, ідеологічний. Інституційна структура 
нашої політичної влади радше віддзеркалює розкол суспільства, 
аніж запобігає йому. 

Зважаючи на сучасні економічні й політичні реалії 
України, реалізація наздоганяючої стратегії суспільного 
розвитку не дозволить суттєво скоротити відстань від 
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західноєвропейських країн навіть у віддаленій перспективі. 
Окрім того, що є найважливішим у стратегічному вимірі, 
прямуючи таким шляхом, Україна майже неминуче опиниться 
на узбіччі європейського і, понад те, загальноцивілізаційного 
розвитку. Зокрема, не зможе сформувати власне суспільно-
продукувальне середовище, без якого майбутнє входження 
країни до спільноти високорозвинених країн виявиться 
надзвичайно ускладненим. 

Саме тому необхідним є зосередження суспільних ресурсів 
і зусиль на завданнях опрацювання основних напрямків 
подальшого розвитку українського суспільства і держави 
відповідно до провідних тенденцій поступу розвинених країн 
Європи і світу, а також реалізація конкретних заходів щодо 
таких орієнтирів. Розв’язання зазначених проблем уявляється 
надзвичайно складним і довготривалим процесом. Понад те, 
сучасні економічні, соціальні та політичні реалії ще більше 
ускладнюють досягнення необхідних результатів суспільних 
перетворень. 
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The article investigates the current problems of democracy. 

The reasons are not Euro-American perception of democratic 
principles in the world and the future prospects of democracy in the 
context of contemporary world development. Also examines the 
prospects for the future of Ukrainian democracy. 

Keywords: democracy, illiberal democracy, the U.S., Europe, 
Ukraine, «the third world». 

В статье исследуются современные проблемы 
демократии. Анализируются причины невосприятия евро-
американских демократических принципов в мире и будущие 
перспективы демократии в контексте современного мирового 
развития. Также рассматриваются перспективы будущего 
украинской демократии. 

Ключевые слова: демократия, нелиберальная демократия, 
США, Европа, Украина, «третий мир». 
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IMPORTANCE OF NATIONAL IDEA  
WITHIN WESTERNIZATION 

 
У статті досліджується проблема збереження 

української національної та культурної ідентичності в 
контексті вестернізації, питання пов’язані з національною 
ідеєю і важливістю їхньої реалізації. 
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After the collapse of the Soviet Union, the newly formed states 

commenced their way to Westernization. Ukraine was not an 
exception. This led to the transformation of the economic, political 
and social system, to difficult transition from traditional to modern 
society. Today the main factor of such changes is the West, trying to 
set the pace in international relations and in state’s foreign policy. 

Westernization of Ukraine is occurring with a significant loss 
of Ukrainian identity and partial fading of cultural identity, and a 
favored type of catch-up development. That is why there is a strong 
necessity to develop a mechanism for transforming traditional 
society into a modern, using the positive rather than the negative 
impact of Westernization. 

Formulation of Article objectives: to investigate the impact of 
Westernization on transformation of traditional Ukrainian society 
into modern, develop a mechanism of change without losing the 
Ukrainian identity and cultural originality. 

Many scientists investigate the subject matter of 
Westernization in Ukrainian society and its transformation. In 
particular, V. Gorbatenko explores transformation in contemporary 
Ukrainian society. V. Voronkov analyzes the issues of state, 
national, cultural, social and ideological identity. M. Kozlovets 
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examines the problem of national identity on the background of 
globalization. V.Carlova studies the situation around the Ukrainian 
national consciousness. I. Nikolaiko explores the problem of the 
Ukrainian authority and the image of Ukraine in the world. 
S.Drozhzhyna looks into the national idea as a factor in civil, social 
and political system. 

Highlighting unsolved aspects of the problem. Poorly 
investigated is the question of Ukrainian identity at modern stage; 
the issues of cultural identity preservation during the process of 
Westernization. 

Political imperatives of Westernization are mainly determined 
by economic principles, attempt to strengthen the correlation of 
internal agriculture and enterprises with other countries; pressure 
from more strong states and TNCs. This can be explained by active 
countries’ participation in the process of forming the legal basis of 
global markets and investment flows. In its turn, Westernization is 
related not only to the political or economic sphere, but also 
envisages a specific ratio of economic and political aspects. One can 
not describe integrity from an economic point of view, regardless of 
the political and vice versa [1]. 

For the post-communist countries foreign policy is closely 
associated with the problem of identity and possible desire to get rid 
of the negative legacy of the past. Ukraine is in the vector field of 
disputable social and civilization trends and national 
implementation, modernization and post modernization, orientation 
to the West or the East. This creates a situation of «systematic crisis 
of society,» the part of which is the difficulty of state, national, 
cultural, social and ideological identity. 

Due to the flexibility, emergence and self-restorability, 
national identity is a powerful force, which, without losing its 
essence, can be combined with other ideologies and political 
doctrines, including social, political and economic. Updating a 
specific identity can be situational: social identity strive for integrity, 
positivity and based on socio-cultural context of society. The more 
developed the society is, the wider and more varied is the space of 
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self-identification, the more complex is the structure of social 
identity and lower is its resistance, the ability to maintain the 
integrity. This is especially true within active social changes that are 
defined by the crisis of mechanisms and bases of social identity and 
therefore social identity [1]. 

There is no doubt that modern Ukrainian nation (as many 
nations of Eastern European zone) was formed under unfavorable 
circumstances. Some even claimed that the process of creation of the 
Ukrainian nation still has not ended, since this nation is not united 
neither by common language nor by common historical memory or 
religion. These three elements are recognized as constituent for 
national identity. Undoubtedly, these divisions exist and leave their 
trace on today’s Ukraine, as well as are reflected in political 
positions of Ukrainians and foreign policy priorities [2]. 

It should be noted that countries adopting Western technology 
in order to achieve development in any area, are exposed to 
westernization in almost all spheres of public life. Danger of 
westernization leads to the transformation of society on its own 
cultural and civilization basis, combining national traditions with 
Western innovation. 

Thus, taking into account positive consequence, 
Westernization involves the creation of modern institutions within 
country borders, which will ensure the competitiveness of the 
economy, consolidation of the country’s authority on the 
international level and introduction of a new social life standard 
through carrying out reforms. 

Since the process of national identity is defined not only by a 
way of life of people, but also by the conscious efforts of historical 
entity and institutional methods of education, than today one needs 
to think over the role of the state as a social institution. At the dawn 
of new independence, as a result of neo-liberal course, Ukraine has 
lost a lot of its inherent functions. Globalist tendencies in the world 
economy, stiff competition at the international level put tasks for the 
nation, which in today’s amorphous state Ukrainian government is 
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unable to solve. Thus, it may soon lead to a global lagging and 
degradation of the nation. Ukrainian state should be not only the 
subject to the European integration process and globalization in 
general, but institution capable of opposing economic or cultural 
expansion [2]. 

Dangerous for nation development is a simplified perception of 
the state building process on the higher level of power, that is, only 
in terms of shaping the economic basis of statehood, that have to, 
according to some representatives of ruling elite, automatically assist 
in solving other, especially humanitarian and national, problems. The 
newly created political and economic regime, based on the interests’ 
balance of major industrial and financial groups, is not concerned 
with the formation problem of the national identity, coordination of 
basic values in Ukrainian society, which would be the principles of 
the national idea. The ruling elite has not worked out adequate policy 
as to forming joint national features as a necessary condition of the 
Ukrainian political nation formation. Anxiety is provoked by a 
reduced field of Ukrainian language use, protection of national 
informational and cultural space, formation of a nationwide 
historical memory, significant regional differences in views on the 
future of Ukraine and the lack of national consensus as to its foreign 
orientation [3, p. 160]. 

The image of Ukraine abroad is developed by «International 
agency» of Ukrainian Television and Broadcasting, Ukrinform, 
around dozen of cultural and information centers abroad under the 
protection of the Embassy of Ukraine. But the work of these 
organizations provides only the effect of «direct advertisement». For 
other countries, Ukraine remains an unattractive investment country. 
Potential investors will appear, when they will be confident that they 
are dealing with a full-fledged member of the international 
community [4, p. 19]. 

Thus, the question of national identity is currently vital, since 
within the years of independence, Ukraine has not properly 
developed the concept of nation DNA. One of the main factors that 
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historically hinders the Ukrainian nation ideas development is ethno-
political situation inside the country. 

One should analyze the condition of the population self-
identity in Ukraine through the results of public opinion polls. Thus, 
expressing opinions as to the current patriotic level and that of unity 
of Ukrainian population, only 3.9% of respondents within the social 
survey «Sotsis» for the State Property Fund of Ukraine, dared to call 
it high or high enough. Instead, respondents were almost equally 
divided into two groups: those who see this level as middle and those 
who consider it to be low. To the latter, one should add those who 
consider these figures to be very or quite low [5]. 

Graphs show a significant level of unity in judgments of 
people with different ethnic self-identification as to what unites 
citizens of Ukraine or is common for them. The ineptitude of 
responses, displayed in Picture 1 and 2 is that the same factors that 
impede the achievement of greater unity and patriotism, unite them. 
Poverty, unjust stratification into rich and poor are essentially the 
same hardships that Ukrainian citizens have to overcome. 

  Due to the fact that Ukraine is a multinational state, it would 
be logical to build a national ideology on the supranational basis, 
referring to the unity of territory, economic relations, the need for 
joint efforts to create future, not focusing on ethno cultural factor. In 
this very way, the nations of Belgium, Switzerland, and other 
countries were formed, where the same area was inhabited by several 
ethnicities or groups that differ in terms of language. The strategic 
line to create a political nation in Ukraine was conducted with 
reference to the formation of the national psychology since the mid 
90’s of the ХХ century and in the beginning of the XXI century the 
state quietly adopted its own symbols. More and more politicians, 
students, intellectuals spoke Ukrainian. Theatre performances and 
television programs were broadcasted in national language; the 
phrase «the citizen of Ukraine» became as familiar as once «the 
citizen of the USSR» was [6]. 
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Along with the question of national identity, the problem of 
democratization of Ukraine is set forward, as well as Western-style 
reforms in various fields. It should be highlighted that in such cases 
Ukraine shows the overtaking type of development, which is 
accompanied by a loss of identity. 

Since the beginning of the democratization process in the 90’s 
that was primarily the affirmation of political pluralism, Ukrainian 
society has gained the possibility of detection and legalization of real 
interests of social entities. The stage of semi spontaneous pluralism, 
which was established in Ukraine with independence, provided with 
ten years of unique experience of social existence in freedom. 
Notable is that this stage, giving the possibility of this freedom, was 
determined by political inactivity of the society. However, this 
experience should not pass in vain. Even today, one can predict the 
movement of Ukrainian society towards active political pluralism, 
whose main task will be comparing various ideas, views, opinions, 
research approaches in the search for truth, consensus and unity of 
action of the various political forces [6, p. 134]. 

Self-esteem prospects of Ukraine and its people is essentially 
related to the consolidation of citizenship, which means the 
willingness and ability of a person, citizen for active participation in 
public affairs and the state basing on a thorough understanding of 
their rights and responsibilities, as well as overcoming such negative 
phenomena as indifference to politics and absenteeism. The need to 
improve citizenship as a kind of social and psychological quality of 
human behavior is in close relationship with the need for the 
promotion of civil society and is an indicator of the democracy level 
and civilization of human community [7, p. 140]. 

System-defined approach to the implementation of Ukrainian 
modernization project brings into focus to the political elite, public 
authorities, the scientific community and civil society not only 
economic, but also cultural, political, social and demographic 
principles of society renewal but also requires its consolidation 
around the idea of a strong and effective nation. The views formed as 
to the configuration of socio-demographic factors of society 
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modernization can become a valuable reserve for modernization 
breakthrough [8, s. 319]. 

To sum up, the complex social, economic and political 
situation of Ukraine in a globalized world is characterized not only 
by the negative impact of Westernization, but also by inability of 
political elite to carry out the transformation of society from 
traditional to modern, thus blind emulation of other development 
models. These processes take place together with the loss of cultural 
and national identity. 

One of the main factors of the Ukrainian national identity 
formation is the official language, but bilingualism of Ukraine and 
unsolved question of language affects dramatically the development 
of identity and is of destabilizing nature. 

In some regions of Ukraine transformation of cultural values 
perception takes place on the background of national strife, hostility 
of social groups to each other, which actually splits society into two 
halves. In such situations, there is a necessity to work out a single 
national model, taking into consideration existence of different 
nations in the same territory in order to facilitate the development 
without loss of national identity. 

Without the formation of national ideas, democratization and 
Westernization of society will have only negative effects that are 
now reflected in the internal political processes in Ukraine. 

The identity that exists today does not meet the needs of social 
groups. This conclusion can be drawn by analyzing the social strata 
of the population in the West and East, which are viewed as 
antagonistic; and considering the Crimean problem where the 
Ukrainian community is the national minority, where social and 
cultural issues are acute enough, the existence of two different 
religions – Islam and Christianity – can be taken as a reason. 

By now, the Ukrainian elite is unable to form a unified 
Ukrainian idea for all regions. And for the country, demonstrating an 
overtaking type development and under the influence of 
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westernization, it is very important to realize the importance of 
creating, developing and maintaining the nation’s DNA. 
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situation with the national idea and the importance of its 
implementation. 

Keywords: Westernization, national identity, cultural identity, 
catching-up development, cultural identity. 

 
В даной статье исследуется проблема сохранения 

украинской национальной и культурной идентичности в 
контексте вестернизации. Вопросы связаны с национальной 
идеей и необходимостью их реализации. 

Ключевые слова: вестернизация, национальная 
идентичность,культурная идентичность,национальная идея. 
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СПЕЦИФІКА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ  
ТЕНДЕНЦІЙ В СОМАЛІ 

 
У статті досліджується проблема дезінтеграційних 

процесів у Сомалі. Аналізуються найважливіші чинники, які 
призводять до внутрішньої дестабілізації державної системи. 
Визначаються ймовірні наслідки такої ситуації.  

Ключові слова: інтеграція, дезінтеграція, громадянська 
війна, кланова система, військове угруповання.     

 
Актуальність дослідження обумовлюється тим, що на 

сучасному етапі історичного розвитку процеси дезінтеграції 
набувають суттєвого поширення, що ставить перед науковцями 
завдання щодо розв’язання цих проблемних моментів. У 
дійсності, більшість держав світу є поліетнічними, з 
лінгвістичного боку різнорідними й диференційованими за 
рівнем економічного розвитку регіонів. Ці чинники 
актуалізують проблему поширення дестабілізуючих тенденцій. 
Одним з прикладів, коли держава зазнала істотного впливу 
дезінтеграційних процесів, є Сомалі – держава, яка насправді не 
існує з 1991 року. Крім того, внутрішня ситуація в Сомалі 
негативно впливає на геополітичну ситуацію в регіоні 
Близького Сходу та Африканського Рогу, що суттєво ускладнює 
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намагання врегулювати проблеми регіональної безпеки. 
Виходячи з цього, детальний аналіз процесів дезінтеграції в 
Сомалі може дати науковцям і дипломатам необхідну 
інформацію щодо можливих шляхів врегулювання 
найскладніших питань.  

Мета статті полягає в аналізі основних причин і 
чинників, які призвели до державної дезінтеграції Сомалі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що 
на сучасному етапі суттєва увага приділяється вдосконаленню 
інтеграційних процесів. У цьому контексті більшість праць 
присвячена лише одному з цих взаємозалежних і 
взаємообумовлених процесів, а саме  інтеграції. Проте слід 
зазначити, що останнім часом проблемі дезінтеграції 
приділяється більша увага. Серед вітчизняних спеціалістів слід 
виокремити Афоніна Е.А., Басараба М.М., Картунова О.В., 
Панібудьласка В. Серед закордонних фахівців цю проблему 
досліджували Cooper R., Koenig M., Spenser M., Brown B., Ford 
O. Внутрішньополітичну ситуацію в Сомалі досліджували як 
вітчизняні, так і закордонні фахівці, серед яких слід виокремити 
дослідження Коновалова І.В., Валецкого О.В., Friederike T., 
Ahmed I., Cabdisalaam M.  

Однією з особливостей міжнародних відносин є 
одночасний розвиток тенденцій інтеграції та дезінтеграції. 
Наприклад, процес дезінтеграції, який розпочався на основі 
принципу самодетермінації, ще після Першої світової війни 
супроводжувався інтеграцією в межах Ліги Націй та інших 
міжнародних організацій. По суті, суперечності між інтеграцією 
і дезінтеграцією ненове явище. Упродовж історії міжнародні 
відносини розвивались і змінювались у межах цих двох 
протилежних тенденцій. Наприклад, розпад багатонаціональних 
імперій і виникнення нової інтеграції як націй-держав 
змінювали природу міжнародної політики. Аналогічно розкол 
на етнічній і релігійний основі світової спільноти, яка 
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об’єднується завдяки розвитку інформаційно-комунікативних 
технологій, формує схожі елементи в міжнародній політиці [11]. 

Український дослідник Картунов О.В., який досліджує 
проблеми етнополітичної взаємодії, дійшов висновоку, що, по-
перше, дезінтеграційним процесам завжди передують етнічний 
ренесанс з його процесами диференціації та солідаризації, а 
також політизації етнічностей. По-друге, в основі процесів 
дезінтеграції та інтеграції лежать відповідно відцентрові та 
доцентрові тенденції. Вони є взаємозалежними та 
взаємообумовленими, що знайшло відображення в так званій 
„парній” концепції відцентрових і доцентрових тенденцій у 
соціальному житті [6, с. 134–135.].  

Особливу увагу в цьому контексті слід приділити 
внутрішньополітичній ситуації в Сомалі. У цій державі немає 
ефективної системи управління  відтоді, коли Об’єднаний 
Конгрес Сомалі повалив режим Мохамеда Сіада Барре 27 січня 
1991 року. Щодо сучасної політичної ситуації, то в країні панує 
анархія, яка обумовлена сутичками між кланами і свавіллям 
бандитизму. З адміністративного боку Сомалі поділено на 15 
регіонів, кожен з яких управляється Регіональною 
Революційною Радою, чиї члени призначаються президентом.  

Сомалійське питання багато часу залишалось одним з 
найважливіших для ООН, згідно з яким ця організація займає 
одностайну позицію, яка зводиться до припинення будь-яких 
військових дій, відновлення державних інститутів і цілісності 
країни. В 1992–1995 роках ООН разом із США провели дві 
гуманітарні операції допомоги сомалійському народові 
ЮНОСОМ-І та ЮНОСОМ-2. Тим не менш, ООН зазнала 
повного провалу в розв’язанні сомалійської проблеми. Не менш 
активними, але в цілому провальними були спроби інших 
організацій щодо розв’язання цієї проблеми – Африканський 
Союз, Ліга арабських держав, Міжурядова організація розвитку, 
яка об’єднує всі держави Африканського Рогу, і Міжнародна 
контактна група щодо Сомалі [7, с. 3–4].  
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Слід зазначити, що більшість досліджень, які присвячені 
політичній кризі в Сомалі, базуються на хибних міркуваннях 
щодо її культурної єдності.  Класичним аргументом було те, що 
сомалійці належать до однієї етнічної спільноти, розмовляють 
на одній мові, у них одна релігія та вони успадкували одну 
культуру й традиції. Однак детальніше дослідження цього 
твердження доводить, що воно є хибним і неправильним. 
Сомалі завжди було поділено на кочівників-скотарів, які 
проживали на півночі, і землеробів-скотарів на півдні. Між 
цими двома спільнотами постійно існувало чітке культурне, 
лінгвістичне й суспільне розмежування [12, с. 112].  

Виходячи з цього, португальський дослідник Фредерік 
Теуш у дослідженні „Collapsing expectation: national identity and 
disintegration of the state in Somalia” зазначив, що головною 
причиною кризи в Сомалі є проблема ідентичності. Він звернув 
увагу на те, що національна ідентичність є лише однією з форм 
ідентичності, хоча і є домінуючою. Ідентичність, на його думку, 
варіюється залежно від різних суспільних чинників. Для Сомалі 
наявні такі чинники, які визначають специфіку формування 
ідентичності в населення: кланова система суспільства, кочовий 
спосіб життя та розвиток сільського господарства. Головним з 
цих чинників є розподіл суспільства на клани. 

Кланова система дійсно виступає одним з головних 
чинників формування ідентичності сомалійців, проте він не є 
єдиним. Базис цієї системи полягає в широко  поширеному 
твердженні, що всі сомалійці походять від батьків-засновників – 
Хілла, Саба та Самаля. Існує 6 великих кланових сімей: Дарод, 
Хавія, Ісак і Дір, які походять від Самаля; клани Діджил і Ревін 
походять від Саба. Кожен з цих кланів має субклани, які 
складаються з різних груп. Генеалогія в такому контексті 
виступає дуже важливим елементом ідентифікації та суспільної 
структури. Належність до того чи іншого клану визначається за 
батьківською лінією, що дозволяє молодим сомалійцям 
простежити своє походження [17]. З другого боку, така ситуація 
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ускладнює процеси інтеграції в суспільстві, тому що на 
суспільно-психологічному рівні встановлюється суттєва 
перешкода, яка не дозволяє ліквідувати або вирішити 
дезінтеграційні чинники. У такому контексті кланова система 
виступає одним з головних елементів ідентифікації та є 
визначним ідеологічним чинником, оскільки ця система має 
суттєві психологічні важелі на модель поведінки індивідів.  

Дослідник сомалійської кризи Ісмаїл Ахмед зауважив, що 
концентруючи увагу на клановій структурі суспільства, багато 
дослідників приділяли недостатньо уваги іншим проблемам. Він 
зазначив, що розуміння кланової системи та генеалогії не є 
достатнім для детального аналізу соціальної та політичної 
структури сомалійського суспільства, що є дуже важливим для 
визначення дезінтеграційних процесів. На його думку, 
розуміння державної дезінтеграції Сомалі потребує  
комплекснішого аналізу, який виходить за межі кланової 
системи та постійних інтриг військових угруповань, які є більше 
симптомами розвалу держави, ніж його причиною.  

На думку дослідника, питання сумісності громадянського 
суспільства та централізованої держави в Сомалі було виявлено 
нещодавно внаслідок детальних досліджень політичної системи. 
Державні інститути, які були інкорпоровані в систему 
управління, в основному інтегрувались у колоніальний період. 
Унаслідок з’явилися суттєві суперечності між 
децентралізованими сільсько-господарськими спільнотами й 
спробами створити централізовану державу. Зважаючи на це, 
найсильніша опозиція централізованої держави прийшла з 
півночі, де роль сільського господарства була домінуючою. Ця 
несумісність була інтенсифікована передачею влади від 
сільсько-господарських груп централізованим політичним 
структурам, які базувались у містах [12, с. 113].  

Таку точку зору поділяє Кабдісалам Мохамед у своєму 
дослідженні „The collapse of the Somali state: the impact of the 
colonial legacy”. Він звернув першочергову увагу на негативний 
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вплив колоніальних інститутів у процесі становлення держави 
Сомалі. Підхід автора базується на трьох складниках, які, на 
його думку, є основними при аналізі процесів дезінтеграції в 
Сомалі. 

Першим моментом є те, що автор приділив значну увагу 
колоніальному періоду в історії Сомалі, передусім 
протистоянню колоніальній адміністрації як важливому 
чиннику національної самоідентификації [15, с. 46]. Від 1900 до 
1920 року Сомалі зіштовхнулось з війною, яка мала назву 
“боротьба за визволення”, або “пан” – сомалійський опір 
колоніалізму. Її ще називали війною  дервішів. Лідер цього руху 
проти колоніалізму Саїд Мохамед Абдель Хасан вважався 
національним героєм. Саїд Мохамед мав значну підтримку 
сомалійців (загальна чисельність солдат становила приблизно 
20000). З другого боку, слід зазначити, що прихильність до 
цього руху формувалася завдяки належності до клану, тобто 
чітке кланове розмежування створювало складні умови для 
встановлення національної ідентичності сомалійців, що є 
необхідним компонентом централізованої держави [17].           

Іншим чинником, який зіграв свою роль у дестабілізації 
Сомалі, була війна між Ефіопією та Сомалі 1977–1978 років. 
Саме в цей період сформувалися перші групи військової 
опозиції проти режиму Сіадда Барре під назвою Демократичний 
фронт порятунку Сомалі. Ця війна також мала назву 
„Огаденська війна”, тому що головною причиною конфлікту 
була територія Огаден, яка була у складі Ефіопії. Сомалі зазнала 
поразки в цій війні, але правління Сіадда Барре стало більш 
авторитарним і довільним, що викликало зростання 
опозиційних настроїв до його режиму.       

Найголовнішим аргументом Кабдісалама Мохамеда є те, 
що він також, як і Ісмаїл Ахмед, не погоджується з тим, що 
кланова система сомалійського суспільства є головною 
причиною дезінтеграції. Він вказує на те, що кланова система є 
особливістю національної свідомості сомалійців, яка 
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використовувалася військовими угрупованнями для досягнення 
поставленої мети та підтримання ворожнечі між різними 
спільнотами [15, с. 57].  

Отже, державна дезінтеграція Сомалі обумовлена цілим 
комплексом чинників, які не можна досліджувати окремо. З 
одного боку, для держави Сомалі характерні такі чинники, які 
можуть створити сприятливі умови для інтеграції суспільства, -  
це насамперед релігія, культура й мова. З другого боку, існують 
інші  специфічніші чинники, які формують підґрунтя для 
розвитку дезінтеграційних тенденцій, серед них треба 
виокремити кланову систему суспільства. 
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The paper is concerned with the problem of the disintegration 

trends in the state of Somalia. The most important problems led to 
the internal destabilization of the state system are analyzed. The 
possible consequences of this situation are defined.  
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государственной системы. Определяются возможные 
последствия такой ситуации.  

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, 
гражданская война, клановая система, военное формирование.  
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принципу в процесі прогнозування. Також зроблено короткий 
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Вагома роль у забезпеченні зовнішньополітичної стратегії 

Сполучених Штатів належить провідним американським 
«мозковим» центрам, які розробляють сценарії американської 
поведінки у світі, створюють фундаментальні засади для 
політичного оцінювання міжнародної стратегії, надають 
рекомендації з більшості питань щодо відносин і зовнішньої 
політики загалом [7, c. 2]. Сиcтeмнa пoбудoвa пoлітичнoгo 
явищa чи пpoцecу, щo дocліджуєтьcя, є об’єктивнoю ocнoвoю 
пoлітичнoгo aнaлізу і прогнозування. Оpієнтaція нa пpинцип 
cиcтeмнocті становить oдну з гoлoвних ocoбливocтeй cучacнoгo 
cтилю нaукoвoгo миcлeння, який, з’явившиcь у дpугій пoлoвині 
XX cт., тpивaлий чac посідає oднe з цeнтpaльних міcць як у 
вітчизняній, тaк і cвітoвій нaуці.  

Упродовж уcьoгo цьoгo чacу тpивaють диcкуcії з пpивoду 
цілeй і зaвдaнь «зaгaльнoї тeopії cиcтeм», зміcту пpинципу 
cиcтeмнocті, зoкpeмa – у пoлітичних дocліджeннях. Цьому 
питанню присвятили свої праці В. Caдoвcький, В. Aфaнacьєв, 
A. Уйoмoв, М. Мaмapдaшвілі, К. Пaттoн, Д. Caвицький, сучасні 
вітчизняні дослідники В. Горбатенко, C. Туpoнок, проте 
відкритим для дослідження залишається питання використання 
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системного підходу в прогнозуванні зовнішньополітичного 
курсу, зокрема, США. 

Саме це й дало змогу визначити мету статті, яка полягає 
в розкритті вищеозначеного процесу в США через 
представлення аналітичної діяльності «мозкових» центрів з 
позиції системного підходу. 

Прогнозування, в основу якого покладено пізнавальну 
діяльність людини, поступово стало важливим видом 
суспільного передбачення. У свою чергу, останнє завжди 
пов’язане з життєвим досвідом, знанням тенденцій явищ і 
процесів. Воно обгрунтоване  науковими даними, динамічними і 
статистичними закономірностями. Передбачення суспільних 
процесів – самостійна галузь прогнозування, що 
першопочатково враховує первинні дані історії, соціології, 
політики, статистики, демографії тощо. Разом з тим, будь-яке 
передбачення має лише вірогідний характер. 

Найскладнішим видом прогнозування є політичне 
прогнозування, бо стосується процесів і подій у політичній 
сфері. Політика торкається інтересів мільйонів людей і 
пронизує всі сфери суспільного життя, а політики, передусім 
політична еліта, повинні передбачати наслідки своїх дій. 
Політичне передбачення мусить бути пов’язаним зі 
спадкоємністю дій попередників, з існуючими традиціями й 
основними цінностями суспільства. Саме тому прогнозування в 
політиці повинно бути реалістичним і обов’язково враховувати 
результати аналізу можливостей суспільства. 

Стратегічне прогнозування спирається на вміння 
моделювати ситуацію, здатність аналізувати тенденції розвитку 
і на цьому ґрунті виявляти необхідність змін, розробляти власне 
стратегію змін, використовувати надійні методи, а також 
потребує від суб’єкта здатності втілювати стратегію в життя. 
Стратегічне передбачення реальності дає змогу визначати 
реальний стан речей, а також сукупність можливостей, 
виявлених цим аналізом, динаміку й перспективи розвитку 
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окремого об’єкта або сукупності явищ, що утворюють систему, 
а також фактори чи умови, що прискорюють або вповільнюють 
рух до визначеної мети. На підставі цих знань можна розробити 
варіанти рішень щодо впливу на розвиток ситуації в бажаному 
напрямі.  

Принципи стратегічного прогнозування втілюються через 
конкретні методи науково-прогностичних досліджень. Нині 
існує велика кількість як загальних, так і вузько орієнтованих 
методів соціального прогнозування. Австрійський футуролог 
Еріх Янч нараховує їх до 200, і цей перелік не є вичерпним. 
Щодо результату здійснення прогнозування, то шлях до нього 
пролягає через послідовно здійснювані етапи. 

Як зазначає В. Горбатенко, вирішальну  роль у 
забезпеченні результату політичного прогнозування відіграє 
оптимізація добору методів, що становлять арсенал цього 
наукового напряму. Основне завдання дослідника полягає в 
тому, щоб визначити можливу сферу використання кожного 
методу і вибрати найефективніший у кожному конкретному 
випадку, оскільки вибір певного методу прогнозування 
політичних процесів залежить від мети, термінів і часу, 
відведеного на розроблення прогнозів. У цьому контексті 
доцільно розглянути методи, що найчастіше застосовуються в 
соціальному й політичному прогнозуванні[2].  

Політичний аналіз передусім є концентрованим зусиллям, 
спрямованим на дослідження і виявлення ключових 
властивостей саме альтернативних версій політичного курсу. 

Аналітичні центри політичного і соціального призначення 
на Заході почали з’являтися з початку минулого століття. Від 
самого початку вони репрезентували себе як університетські 
структури, що залучалися до розробки урядових програм. Це 
були своєрідні інтелектуальні корпорації, що намагалися 
поєднувати інноваційні наукові пропозиції з політикою, 
започатковуючи соціогуманітарне моделювання. 
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До інтелектуальних структур, що репрезентували нове 
явище у суспільно-політичному розвитку, можна зарахувати 
Фонд імені Рассела Сейджа (Russel Sage Foundation; США, 
1907р.), Інститут вивчення державного управління (Institute for 
Government Research; США, 1916 р.), Королівський інститут  
міжнародних досліджень (Royal Institute for International Affairs; 
Великобританія, 1925р.), Інститут Брукінгса (Brooking 
Institution; США, 1927р.), Комітет сприйняття економічному 
розвитку (Committee for Economic Development; США, 1942 р.). 
[ 4, c. 92 – 93]  

Поява вищезгаданих структур ознаменувала введення в 
політичну лексику терміна «мозкові центри», який почали 
використовувати  на позначення аналітичних центрів. Даний 
термін з’явився за часів війни і використовувався для означення 
військових підрозділів, що займалися воєнним плануванням. 
Поява Корпорації РЕНД (REND Corporation) у 1946 р. 
ознаменувала створення структури, що стала всесвітньо 
відомою як «мозковий центр».  

Фахівці по-різному визначають «мозкові центри».  Проте  
узагальнено вони «можуть  бути визначені як: 1) інститути, 
корпорації або групи, організовані для міждисциплінарних 
досліджень; 2) консультативні комітети експертів, що 
здійснюють дослідження і надають спеціальні поради для 
органів влади; 3) незалежні інтелектуальні структури, які 
виступають у ролі гравців у політичному процесі. При цьому 
цей термін використовується як узагальнена назва військових 
лабораторій, корпорацій, академій, організацій, які підтримують 
мультидисциплінарних теоретиків та інтелектуалів, 
орієнтованих на вироблення аналітичних чи політичних 
рекомендацій» [ 3, c. 6]  

Для систематизації та характеристики поетапного 
розвитку «мозкових центрів» учені використовують такі 
критерії, як час створення місія організації (тобто визначальні 
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завдання, які вони виконують) характер дій і спосіб структурної 
організації специфіка взаємодії з урядом [5].  

Відповідно до цих критеріїв дослідники виділяють п’ять 
етапів розвитку цих організацій. 

1. Становлення аналітичних структур, орієнтованих на 
військово-промисловий комплекс. 

2. Формування організацій, пов’язаних з дослідженням 
проблематики майбутнього. 

3. Інституціоналізація публічних структур адвокатського 
типу, спрямованих на виявлення, захист та обстоювання 
інтересів громадянського суспільства. 

4. Розвиток локально орієнтованих аналітичних центрів, 
зокрема, інституту урбаністики та регіонального 
розвитку 

5. Утворення мережевих віртуальних співтовариств 
висококваліфікованих спеціалістів з проблем 
соціального розвитку. 

Аналітичні співтовариства можна оцінювати як складники 
глобальної потужності Сполучених Штатів. Саме вони беруть 
участь у виконана завдання корегування політичної реальності 
через повний цикл аналітичного виробництва: від аналізу 
проблеми до реалізації рішень у системі управління. Частина з 
них орієнтована на співпрацю з глобальними інституціями, 
передусім ООН, частина є ланкою державного механізму, як, 
наприклад, Рада зовнішніх зносин. Формально незалежні 
інтелектуальні інституції, організовані за зразком бізнес-
корпорацій, часто мають філії. Так, Фонд Карнегі має 
відділення в Росії, корпорація РЕНД – у Великій Британії та 
Нідерландах [6, с. 2].  

Oб’єктивним підґрунтям для стратегічного пpoгнoзувaння 
з боку американських аналітичних центрів є cиcтeмнa пoбудoвa 
пoлітичнoгo явищa чи пpoцecу, щo дocліджуєтьcя. Cпpaвa в 
тoму, щo opієнтaція нa пpинцип cиcтeмнocті становить oдну з 
гoлoвних ocoбливocтeй cучacнoгo cтилю нaукoвoгo миcлeння, 
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що з’явивився в дpугій пoлoвині XX cт. саме в США і протягом 
тpивaлого чacу посідає oднe з цeнтpaльних міcць  у cвітoвій 
нaуці. Вoднoчac упродовж уcьoгo цьoгo чacу тpивaють диcкуcії 
щодо цілeй і зaвдaнь «зaгaльнoї тeopії cиcтeм», зміcту 
пpинципу cиcтeмнocті, зoкpeмa, у пoлітичних дocліджeннях. 

Прогнозування соціально-політичних процесів потребує, з 
одного боку, урахування історичного досвіду і традицій 
конкретно взятого суспільства. З другого боку, логіка 
застосування системного методу пов’язана з урахуванням 
цивілізаційного досвіду, який свідчить, що модернізація 
охоплює всі сфери суспільства. Сучасні теоретики разом з 
політичним вирізняють соціальний, економічний, культурно-
духовний та інші різновиди модернізації. Політична 
модернізація із притаманною їй власною специфікою виступає 
синтезуючою щодо названих типів, оскільки однією з основних 
її характеристик є забезпечення структурних і якісних змін не 
лише в політиці, а й у соціальній, економічній, культурно-
духовній та інших сферах, створюючи цим самим умови для 
збереження стабільності та внутрішньої консолідації 
суспільства.  

«Однією з нaйвaжливіших вимoг cиcтeмнoгo підхoду щoдo 
aнaлізу і пpoгнoзу coціaльнo-пoлітичних пpoцecів є тaка: 
дocліджeння пeвнoї coціaльнoї cиcтeми в cучacних умoвaх  
нeмoжливе бeз вихoду зa її мeжі. Тaкий підхід здaтeн змінити нe 
тільки cпocіб миcлeння, a й пpaктичні дії в пpoцecі 
peфopмувaння cуcпільнoгo opгaнізму. Нeвикoнaння пpинципу 
вихoду зa мeжі cтapoї cиcтeми, нeбaжaння відмoвитиcь від 
відoмoгo нaбopу cтepeoтипних уявлeнь, як пpaвилo, зaміcть 
мoдepнізaції cуcпільcтвa зумoвлюють її видиміcть» [1, c. 47].  

Системний підхід державно-аналітичних структур створює 
розумну альтернативу під час вироблення стратегічних рішень. 
Спеціальні ради й асоціації при мозкових центрах організують 
дослідження з актуальних проблем міжнародних відносин. 
Їхньою перевагою в прийнятті зовнішньополітичних рішень є 
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можливість використання власної структури для реалізації 
результатів дослідницької діяльності в конкретних політичних 
програмах. Сам інститут радників дає змогу здійснювати 
завдання зовнішньополітичного менеджменту з використанням 
гнучкішого, аніж просте формалізоване дотримання 
конституційних повноважень президента, механізму. Звичайно, 
першість впливу належить радникам, ідеологічно близьким 
керівництву. Диспути в колегіальному колі можуть бути 
жорсткими, але не такими, що порушують генеральну лінію 
поводження Сполучених Штатів на міжнародній арені. До того 
ж потенціал конформізму аналітиків у команді реалізується не 
повністю через явний крен на користь силових структур. Однак 
групова, або корпоративна логіка мислення топ-менеджерів 
щодо управління зовнішньою політикою ґрунтується значною 
мірою на загальносистемній ідеології. 

Принцип системності в прогнозуванні – урахування  
взаємозв’язку всіх прогнозованих показників об’єкта, його 
середовища та важливих чинників. 

Оскільки системний підхід являє собою методологію 
аналізу об’єктів у природі та суспільстві як систем, а об’єкти 
прогнозування можуть розглядатися як системи, то він повною 
мірою може застосовуватись до проблем прогностики. Саме цей 
принцип є основоположним у роботі аналітичних центрів США. 
Відносини, встановлені між елементами в системі, мають ті чи 
інші властивості, що характеризують взаємозв’язок, взаємодію 
або впорядкованість даних елементів і є конкретними проявами 
центрального положення про цілісність системи. Дві основні 
функції системного підходу: а) постановка проблем, пов’язаних 
із здобуттям нових знань і виконанням нових завдань; б) 
методологічний аналіз наявного знання  реалізується на основі 
принципу цілісності, відповідно до якого взаємозв’язок і 
взаємодія елементів породжують нові, системні властивості 
об’єкта, не характерні для його окремих елементів, і низку 
інших принципів.  
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Таким чином, прогнозування стану або поводження 
систем не можна розглядати як формальне передбачення стану 
або поводження компонентів систем, а необхідно враховувати 
їхній взаємозв’язок і появу нових властивостей у зв’язку з 
новим станом і поводженням компонентів. 

Крім того, слід враховувати можливість нових форм 
взаємодії системи з навколишнім середовищем. Із цього погляду 
можна виділити такі аспекти розгляду системи при 
прогнозуванні:  

- системно-компонентний аспект, що передбачає на 
початковому етапі дослідження компонентного складу 
системи; 

- системно-структурний аспект, що передбачає вивчення 
внутрішніх зв’язків системи; 

- системно-функціональний аспект, пов’язаний з 
розглядом функціональної залежності між елементами 
системи; 

- системно-інтегративний аспект, що розглядає 
системоутворювальні механізми, тобто основні 
фактори, що зумовлюють формування системи і її 
функціонування; 

- системно-комунікаційний аспект, що розглядає 
взаємодію системи із середовищем; 

- системно-історичний аспект, що дає змогу враховувати 
ретроспективу й перспективу розвитку [8, c. 14 – 15]. 

Цей підхід може бути використаний у прогнозуванні 
різних сторін громадського життя. 

Нa пpaктиці знaчнa чacтинa зуcиль пpипaдaє caмe нa пepші 
кpoки aнaлітичнoгo пpoцecу – визнaчeння тa дeтaлізaцію 
пpoблeми. Ці зaвдaння мaють пepшoчepгoвe знaчeння, ocкільки 
в бaгaтьoх випaдкaх визнaчaють вибіp цілeй і мeтoдів їхньoгo 
дocягнeння.  

Пpoблeмa – цe cитуaція, що пopoджує вимoги чи 
нeвдoвoлeння гpoмaдян, для розвязання якoї нeoбхідні дії уpяду. 
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Cиcтeмнa мeтoдoлoгія poзпoчинaєтьcя з oпиcу пpoблeми як 
cиcтeми. Oтжe, пpoблeмa, з тoчки зopу тeopії cиcтeм, являє 
coбoю cукупніcть тpьoх нaбopів eлeмeнтів: 1) мнoжинa цілeй; 
2) мнoжинa влacтивocтeй пpoблeми; 3) cпocoби, якими 
дocягaєтьcя мнoжинa цілeй. 

У мeжaх cиcтeмнoгo підхoду пpoвoдитьcя cтpуктуpний 
aнaліз пpoблeмнoї cитуaції aбo cиcтeми, дe відoбpaжaєтьcя 
іcнуючa cтpуктуpa eлeмeнтів cиcтeми (учacників пoлітичнoгo 
пpoцecу, їхніх хapaктepиcтик, інтepecів і цілeй, pecуpcу, 
пoтeнціaлу, cпіввіднoшeння cил, cклaдoвих чacтин пpoблeми, 
фaктів і хapaктepиcтик cитуaції). Cтpуктуpний aнaліз нe 
мeхaнічнo poзчлeнoвує пpoблeму, a poбить цe нa ocнoві 
уcвідoмлeних зaкoнoміpнocтeй будoви cиcтeми, poзcтaвляючи 
пpи цьoму eлeмeнти тa фaктopи в пeвнoму пopядку. 

Cиcтeмніcть пpoгнoзувaння oзнaчaє, щo, з oднoгo бoку, 
пoлітикa poзглядaєтьcя як єдиний oб’єкт, a з другого бoку – як 
cукупніcть порівнянo caмocтійних нaпpямків (блoків) 
пpoгнoзувaння. Цeй пpинцип дoзвoляє oтpимaти ціліcну мoдeль 
дocліджувaнoгo oб’єктa в уcій cукупнocті йoгo пpямих і 
звopoтних, ієpapхічних і кoopдинaційних зв’язків, визнaчити і 
виoкpeмити йoгo ocнoвні cиcтeмні oзнaки – eлeмeнтapний 
cклaд, cтpуктуpу, зміcт, функціoнувaння, cпocoби peaлізaції [1, 
c. 46].  

Пpичoму, ціліcніcть, кoмплeкcніcть, cиcтeмніcть 
пpoгнoзувaння пoлягaє нe в пpocтій мeхaнічній cумі зуcиль 
eкcпepтів вузькocпeціaлізoвaних гaлузeй, a у викopиcтaнні 
кoмплeкcнo-мeтoдoлoгічнoгo пpинципу узгoджeння peзультaтів 
пpoгнoзувaння. Мeхaнічнa cумa пpoгнoзів cпeціaліcтів pізних 
гaлузeй нe дaє ціліcнoгo зaгaльнoгo coціaльнoгo aбo пoлітичнoгo 
пpoгнoзу, нa підcтaві якoгo мoжнa булo б уcпішнo здійcнювaти 
oкpeмі acпeкти coціaльнoгo і пoлітичнoгo пpoгнoзувaння. 
Пpoгнoзувaння за чacтинaми, бeз цілoгo, пpиpeчeне нa лишe 
пoвepхнeвий oпиc явищ, бeз нeoбхіднoгo пpoникнeння в їх 
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cутніcть, тoбтo пpиpeчeне нa нaукoвe пpoжeктepcтвo тa 
cуб’єктивізм.  

Cпpaвa у тoму, щo peaльні cиcтeми, як звичайно, cклaдні 
для бeзпocepeдньoгo aнaлізу. Іcнують тaкі coціaльні явищa, які 
чepeз cвoю cклaдніcть, чepeз пeвні мopaльні влacтивocті й інші 
oбcтaвини нe мoжуть cтaти oб’єктoм звичних в інших випaдкaх 
мeтoдів вивчeння. Пpи дocліджeнні oб’єктів тaкoгo poду 
уcклaднeнa й відтвopювaніcть пoчaткoвих і гpaничних умoв, a 
oтжe, і peзультaту. Peaльнa cиcтeмa підмінюєтьcя cпpoщeнoю, 
відтвopюючи лишe нaйнeoбхідніші eлeмeнти й віднocини, від 
яких щoнaйпepшe зaлeжaть фopмувaння й збepeжeння cиcтeмнoї 
якocті, дocягнeння мeти. Caмa ж якіcть зaмінюєтьcя нa 
peзультaтивну cпpoщeнoї взaємoдії. Імітaція пepвиннoї cиcтeми, 
щo виникaє пpи цьoму, є її мoдeллю. Вoнa й cтaє бeзпocepeднім 
oб’єктoм дocліджeння. Пpoцec жe cтвopeння втopиннoгo 
oб’єктa, a тaкoж імітaції нa ньoму peaльних пpoцecів 
нaзивaєтьcя мoдeлювaнням. 

Отже, зміст системності прогнозування в американській 
школі політичного аналізу передбачає використання 
взаємозв’язків у середині сукупності, а також напрямки зв’язків 
між об’єктом прогнозування і прогнозним фоном, тобто 
середовищем. Системний аналіз вимагає побудови прогнозу на 
основі системи засобів і моделей, що можна здійснити за 
допомогою комп’ютерних технологій. 
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This article is highlighting the special use of the in the 

strategic prediction process. This problem is analyzed in the 
theoretical and practical aspects. There is a brief analysis of the 
systematic approach usage in the prediction of the USA political 
analysis model.  

Key words: systematicness principle, analytic centers, political 
prediction, political analysis.  

 
Раскрыто особенности использования системного 

принципа в процессе прогнозирования. Также проведено 
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краткий анализ использования системного подхода в 
прогнозировании американской модели политического анализа.  

Ключевые слова: принцип системности, аналитические 
центры, политическое прогнозирование, политический анализ. 
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МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ І 
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В ТЕОРІЇ ГРАФІВ 

 
Запропоновані засоби автоматизації, комп’ютеризації й 

інформатизації системних аналітичних досліджень 
різноманітних складних підсистем загальної системи безпеки у 
вигляді графів і мереж на основі принципів кібернетики, 
системного аналізу й теорії моделювання. Узагальнено 
практичний досвід графо-аналітичних досліджень складних 
систем для впровадження в освіту й на практиці.       

Ключові слова: графи, мережі, складні системи, методи 
системного аналізу й кібернетики, моделювання, оптимізація, 
прогнозування, діагностика, імітаційні й евристичні моделі, 
автомати, когнітивні мапи, мережі Петрі.   

  
Національна безпека є неподільною системою, складником 

всесвітньої системи безпеки і її складною підсистемою, що 
безперервно змінюється, розвивається і складається з низки 
підпорядкованих підсистем з відповідними взаємозв’язками як 
усередині, так і зовні, які створюють нову якість, згідно з 
властивістю емерджентності. Серед інших ознак систем і 
підсистем слід назвати наявність відповідної структури 
системної єдності й цілісності, загальної мети, відносної 
самостійності підсистем і об’єктів системи з обов’язковим 
виконанням функцій, необхідних для існування системи в 
цілому.  

Різними авторами розглянуто історію, тенденції, 
особливості, сучасний стан державної, міждержавної безпеки, 
інформаційно-психологічного протиборства, особливостей 
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використання інформаційного впливу в терористичній 
діяльності та економічному протистоянні (Уільям Кауфман, 
Річард Кларк, Роберт Нейк [1], російский дослідник Ярочкін В.І. 
та інші). Серед вітчизняних науковців, що досліджують різні 
аспекти проблем національної безпеки та соціальних процесів і 
систем, можна виділити таких: Згуровський М.З. [2,3], 
Доброногов А.В., Померанцева Т.Н., Малигін О.В. [4], Вовк Р.В. 
[5], Горбулін В.П., Ситник Г.П., Білоус В.І., Лисицин Є.М., 
Данільян О.Г., Нижник Н.Р., Дзьобань О.П., Панов М.І., 
Остроухов В.В., Петрик В.М., Присяжнюк М.М., Скуліш Є.Д. 
[6], Кузьменко А.М., Штоквиш О.А., Компанцква Л.Ф., 
Мельник Д.С., Жарков Я.М., Полевий В.І., Супрунов А.М., 
Прокоф’єва К.О., Галамба М.М., Гречка М.Я., Коломієць В.Ф., 
Коломієць О.В. [7] та інші. Деякі дослідники говорять не тільки 
про характер загроз, але й відзначають їх творчо-конструктивну 
роль у розвитку об’єкта. Зокрема, така позиція висловлена в 
роботі Ліпкана В.А. «Безпекознавство». 

Частина дослідників приділяли багато уваги і питанням 
моделювання різних аспектів систем безпеки, політичних, 
інформаційніх, соціальних, війскових, ідеологічних, 
енергетичних, економічних та інших складних підсистем 
(Згуровський М.З. [2,3], Малигін О.В. [4], Вовк Р.В. [5] та інші). 
Всесвітньо відомі різні моделі й методи моделювання в 
міжнародних відносинах: модель Річардсона, метод теорії ігор 
(теорії конфліктних ситуацій) та інші. Серед різних методів 
моделювання використовуються й окремі напрями теорії графів, 
наприклад, когнітивні карти (Згуровський М.З. [2,3], Малигін 
О.В. [4], Вовк Р.В. [5]). 

Однак поза межами праць авторів залишаються питання 
одночасного використання і взаємного перетворення всіх 
відомих напрямів, усієї повноти, багатої палітри і всього 
насиченого спектру графо-аналітичного моделювання для 
запобігання можливого небажаного розвитку подій у системі 
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державної і міждержавної безпеки, запобіганню небажаних 
впливів і тисків із зовні, порушення незалежності і безпеки. 

Актуальність зумовлена важливістю дослідження питань 
забезпечення національної безпеки будь-якої держави методами 
моделювання. Для України актуальність найбільше 
обумовлюється потребою ухвалення рішень при виборі 
подальшого стратегічного вектора розвитку, майбутньої участі в 
Євроінтеграційних процесах та (або) у митному союзі й 
спрямування зусиль у правильному напрямку. Нині національна 
безпека значною мірою залежить від забезпечення всіх видів 
безпек і насамперед – інформаційної безпеки, оскільки 
правдивість, захищеність інформації та її повнота впливають на 
стабільність у суспільстві, забезпечення прав і свобод громадян, 
правопорядок і навіть на збереження цілісності держави та 
починає відігравати одну з ключових ролей у забезпеченні 
національних інтересів будь-якої держави. Дуже актуальними 
залишаються питання визначення «чутливих вузлів (крапок)» 
дестабілізації систем; розкриття сутності, технологій, засобів 
маніпулювання свідомістю, організації інформаційних війн, 
спеціальних інформаційних операцій. Отже, тема є дуже 
актуальною.  

Основною метою cтатті є дослідження, порівняння, 
пропозиція взаємного перетворення можливих графо-
аналітичних методів аналізу, моделювання, прогнозування, 
діагностування, оптимізації складних політичних, ідеологічних, 
соціальніх, інформаційних, енергетичних, війскових, освітніх та 
інших підсистем, тобто системи безпеки держави в цілому, 
наддержавних структур, їх компонентів і способів для 
розв’язання існуючих проблем у сфері безпеки. Пропонована 
сукупність графо-аналітичних методів дозволяє ефективно 
дослідити, оцінити, схарактеризувати безпеку України й 
взаємовливи в межах євроінтеграційних, світових 
глобалізаційних процесів нашої держави. 
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 Ефективне ухвалення рішень з управління 
інформаційними, енергетичними, політичними, соціальними, 
військовими, ідеологічними, освітніми та іншими системами 
завжди потребує використання формалізованої моделі 
керованого об’єкта. Проте існує серйозна проблема 
застосування для цієї мети існуючих інформаційних і класичних 
соціологічних моделей саме в критичних, нестандартних, 
непередбачених ситуаціях, наприклад – через нестабільність, 
повний або переважний розвал економіки (Афганістан, Ірак 
тощо), тобто в умовах, які насамперед визначаються не 
економічною стабільністю, а через, наприклад, перехідні 
процеси в внаслідок політичних, екологічних і економічних 
криз, зміни політичних курсів і пріоритетів, терору, військових 
дій або воєн, переворотів (наприклад: світова економічна криза; 
зміна політичних курсів країнами СНГ; перевороти, 
терористичні акти і бойові дії в Афганістані, Іраку, Чечні, 
Югославії, у північній Африці тощо).  

 Для таких систем винятково економічне планування не є 
головною метою управління. У цьому випадку в перехідні 
періоди головна мета управління спрямується, передусім, на 
виявлення і подолання нестабільності, безвихідних ситуацій і на 
підтримку в системі стабільних системоутворювальних 
процесів. І навпаки – у випадку планування і проведення 
диверсійних дій, інформаційних та інших воєн, ставляться 
прямо протилежні мета і завдання. 

При цьому процес аналізу функціонування системи 
поєднується з іншими необхідними діями: а) з моделюванням 
внутрішніх і зовнішніх процесів у системі; б) з діагностикою 
причин розвалу (погіршення структури і функціонування 
системи); в) з прогнозуванням можливих тенденцій, ситуацій, 
станів, поведінки систем, підсистем і об’єктів; г) з оптимізацією 
критично важливих параметрів і врахуванням головних 
чинників систем і об’єктів. 
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Для ухвалення найефективніших рішень з коректування 
безвихідних і небажаних ситуацій і при ідентифікації 
функціональних порушень систем слід отримати уявлення про 
структуру системи, про внутрішні і зовнішні взаємозв’язки і 
взаємовплив усіх складників відповідно до самої системи і її 
сусідів зовні даної системи.  

Для виконання подібних завдань  і моделювання подібних 
систем одними з найефективніших уявляються всі моделі, 
засновані на теорії графів: когнітивні моделі, мережі Петрі, 
ланцюги Маркова [8], системи масового обслуговування (СМО), 
алгоритми, імітаційні моделі, потокові оптимізаційні моделі, 
семантичні мережі експертних систем (ЕС), нейронні мережі 
(наприклад, персептрони), кінцеві і клітинні автомати, фрактали 
(теорія хаосу).  

Серед згаданих видів графів найзагальнішим, відправним, 
базовим для подальшого розгляду, аналізу і моделювання 
уявляється когнітивна модель системи, на основі якої вже 
можна побудувати й інші види графів – складніші, наприклад, 
динамічні (і навіть стохастичні) графо-аналітичні моделі 
поведінки систем. Існують різні підходи і методи аналізу й 
моделювання графів ситуацій і систем у подібних завданнях:  

1) Потокові (мережні) моделі оптимізації (на графах) 
дозволяють: 

а) у всесвітньовідомому завданні “про MAX потік і MIN 
перетин” – знаходити вузькі місця в структурі інформаційних та 
інших систем (на графах) і максимальні можливі швидкості 
переміщень і обсяги передачі інформації й знань. Часто 
виконання саме подібних завдань дозволяє ідентифікувати і 
виконати багато завдань безпеки (інформаційної, енергетичної, 
військової, ідеологічної, політичної і т.д.); 

б) у всесвітньовідомому завданні “про потік MIN вартості” 
– знаходити найвигідніші маршрути й оптимальні параметри 
інформаційних мереж і систем; 
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в) у всесвітньовідомій задачі “ про пошук MIN шляху” – 
знаходити найкоротші маршрути; 

г) у всесвітньовідомому завданні “про пошук MAX шляху 
(“критичного”)” – знаходити критичні (найпротяжніші) шляхи, 
визначати тривалість і будувати мережні графіки при 
плануванні інформаційних, політичних, військових, 
ідеологічних, освітніх та ін. проектів, операцій, заходів, робіт, 
що зобов’язує направляти все необхідне насамперед саме на 
заходи “критичного шляху”; 

д) у всесвітньовідомому “потоковому (мережному) 
транспортному завданні” – знаходити найвигідніші маршрути й 
оптимальні поставки інформації в мережах і системах; 

е) у всесвітньовідомому завданні “Комівояжера” – 
знаходити найвигідніші маршрути в мережах і системах й 
оптимізувати час і терміни забезпечення знаннями та 
інформацією; 

ж) у всесвітньовідомому “немережевому транспортному 
завданні”, але яке теж характеризується двочастковим графом і, 
крім того, як мінімум є двомірним, а може бути 3-, 4-мірним і 
набагато більше мірним – виконувати найрізноманітніші 
завдання безпеки або інформаційно-психологічного впливу. 

2) Ланцюги Маркова і СМО – дозволяють прогнозувати 
й оптимізувати розвиток подій на основі статистичних 
спостережень і теорії вірогідності. 

3) Семантичні мережі ЕС (разом з вірогідностними, 
фреймовими і продукційними ЕС), нейронні мережі 
(наприклад, персептрони) дозволяють за аналогією з 
регресійними моделями прогнозувати або діагностувати 
розвиток подій на основі статистичних спостережень. 

4) Кінцеві і клітинні автомати, фрактали дозволяють 
моделювати і прогнозувати ситуації, стани, поведінку і 
параметри різноманітних інформаційних, соціальних і інших 
систем. 
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Враховуючи необхідність побудови найадекватніших і 
найефективних моделей для аналізу й ухвалення рішень в 
умовах хаосу, протидії, конкуренції, конфліктів, кооперації і 
невизначеності, виникає потреба застосування не простих, а 
достатньо складних графо-аналітичних моделей, тобто з 
багатьма чинниками, динамічних, стохастичних і навіть 
нелінійних і багатовимірних. Саме таким вимогам відповідають 
динамічні моделі на мережах Петрі та імітаційні моделі. 
Імітаційні моделі легко інтегрують у себе всі можливі види 
інших моделей, а прості мережі Петрі можуть бути легко 
ускладнені до так званих “кольорових”, “тимчасових”, 
“вірогідних”, “функціональних”, “ієрархічних” та інших видів 
мереж Петрі. Крім того, у мережах Петрі (наприклад, у 
потужній безкоштовній програмі CPN-TOOLS та ін.), 
імітаційних моделях на будь-яких алгоритмічних мовах і в 
спеціальних математичних пакетах (Lab-VIEW, MathLAB і 
навіть EXCEL та ін.) можна реалізувати багатовимірність будь-
якої складності. Слід підкреслити, що існують однозначні 
правила взаємного перетворення алгоритмів і мереж Петрі, що 
дозволяє легко переходити з імітаційної моделі й алгоритму в 
мережу Петрі і назад. Уявляється можливим і необхідним 
взаємне перетворення й інших графо-аналітичних моделей між 
собою. Яскравим прикладом таких перетворень можуть бути 
численні публікації з реалізації “мережевих графіків” у мережі 
Петрі. Особливий інтерес являє перетворення когнітивних карт 
у мережі Петрі.  

 З другого боку, у прикладному аспекті являють інтерес 
мережні моделі спинів з енергією Ізінга і графічні моделі Д. 
Уоттса і С. Строгатца, які в 1998 р. запропонували такий 
параметр графів і мереж, як коефіцієнт кластерності, який 
визначає рівень зв’язності вузлів у сітці і тенденцію до 
створення взаємозалежних вузлів (“кліків”). Окрім іншого, 
коефіцієнт кластерності показує, скільки сусідніх вузлів є також 
сусідніми вузлами один для одного. В аналізі міжнародних 
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відносин цей показник може характеризувати ступінь впливу, 
зв’язку, довір’я, обміну, товарообігу, взаємодії, торгівлі; 
економічного, ідеологічного, військового, релігійного, 
медичного, соціального, юридичного партнерства або навпаки – 
тиску і протиборства між державами і наддержавними 
структурами, а також може характеризувати вузли і зв’язки 
розвідувальних і терористичних мереж. Отже, коефіцієнт 
кластерності характеризує і ступінь зв’язку, і кількість 
ступенів свободи в аналізі міжнародних відносин. 

У теорії графів складних мереж і, відповідно, у графо-
аналітичних моделях можна досліджувати особливості 
структури і статистичні властивості, що характеризують 
поведінку графів і мереж, прогнозувати динамічні зміни і 
відстежувати вплив таких характеристик, як розмір графа, 
мережна густина, ступінь централізації і децентралізації й т.д. 
Крім того, у теорію складних і відкритих [9] систем найбільший 
внесок зробили дослідження соціальних мереж, а сам термін 
вніс соціолог Манчестерської школи Дж. Барнс у праці “Класи і 
збори в острівному приході” . 

 Терористичні мережі часто моделюють клітинними 
автоматами. Оскільки клітинні автомати є сусідами із шістьма 
комірками (тобто вони шестивимірні  в тривимірному 
просторі), то вони схожі на модель Уоттса і Строгатца. 
Одночасно, їх шестивимірність співзвучна з висновками 
психолога С. Мілграна про “ланцюг знайомств” завдовжки в 
шість осіб між будь-якими громадянами США. Клітинні 
автомати чотири- або шестивимірні – відповідно в однорідній 
сітці, яка може бути двовимірною або тривимірною в просторі і 
при цьому кожний окремий осередок сітки – клітинний автомат 
може бути в одному з декількох можливих станів, який 
залежить від попереднього стану і стану сусідніх автоматів (на 
відміну від ланцюгів Маркова, у яких стан залежить тільки від 
поточного стану, але не від попередніх). Клітинні автомати 
перспективно використовувати разом з моделями теорії ігор 
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(конфліктних ситуацій) у завданнях кооперації і конкуренції. 
Крім того, чотири- і шестивимірні клітинні автомати дво- і 
тривимірної однорідної сітки легко перетворити в граф будь-
якої мірності, оскільки кількість вхідних і вихідних ребер (дуг) 
у вузлах графів взагалі не обмежена.  

Для аналізу міжнародних відносин варто згадати і теорію 
хаосу, результатом якої є фрактал, тобто стохастичний граф 
особливої будови – ієрархічний, який дуже зручний для всіх 
видів класифікацій, дискримінантного і кластерного аналізу і 
який ліг в основу ієрархічних баз даних, серед них – у багато 
сегментів всесвітньої павутини і всесвітньої бази даних 
INTERNET. Саме розростання сітки INTERNET повторює 
стохастичне зростання фракталу. 

Фрактали, що створюються в когнітивному просторі 
складних систем, – основний предмет уваги когнітивістів. Але 
фрактали, незважаючи на  популярність, непрості для істинного 
розуміння. В [10] можна побачити фрактали, які можна зустріти 
в природі (причому, не математичні й комп’ютерні). Суть 
фракталу – само подібність і рекурсивність, тобто, одна частина 
фракталу якимось чином схожа на іншу (не повторює в 
точності, а саме схожа!). При цьому ця схожість не залежить або 
мало залежить від масштабу розгляду – тобто, погляньте на 
фрактал у мікроскоп або відсуньте його від своїх очей – ви, як і 
раніше, бачитимете форми, що повторюються. Це важлива 
властивість фрактала. 

Варто підкреслити, що наведені графо-аналітичні моделі 
включають принципи детермінованого і стохастичного 
моделювання, принципи багатоагентного і системно-
динамічного підходів, а також два синергетичні підходи: моделі 
спинів, нейронні мережі і кластерний аналіз. Згадаємо про 
“паралельні тирони” [11–12] з повернення до теми масштабно-
інваріантних мереж [11] – у зв’язку з пошуками причин закону 
Зіпфа в розподілах популяцій. Це масштабно-інваріантна 
мережа – система вузлів і зв’язків між ними, що 

http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
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характеризується степеневим розподілом вузлів за кількістю 
зв’язків. Ключову роль у створенні такої сітки відіграє принцип 
«багатий стає багатшим» – він прямо закладений у 
генеративний механізм масштабно-інваріантної мережі. Сітка 
починає будуватися з двох вузлів, між якими проведений 
зв’язок. Далі до сітки додаються нові вузли, при цьому в 
найпростішому випадку кожний новий вузол приєднується 
одним зв’язком до одного з уже існуючих вузлів мережі. При 
цьому, вузол тим вірогідніше приєднає до себе новий вузол, 
ніж більше зв’язків він уже має – це і є алгоритм «багатий стає 
багатшим». У результаті розвивається сітка характерного 
вигляду рис. 1. У сітці дуже мало вузлів, що мають велику 
кількість зв’язків і багато вузлів, які мають малу кількість 

зв’язків. Відомо, що в такому 
вигляді модель масштабно-
інваріантної сітки не може 
пояснити походження закону 
Зіпфа в розподілах 
популяцій, оскільки для них 
характерні рангові степеневі 
розподіли з показником в=1 
(закон Зіпфа), а рангові 
розподіли вузлів масштабно-
інваріантної мережі за 
кількістю зв’язків мають у 
районі 0,5–0,6 [11]. 

 
Рис. 1. Фрактальний граф за алгоритмом «багатий стає багатшим». 
 
 У графо-аналітичному моделюванні великий інтерес 

являють “чутливі точки” системного аналізу [11]. Дослідники, 
які займаються системним аналізом до глибини душі переконані 
в існуванні «чутливих крапок». Це місця в складних системах 
(інформаційних системах, державах, корпораціях, економіках, 
живих організмах, містах, екосистемах), у яких навіть 



Моделювання безпеки міжнародних систем  
і міжнародної системи безпеки в теорії графів 

 

 183 

невеликий зсув може призвести до великих змін у всій системі 
[12]. “Чутливі крапки” – не якась унікальна ідея системного 
аналізу, а – ідея, вбудована в наші легенди і казки: срібна куля, 
чарівні ліки, таємний підземний хід, магічне заклинання, герой-
одинак або лиходій, який повертає хід історії, можливість 
майже без зусиль прорватись або перескочити через величезні 
перешкоди. Ми всі не тільки хочемо вірити, що “чутливі 
крапки” існують, ми хочемо знати, де вони містяться і що з 
ними робити. “Чутливі крапки” – це крапки, що дають силу і 
владу [12]. Отже, при ідентифікації порушень функціональних 
властивостей системи треба мати уявлення про “чутливі 
крапки”, про структуру процесів і взаємозв’язки між 
учасниками системи, щоб ухвалити найефективніше рішення 
щодо коректування ситуації. Треба враховувати, що цільова 
функція і система обмежень складної інформаційної або 
соціальної системи описують емерджентність і повинні 
врахувати взаємини технічних і програмних об’єктів або для 
соціальних систем – належність до різних культур, груп, блоків, 
релігій, субкультур. Слід враховувати внутрішню нелінійність 
систем і той факт, що емерджентність збільшується в часі, 
супроводжується зростанням зв’язків і взаємною дифузією 
підсистем. Таку поведінку можна описати аналітичними 
формулами еволюції або в межах графів і мереж енергією Ізінга.  

 Аналіз показує, що “чутливі крапки” – це найчутливіші 
вузли на графах, тобто в графо-аналітичних моделях, 
наприклад, у когнітивних моделях і моделях на мережах 
Петрі, у яких для перших завжди можна зробити розрахунок, а 
для других завжди можна визначити такі “чутливі крапки”  
динамічним моделюванням у трьох можливих режимах мереж 
Петрі:  

1) у покроковому режимі – з візуалізацією і 
відстежуванням усіх станів у вершинах і, насамперед, у 
“чутливих крапках”, а також – процесів, що відбуваються в 
переходах, дугах і ребрах упродовж всього часу моделювання;  
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2) у режимі автоматичного моделювання з візуалізацією 
всіх векторів станів – можливих комбінацій станів вершин 
(варіацій кількості в них самих різних фішок, що 
характеризують різні параметри, стани, поведінку, процеси в 
системах);  

3) у режимі автоматичного моделювання з фіксацією і 
візуалізацією всіх безвихідних ситуацій у системі за певних 
початкових і граничних умов. 

Можливі місця для втручань у систему (при зростанні 
ефективності): 

1. Установки або парадигми, на яких базується система 
(держава) – її структура (силова), правила; для соціальної 
системи – її культура і релігія; мистецтво. 

2. Мета системи. 
3. Розподіл впливу за правилами системи. 
4. Правила системи (для соціальної системи – конституція; 

кодекси і закони; інститути президента й уряди; парламент; 
суднова система; відвертість; суспільна свідомість і громадська 
думка; гласність і свобода слова; звичаї і культура; штрафи; 
заохочення; обмеження). 

5. Інформаційні потоки. 
6. Матеріальні потоки і вузли матеріальних перетинів. 
7. Управління позитивними зворотними зв’язками. 
8. Регулюючі негативні зворотні зв’язки. 
9. Константи, параметри, чинники, наприклад, в економіці 

- субсидії, податки, стандарти та інше. 
Для України, як і для будь-якої іншої держави, у сучасних 

умовах стають найактуальнішими і найважливішими своєчасні 
аналіз, моделювання, прогнозування, оптимізація і діагностика 
політичної, інформаційної, економічної, територіальної, 
енергетичної, ідеологічної незалежності і безпеки. Дуже 
актуально і своєчасно проводити такий аналіз усіма можливими 
способами, серед іншого і методами графо-аналітичного 
моделювання, використовуючи всю їх повноту, багату палітру і 
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весь їх насичений спектр для запобігання можливих небажаних 
внутрішнього розвитку подій (неконституційного), а також 
впливів і тисків із зовні, порушення незалежності і безпеки. 
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различных сложных подсистем общей системы безопасности, 
технических и социальных сложных систем в виде графов и 
сетей на основе принципов кибернетики, системного анализа и 
теории моделирования. Обобщен практический опыт графо-
аналитических исследований сложных систем для внедрения в 
образование и на практике.       

Ключевые слова: графы, сети, сложные системы, методы 
системного анализа и кибернетики, моделирование, 
оптимизация, прогнозирование, диагностика, имитационные и 
эвристические модели, автоматы, когнитивные карты, сети 
Петри.  
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У статті розглядаються особливості розвитку світу в 
епоху культурної глобалізації. Аналізуються чинники розвитку 
процесів культурної глобалізації. Досліджується вплив 
глобалізації на сучасні міжнародні відносини, детально 
розглядаються особливості сучасних глобалізаційних процесів. 

Ключові слова: глобалізація, дифузія, культура,світ, нація, 
народи, суверенітет.  

 
Актуальність. Одним з основних питань, пов’язаних з 

феноменом глобалізації, нині є питання про те, хто опиняється у 
виграші від глобалізації? Фактично, основну частину переваг 
отримують багаті країни чи індивіди. Другий аспект пов’язаний 
із потенційною регіональною чи глобальною нестабільністю 
через взаємозалежність країн на світовому рівні. 

Мета статті полягає в аналізі основних рис культурної 
глобалізації світу. 

Завданням статті є з’ясування  культурно-історичних 
відносин у добу глобалізації та дослідити теоретичні і практичні 
аспекти процесів глобалізації як культурно-історичного явища. 

Концептуальним підґрунтям для написання статті 
слугували теоретичні розробки, представлені в працях західних 
істориків, політологів, культурологів,соціологів С. Хантингтона 
[15], У. Бека [3], І. Валлерстайна [5], Е. Гідденса [7], Н. 
Хомського [16] та ін. 

Нині глобалізація стала однією з найвпливовіших сил, які 
визначають подальший хід розвитку нашої планети в цілому. 
Вона стосується всіх сфер суспільного життя, включаючи 
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економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, 
безпеку тощо. Безсумнівно, глобалізація містить як позитивні, 
так і негативні аспекти. Її позитивний вплив пов’язаний з 
ефектом конкуренції, до якої вона неминуче призводить, а 
негативний – з потенційними конфліктами, якими вона 
загрожує. Варто зауважити, що протягом останніх десятиліть, 
на нашу думку, виявилася ціла низка причин, які зробили  
глобалізацію можливою. Одна із таких причин криється в 
особливостях культурного розвитку. Ідеться про тенденцію 
формування глобалізованих «однорідних» засобів масової 
інформації, мистецтва, популярної культури, повсюдного 
використання англійської мови як загального засобу 
спілкування. Частково саме через це деякі країни, насамперед 
Франція і окремі інші європейські держави, розглядають 
глобалізацію як спробу США досягти культурної, економічної і 
політичної гегемонії. По суті, вони вважають глобалізацію 
новою формою імперіалізму або новою стадією капіталізму.   

Нині у світі настільки актуальними є питання 
мультикультуралізму [6], про що свідчать різні назви одного (на 
перший погляд) феномену: мультикультуралізм, 
мультикультурність, полікультурність, інтеркультурність, 
багатокультурність, культурне розмаїття. Постає проблема 
взаємовідносин глобалізаційних процесів та вільної особистості. 
Вільна людина вільна у виборі майже будь-яких культурних 
традицій. Існує зона сформованих виборів у самому 
ментальному просторі індивідів. Цю «зону» можна позначити і 
як майбутнє-у-сьогоденні, у якому формуються нові диспозиції, 
які повинні визначити нові зв’язки символів з їхнім 
енергетичним забезпеченням – зона творчої реактивації 
традицій або зона культурних новацій, які продовжують життя 
культури через її відновлення. Страждають при цьому цілі нації 
й народи. Причини криються в тому, що народи, нації і просто 
люди перетворюються на об’єкт маніпуляцій політиків, які для 
цього використовують найвитонченіші засоби, не гидуючи 
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нічим, навіть людським життям, виправдовуючи це 
найрізноманітнішими ідеями: національного суверенітету, 
демократії, народовладдя тощо. Насправді ці так звані істинні 
борці забезпечують особисті, вузькоегоїстичні інтереси, власні 
амбіції, передусім своє непомірне бажання влади. Тоді як 
народу потрібне таке суспільство, у якому було б забезпечено 
серйозне і відповідальне управління. 

Нині ніхто не заперечує право кожної суспільної групи 
населення самовиражатися як у себе вдома, так і на 
міжнародному рівні. Самоізоляція в епоху розвиненого 
міжнародного туризму, цінності й рухливості інформації, 
культурного обміну, загрожують таким самим забуттям, як і 
надмірна скромність, яку нині можна трактувати як комплекс 
меншовартості, за якого немає світу що показати, чим 
похвалитись і чому порадіти. Насправді, що спільного між 
глобалізацією і багатокультурністю – так це глобальний 
детермінізм, який проявляється, з одного боку, як незворотна 
тенденція світового розвитку, спільна для всіх країн і народів, а 
з другого – як непереборна залежність культури від 
національності, етносу. Тому ми, так чи інакше, пов’язані з тією 
чи іншою культурою, чи фактом свого походження. 

Розуміння культури як засобу самореалізації та 
самотворення особистості надає можливість диференційовано 
підійти до розуміння історичних форм культури [11]. 

За умов існування суспільних антагонізмів єдність 
особистості та культури – умовна. Історія, яка мала б бути 
історією людей, перетворюється на самостійну надлюдську 
субстанцію, засоби стають цілями, а цілі постають у ролі 
простих засобів; людина втрачає людське єство, а мірою її 
багатства стає обсяг її приватної власності. Замість того, щоб 
отримувати насолоду від спілкування з результатами культури, 
створеними власними руками та розумом, людина вимушена 
витримувати її тиск.  
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Процес мультикультуралізації та перемішування став 
найактуальнішим останніми десятиліттями. 

Культурна множинність зросла у зв’язку з послабленням 
таких абсолютних (і об’єднальних) переконань, як віра в 
технічний прогрес, у провідну роль держави чи релігії. Як 
стверджує В. Кувалдін, для індивідуума це розмаїття, у 
поєднанні з проблемою вибору, призводить до дедалі 
зростаючої рефлексивності та відчуження [10, c. 20]. 
Роз’єднання сучасної культури на два потоки (глобалізація і 
регіоналізація) дає про себе знати на всіх рівнях і породжує два 
парадокси, які потребують активного розв’язання. 

Перший – парадокс збереження культурної спадщини: 
зберегти – значить законсервувати й захищати, але водночас це 
означає використовувати й розвивати. 

Другий – парадокс співіснування культур: об’єктивна 
культура несумісна з «чужим», якщо тільки в неї є власне 
змістовне ядро, але водночас вона повинна допускати «інше» і 
співіснувати з ним у діалозі.  

В умовах глобалізації світу використання засобів масової 
комунікації перетворює культуру на галузь економіки, роблячи 
з неї масову культуру. Завдяки системі масових комунікацій 
вона охоплює переважну більшість членів суспільства; через 
єдиний механізм моди орієнтує та підпорядковує усі сторони 
людського буття [12]. 

У свою чергу засоби масової комунікації – чи засоби 
маніпуляції – це організаційно-технічний комплекс, який 
забезпечує створення, періодичну передачу та масове 
тиражування словесної, образної та музичної інформації з 
метою масової комунікації. 

З плином часу розгляд мас-медіа як глобалізуючих 
відійшов у небуття: залежно від точки зору нині 
використовуються такі епітети, як «формувальні», «ті, що 
розважають», тощо. Розвиток механізму зворотного зв’язку, 
тобто можливість формальної здатності впливу чи вираження 
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своєї думки слухачами, глядачами й читачами надає сучасним 
мас-медіа характеру не однонаправленої комунікації. 

Сьогодні серійна масова продукція має ряд низку: 
примітивність характеристики стосункв між людьми, зведення 
соціальних і класових конфліктів до сюжетно захопливих 
зіткнень «хороших» і «поганих» людей, мета яких – досягнення 
особистого щастя будь-якою ціною; майже незнаюча винятків 
обов’язковість «щасливого кінця»; розважальність, 
сентиментальність коміксів, популярних книжково-журнальних 
публікацій, зорієнтованість на підсвідомість, інстинкти – жага 
володіння, почуття власності, національні та расові забобони, 
культ успіху, культ сильної особистості і, разом з тим, культ 
посередності, умовність, примітивна символіка. Величезна роль 
деталей зовнішньої форми (одяг, тип будинку, район 
проживання, тип автомобіля тощо), яка відділяє «своїх» від 
решти – так званих «чужаків». Ці та схожі ознаки притаманні 
буржуазній культурі з моменту початку загальної кризи 
капіталізму, але їх концентрація в масовій продукції духовних 
благ утворює нову якість, яка дозволяє зараховувати поняття 
«масова культура» саме до нового часу. 

Визнання науки, зменшення впливу церкви, перехід від 
аграрного суспільства до індустріального призвели до зміни 
свідомості людей. Біблейські істини були поставлені під сумнів, 
жінки відчули себе рівними з чоловіками. Наприкінці XIX – 
початку ХХ століття, переважно у Великобританії та США, 
набув поширення рух суфражисток, метою якого було надання 
жінкам виборчого права на рівні з чоловіками [14]. Логічним 
продовженням цього руху став фемінізм. Перша світова війна 
також відіграла значну роль для становлення фемінізму, адже 
через те, що чоловіки були мобілізовані на фронт, роль жінки в 
тилу помітно зросла. 

Тому, на нашу думку, закономірним видається те, що в 
умовах глобалізації роль особистості як активного суб’єкта 
соціального впливу пригнічується внаслідок панування 
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потужних глобалізаційних (наднаціональних, наддержавних) 
суб’єктів. 

Ще однією яскраво вираженою тенденцією зміни 
особистості в умовах глобалізації є певне культурно-ментальне 
“усереднення” національних, мовних, релігійних, гендерних та 
інших індивідуальних особливостей, формування такого собі 
“космополітичного індивіда”, “громадянина світу”. При чому, 
домінантною сферою прояву такого індивіда, як ми вважаємо, 
буде інформаційне середовище [12]. Пропагуватись у 
глобалізованому суспільстві буде також так звана “масова” 
культура, яка, звертаючись до індивідуального та колективного 
підсвідомого, набуде значного поширення. Людина, яка 
перебуває в полі активних глобалізаційних процесів, поступово 
змінює й частково втрачає значимі риси особистості, виникає 
ризик меркантилізації, технократизації, речової фетишизації, 
морального нігілізму [13]. Разом із цим, особистість, імовірно, 
буде толерантнішою релігійно, культурно, політично, 
інтегрованою у мультикультурний світовий, зокрема –  
інформаційний простір. Водночас відбувається збільшення 
контрастності між елітою та маргіналами – через їхню 
відповідно більшу чи меншу адаптивну спроможність. 

Слід, мабуть, сказати й про те, що й на елітарних рівнях 
культури також простежуються деякі тривожні тенденції. Ще в 
60-ті й 70-ті роки минулого століття в США та Західній Європі 
набула поширення теорія т.зв. суперінтернаціоналізму [17]. Її 
автори Х’юїс і Страус стверджували, що в добу науково-
технічної революції, коли швидкість стерла відстані, 
національні культури перешкоджають світовому розвиткову, 
виробленню єдиних естетичних та інтелектуальних критеріїв, 
створенню сигналів, які були б доступні людям усіх націй та 
замінили б національні мови [17]. У цілісному своєму вигляді 
теорія «суперінтернаціоналізму» не знайшла великої підтримки, 
однак вона кореспондує зі свідомо чи несвідомо зневажливим 
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поглядом багатьох технократичних кіл на «хаос» національних 
мов і культур.  

У безпосередній причетності до процесів глобалізації 
перебуває виникнення гучного руху «Нью Ейдж», який 
проголосив радикальну перебудову культури, пропонуючи 
поєднання авангардизму західної науки, східного езотеризму, 
психофізичного тренінгу, неопоганства та інших феноменів з 
архіву культур світу та їхніх проривних новацій [18]. Творцями 
цієї нової культури, а власне – і нового світогляду, мали стати 
вихідці з постколоніальних країн Сходу й Півдня, що вросли в 
метрополію – Англію. Сказати, що вони створили глобальну 
ідеологію майбутнього, було б великим перебільшенням, але 
новий струмінь в англійську літературу вони внесли. Як і творці 
«світової художньої літератури» – Салман Рушді, Кадзуо Ісігуро 
та інші – транскультурні письменники переважно 
африканського або азійського походження, багато з яких, за 
словами Піко Айєра, звертаються до своїх діаспор, до 
«безпритульного, еклектичного, перемішаного» читацького 
загалу, чиї «романи, що беруть початок у традиції 
«багатобатьківщинства», сконцентровані на проблемі 
ідентичності та їхньою центральною темою стає скрутне 
становище тих, хто розривається між батьківщинами й рідними 
мовами» [2]. 

Оскільки фундаментом глобалізації є інформаційні 
технології і внутрішньо вона пов’язана з процесами становлення 
інформаційного суспільства, то, очевидно, що на перший план 
тут – за твердженням М. Кастельса – виступає культура і 
людина як її носій [9, c. 400]. Постіндустріальне інформаційне 
суспільство визначають як «суспільство знань», яке відкриває 
широкі перспективи для розвитку та реалізації творчого 
потенціалу людської особистості [9, c. 401]. Але сама ця 
характеристика означає, що акцент робиться саме на 
інтелектуальному складнику культури. З другогого боку, є 
надзвичайно небезпечним і недопустимим залишати 
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інтелектуальну культуру без  культури духовної. Моральні 
ідеали, норми,  почуття, гуманістичні цінності, ідеї 
справедливості, свободи та прав людини залучають моральну 
культуру у сферу цілей та інтересів людини. Тому, на думку М. 
Кастельса, одна з найважливіших умов існування та подальшого 
розвитку людства – гуманістична спрямованість процесів 
глобалізації – передбачає досягнення гармонії у взаєминах 
інтелектуальної та духовної культур [9, c. 405]. 

Крім того, на нашу думку, одним з результатів культурної 
глобалізації суспільства, що відбувається на наших очах, стало 
різке загострення духовного протистояння цивілізацій Сходу й 
Заходу. Нині провідні розвинені країни Заходу нав’язують 
слабкішим і менш розвиненим країнам власну культуру та 
систему духовних цінностей, яка суперечить традиційним 
цінностям багатьох національних культур. 

Так, наприклад, соціологічні дослідження показали, що 
коли для мешканців США пріоритетними цінностями є свобода 
та індивідуальні права, а також свобода самовираження, то 
представники східних культур віддають перевагу зовсім іншим 
цінностям. Для них важливим є пріоритет нації перед общиною, 
а суспільства перед особистістю, сім’я як базовий елемент 
суспільства, суспільний порядок, дисципліна та повага до 
старших [4, c. 300]. 

В американській культурі права особистості превалюють 
над її обов’язками перед суспільством. У США навіть 
злочинець розглядається як жертва репресивної системи 
суспільства. 

Сучасна культура, на нашу думку, визначається передусім, 
інтеграцією різноманітних культурних конфігурацій у єдине 
ціле. Якщо дослідники культури, навіть у Новий час, спиралися, 
насамперед, на цивілізаційні концепції і розглядали вплив 
культур США та Європи як форму колоніального 
цивілізаційного впливу і нормальної культурної дифузії, то 
сучасні процеси виходять за їх межі. Сучасна культура 
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визначається все інтенсивнішим формуванням «світової» 
спільноти» і, відповідно, «світової культури». Панкультурні 
процеси стають нашою щоденною реальністю. Темпи 
модернізації та інтенсифікації комунікативних процесів 
зростають так, що індивідуальна свідомість далеко не завжди в 
змозі з цим упоратися. Для підтвердження вищезазначеного 
можна навести такий цікавий приклад. Декілька років тому 
британська дослідниця традиційних етнічних культур, 
опинившись у віддаленому африканському селищі, у перший же 
вечір свого перебування там була запрошена в гості до одного з 
мешканців селища. Вона відправилася до нього в очікуванні 
тривалого знайомства з традиційними для мешканців 
африканської глибинки формами дозвілля. Але, на жаль, 
наступило гірке розчарування. Вона виявилася свідком 
колективного перегляду на відео нового голівудського фільму, 
який на той момент ще не встиг навіть вийти на екрани 
лондонських кінотеатрів. Так вона зіштовхнулася з типовим 
проявом глобалізації культури. 

А ось ще один цікавий приклад: декілька років тому 
туареги – найбільше кочове плем’я Сахари – на десять днів 
пізніше почали свою традиційну щорічну міграцію лише тому, 
що для них було важливим додивитися до завершення один з 
американських телесеріалів. І такі приклади можна множити: 
адже і десь у нижньобаварському селищі так само дивляться 
американські серіали, носять джинси та палять цигарки 
«Мальборо», як і в Калькутті, Сінгапурі чи «бідонвілях» Ріо-де-
Жанейро. Мешканці багатьох країн світу сьогодні дивляться по 
телебаченню та на відео фільми західного виробництва, 
рекламу, вживають «їжу швидкого приготування», купують 
товари, виготовлені за кордоном, а також отримують засоби для 
існування, обслуговуючи потік іноземних туристів. Глобальна 
економіка поглинає та інтегрує місцеву, а традиційна культура 
переживає все потужніші іншокультурні вливання. 
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Зараз ми легко і звично пересуваємось із однієї країни в 
іншу. Достатньо лише провести в літаку декілька годин і ми вже 
в іншій частині світу. Мобільні телефони, супутникове 
телебачення, комп’ютери, Інтернет інформують нас про події та 
культуру різноманітних країн і континентів. Усе це означає, що 
останніми десятиліття людство вступило в принципово новий 
етап свого розвитку. Ідеться про формування планетарної 
цивілізації на началах, з одного боку, органічної єдності світової 
спільноти, а з другого – плюралістичного співіснування культур 
і релігій народів світу.       

Нині відбувається все більше ускладнення системи 
соціальних зв’язків та культурної інтеграції в межах усього 
світу, чому сприяють НТР і пріоритет технічних наук в 
організації соціокультурної діяльності сучасної людини. 
Локальні соціокультурні системи, що продовжують чіплятися за 
власну соціокультурну самобутність, поступово відмовляються 
від неї або ж змушені замикатись у власному соціокультурному 
просторі, що з часом починає робити все складніше. 

Сьогодні саме наука створює адекватний до навколишньої 
реальності та здатний успішно орієнтуватись у складній 
ситуації інформаційний образ світу. Людина, у свідомості якої 
сформований примітивний образ світу, у своєму повсякденному 
житті буде робити вчинки, які можуть наносити шкоду не лише 
йому, а й людству в цілому. Саме тому, на нашу думку, 
культурна значущість наукових уявлень про світ у сучасному 
суспільстві не лише не втрачається, а навпаки, посилюється. 
Але для того, щоб пересічний член суспільства усвідомив нові 
наукові результати, необхідно, передусім, адаптувати ці 
результати до його рівня розуміння. Це означає, що повинна 
існувати продумана система адаптації, орієнтована на різні рівні 
освіченості громадян. 

Таким чином, на тлі формування світового культурного 
простору все більшого значення набуває індивідуальна 
спрямованість творчого самовираження людини та 
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індивідуальний світогляд, які набагато важче піддаються 
цілеспрямованому культурному впливу з боку соціальних 
інститутів.                       

Однією з яскравих рис сучасного світу є його етнічне та 
національне різноманіття. На початку ХХІ століття у світі 
налічувалося понад 200 незалежних держав, п’ять тисяч 
етнічних груп і понад 600 спільнот, представники яких 
розмовляють однією мовою [1]. Однак останніми роками під 
впливом процесів глобалізації структура світового 
співтовариства досить швидко деформується. Так, наприклад, 
згідно з деякими прогнозами, до кінця ХХІ століття більше 
половини з існуючих нині етнічних мов можуть зникнути 
назавжди []. А це означає, що назавжди можуть бути втрачені 
багаті цінності культури, а також ті знання, що представлені на 
цих мовах і будуть просто недоступними майбутнім 
поколінням.  

Отже, уніфікація культури стає все глобальнішою 
проблемою, яка приховує в собі серйозні загрози. Світ, у якому 
нам доведеться жити, стає вже не таким яскравим і все меншою 
мірою пофарбований місцевим колоритом. Багато звичаїв, 
церемоній, ритуалів, форм поведінки, які в минулому надавали 
людству його фольклорного й етнографічного різноманіття, 
поступово зникають у міру того, як основна частина суспільства 
засвоює нові стандартні форми життя. 

Культури, які склались історично, є головним джерелом, з 
якого особистість бере сенс життя. Людині, що втратила власні 
історичні корені, загрожує психологічна дезорієнтація, втрата 
внутрішніх правил, які регулюють і впорядковують прагнення 
та цілі людини. 
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The article reviews the features of the world in an era of 

cultural globalization. The factors of the processes of cultural 
globalization are also analyzed. Тhe impact of globalization on 
contemporary international relations is examined, the features of 
modern globalization processes is studied in details. 
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nations, sovereignty. 

 
В статье рассматриваются особенности развития мира 

в эпоху культурной глобализации. Анализируются факторы 
развития процессов культурной глобализации. Исследуется 
влияние глобализации на современные международные 

http://dic.academic/
http://dic.academic/
http://ariom.ru/%20wiki/N%27juJejjdzh
http://ariom.ru/%20wiki/N%27juJejjdzh


Культурна глобалізація світу та її основні риси 
 

 201 

отношения, детально рассматраваются особенности 
современных глобализационных процессов. 

Ключевые слова: глобализация, диффузия, культура, мир, 
нация, народы, суверенитет. 

 
 
 

 
  



 
УДК : 327 (477) 

І.І. Судак 
кандидат історичних наук,  

доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики Київського міжнародного університету 

 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 

У статті висвітлено особливості реалізації зовнішньої 
політики Великобританії. Визначено основні напрями 
зовнішньополітичного курсу Великобританії, а саме: взаємини 
зі Сполученими Штатами Америки, європейський  напрям. 
Простежено позицію Британії в арабській кризі та лівійському 
питанні. 

Ключові слова: Великобританія, Сполучені Штати 
Америки, Європа, Лівія, НАТО, безпека, зовнішня політика, 
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Мине не один рік, перш ніж наслідки військової операції 

НАТО проти лівійського режиму полковника Муамара Каддафі 
можна буде об’єктивно оцінити. Однак питання, що постали на 
порядку денному під час даного політичного процесу, украй 
важливі для світової спільноти. 

Шляхи проведення операції показали, яке важливе 
значення для Сполучених Штатів Америки відіграють їх 
європейські союзники. Тому припущення, що лунає від 
високопосадовців із Державного департаменту США про те, що 
в пошуку своїх стратегічних партнерів Сполученим Штатам 
необхідно зосередитись у Тихоокеанському, або ж у будь-якому 
іншому неєвропейському регіоні, у котре доводить свою 
необґрунтованість. Цей черговий доказ важливості для США їх 
європейських союзників може означати лише те, що 
ефективність, регуляція зовнішньої політики і безпеки США 
залежатиме від здатності союзників ефективно з’ясовувати 
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власні внутрішні питання та від того, скільки вони 
вкладатимуть у власну безпеку. 

Пацифістські та нейтралітетні настрої, не кажучи вже про 
антиамериканізм, що набирають обертів у Європі, збільшує 
ризик того, що США не зможуть дозволити собі більше, аніж 
могли дозволити в часи «холодної війни». 

Ефективність НАТО і навіть його існування буде залежати 
від визнання того, що на практиці Альянс буде працювати за 
принципом «добровільних коаліцій». Як і у випадку з Лівією, 
буде багато неохочих брати участь в операціях, таких, як 
Німеччина і Туреччина, але в такому випадку вони хоча б не 
суттєво перешкоджають і не намагаються накласти вето. Також 
не можна не згадати фундаментальний принцип розподілу 
влади в Альянсі, що своїм коріння сягає далеко в історію – 
ініціатором завжди виступають Сполучені Штати Америки. 

Натомість у цій ситуації можна спостерігати, що 
Сполучені Штати не прагнули відігравати вирішальну роль. Їх 
заяви змінилися від відкритого скептицизму до використання 
безпольотної зони на рішучу підтримку. Президент США Барак 
Обама у спільній заяві з прем’єр-міністром Великобританії 
Девідом Кемероном та Президентом Франції Ніколя Саркозі 
обґрунтовують мету зміни режиму [1]. 

Навіть у такому разі, це суперечить положенням Резолюції 
Ради Безпеки ООН 1973. Резолюція була прийнята 17 березня 
2011 року у зв’язку з повстанням у Лівії без заперечень, але 
п’ять членів Ради Безпеки утримались (із них, що  важливо, два 
постійні: Росія та Китай). Саме тому Резолюцію не 
застосовували так, як прагнули Франція, Великобританія (а 
пізніше і США). У дійсності Резолюція встановлювала жорсткі 
обмеження щодо використання засобів, наявних у Розділі VII, а 
саме: дій, спрямованих на припинення вогню, захисту 
цивільного населення (без урахування іноземних окупаційних 
сил у будь-якій формі); використання безпольотної зони, 
ембарго (що стосувалось і повстанців проти антидемократичних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
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режимів) і замороження активів. Унаслідок постійного пошуку 
консенсусу між поточними цілями й американськими намірами, 
спроби втілити їх симбіоз у дію в повному обсязі залишаються 
марними. 

Важливою є також «визначальна роль», тягар якої було 
покладено  на Великобританію та Францію. Наслідком цього 
стане крах ілюзій у питаннях співробітництва. З моменту 
обрання президентом Франції Ніколя Саркозі в 2007 році, 
Франція зосереджується на Північній Африці та прагне 
самостійно реалізуватися як у межах ЄС, так і за його межами. 
Найбільше це стосувалося лівійського питання. Вона стала 
ідеологічним конкурентом традиційних колоніальних держав у 
цьому регіоні, передусім Італії, і поширила там свій вплив. 

Хоча нині Франція не бере активної участі в діяльності 
НАТО, а Н. Саркозі продемонстрував (зокрема, у своїй 
внутрішній політиці) прихильність до американської культури, 
було б помилкою вважати, що суперництво між Францією та 
США добігло кінця. На регіональному, якщо не на глобальному, 
рівні конкуренція залишатиметься жорсткою. 

На відміну від Франції, Великобританія вже багато років є 
надійним союзником Сполучених Штатів Америки та 
заслуговує певної довіри. Це можна побачити в процесі аналізу 
подібного досвіду, мови, культури, політичних систем і, не в 
останню чергу, взаємовигідного співробітництва в питаннях 
військово-технічного комплексу та розвідки. 

Проблема полягає в тому, що у світлі останніх подій у 
Лівії, США може помилитися в очікуваннях, адже  заради свого 
політичного іміджу Великобританія радше утримається від 
швидких рішень і потурань діям союзників. 

Багато американців стомилися від іноземних військових 
кампаній після Іраку й Афганістану. Вони природно хочуть, 
щоб Сполучені Штати Америки менш активно діяли. Натомість 
їх союзники приділяли більше уваги питанням захисту інтересів 
Заходу та підтримки глобальної безпеки. Адміністрація 
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Президента Барака Обами є переконаним прихильником 
багатостороннього розв’язання глобальних проблем, оскільки 
планує розширити межі впливу своєї політики та політичного 
тиску, аби залучати всіх присутніх до розв’язання проблем 
задля того, щоб ініціативу й активні дії провадили всі учасники. 

У своїй риториці прем’єр-міністр Великобританії Девід 
Кемерон жорстко підкреслював, що Британія не хоче «рабських 
відносин» із США. Досягти власних дипломатичних успіхів без 
американської тіні – ось основний пріоритет для 
Великобританії, навіть якщо ці дії на даному етапі будуть 
виглядати не такими популярними, як французькі.  

Водночас без підтримки взаємин у питаннях ресурсного 
забезпечення задля збільшення витрат на захист, єдине, що 
зможе зробити Великобританія – зайняти дипломатичну 
позицію, чим створить загрозу безпеці Заходу на фоні процесів 
зростання Китаю, реваншизму Росії, ядерної програми Ірану, 
непередбачуваності Північної Кореї. Адже всі ці загрози 
залишаються реальними, і лише сильне американське 
керівництво здатне протистояти їм. 

Метою статті є дослідження пріорітетних векторів 
зовнішньополітичного курсу Великобританії на сучасному 
етапі. 

Важливі аспекти дослідження черпались з офіційних 
промов політичних лідерів Великобританії, Сполучених Штатів 
Америки, зокрема, прем’єр-міністра Британії Девіда Кемерона 
та президента США Барака Обами. Також було використано 
дослідження зарубіжних науковців: A. Russell, J. Glover, E. 
MacAskill, A. Pierce, J. Kirkup, A. Spillius, N. Gardiner, M. Roach, 
A. Rawnsley. 

Великобританія нині має багато власних проблем. Вони 
виходять далеко за межі фінансово-економічних труднощів, що 
після питань зовнішньої політики є основною темою дискусій у 
британському суспільстві. Для того, щоб зрозуміти, чому все 



І.І. Судак 
 

 206 

відбувається саме так, треба відійти від лівійського питання і 
поринути в минуле. 

У 2003 році, перебуваючи в опозиції, Консервативна 
партія на чолі з Майклом Говардом підтримала війну в Іраку. 
Після перемоги консерватори, приєднавшись до переважної 
більшості, зосередилися на критиці чесності і мотивів Америки 
та Тоні Блера (прем’єр-міністр Великобританії з 3 травня 1997 
р. по 27 червня 2007 р.), що стали причиною серйозних образ у 
Вашингтоні, одночасно завдавши шкоди власному авторитету у 
Великобританії. Широкому загалу навіть стало відомо, що пан 
Говард не є бажаною особою в Білому домі – це стало суттєвою 
образою для лідера консерваторів з боку адміністрації 
Республіканської партії. 

Двосторонні відносини залишалися на тому ж рівні до 
парламентських виборів  2005 року у Великобританії, які 
консерватори програли. Пан Говард подав у відставку. На 
посаді його замінив колишній радник Девід Кемерон (з 6 грудня 
2005 року по 11 травня 2010 року – лідер Консервативної 
партії). 

Ця передумова є вкрай важливою для розуміння нинішньої 
зовнішньополітичної позиції Великобританії та Д. Кемерона. 
Він, як і його попередник Майкл Говард, продовжував 
заперечувати будь-яку очевидну близькість до Сполучених 
Штатів Америки, хоча серед його молодших радників і 
прихильників були палкі шанувальники американського стилю 
зовнішньої політики.  

У лютому 2006 року Вільям Хейг (британський 
політичний діяч, лідер Консервативної партії Великобританії 
1997–2001 рр.; міністр закордонних справ Великобританії з 11 
травня 2010 року у кабінеті Девіда Кемерона) у Вашингтоні 
виступив з промовою, у якій попередив про «критичне 
руйнування» морального авторитету Америки [2]. У своїй 
промові В. Хейг натякнув: «Це призвело до втрати Америкою 
доброзичливого, щодо неї, ставлення, що може бути настільки 
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суттєвим у довгостроковій перспективі, як і найсерйозніші 
військові невдачі» [2]. 

Це повідомлення було, звичайно, сформульовано для 
впливу на британську суспільну думку. Дослідження 
громадської думки засвідчили, що того часу 63 відсотки 
респондентів вважали: Тоні Блер пов’язав Великобританію 
затісними зв’язками із США [3]. 

Згодом Девід Кемерон обрав п’яту річницю терактів 11 
вересня у Сполучених Штатах, щоб виголосити ще різкішу 
заяву, аби продемонструвати, що Великобританія віднині буде 
дистанціюватися від США, з якими повинна мати «тверді, але 
не рабські відносини», і не може сприйматися як «безумовний 
партнер у кожній сфері діяльності», хоча Д. Кемерон також 
висловлювався і проти «антиамериканізму» [4]. 

Д. Кемерон відкрито критикував «неоконсервативну» 
зовнішню політику і стверджував, що, навпаки, був 
«ліберальним консерватором». Він додав: «Я вважаю, що в 
останні п’ять років ми страждали через відсутність двох 
ключових якостей, які завжди повинні обумовлювати розробку 
зовнішньополітичного курсу. Це смиренність і терпіння». У 
словах, які суперечать, на думку деяких оглядачів, досить 
різкому підходу Великобританії до лівійського питання й 
арабського світу, Д. Кемерон застеріг: «Прагнення поширювати 
демократію є шляхетним і справедливим. Але воно не може 
бути досягнуто швидко відповідно до політичного розкладу, 
оскільки потребує часу. Вона не може бути просто нав’язана 
ззовні. Свобода росте із землі, вона не може впасти з повітря з 
безпілотних літальних апаратів» [4]. 

Повідомлення Девіда Кемерона було, імовірно, негативно 
сприйняте в Білому домі, хоча і не стало головним предметом 
занепокоєння США. У промові на конференції з безпеки 
(жовтень, 2007 р.), що відбулась у Берліні за участі канцлера 
Німеччини Ангели Меркель, Д. Кемерон проголосив свій новий 
курс зовнішньополітичного мислення. Він наголосив на своїй 
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прихильності до «ліберального консерватизму» і додав, що 
«держава повинна поставити власну національну безпеку на 
перше місце», допустивши, що «верховенство закону і сильна 
влада є першочерговим завданням, а держава без чіткої і 
впевненої національної самобутності створює простір для 
етнічних конфліктів та екстремізму» [5]. Основна критика Д. 
Кемерона полягала в тому, що й досі «не вдалося знайти 
правильний баланс між реалізмом та ідеалізмом» [6]. 
Останнього було більше. 

Нову пропаганду Девіда Кемерона щодо потужного 
інтервенціонізму можна спочатку звести до обґрунтованого 
занепокоєння у зв’язку з погіршенням ситуації в Боснії. У 
листопаді 2007 року він у Вашингтоні наголосив, що «до Різдва 
можлива нова криза на Балканах», звинуватив втручання Росії 
та закликав до зміцнення «військової присутності в регіоні» [7]. 
Заклик пролунав, не отримавши належної підтримки, але його 
наступний гучний виступ це компенсував. 

У серпні 2008 року Росія вторглася в Грузію, після 
суперечки щодо сепаратистської республіки Південна Осетія. 
Відповідь британського уряду була критичною, але стриманою. 
Проте Д. Кемерон відреагував бурхливо і навіть зробив 
швидкоплинний візит до Тбілісі. Д. Кемерон публічно порівняв 
дії Росії з придушенням Празької весни 1968 році та припустив, 
що Росію буде виключено з G8. Д. Кемерон зажадав, щоб Грузії 
надали прискорене членство в НАТО [8]. Ці ініціативи 
сигналізували про різкий поворот у зовнішньополітичному 
курсі консерваторів. 

Зовнішня політика не посідала чільного місця в загальній 
виборчій кампанії 2010 року у Великобританії. Лідер 
консерваторів широко наслідував приклад президента Обами 
після його вступу на посаду в січні 2009 року. Хоча Девід 
Кемерон рішуче підтримав сенатора Джона Маккейна, 
республіканського кандидата в президенти, але консерватори 
отримали політичну вигоду від перемоги Барака Обами. Це 
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дозволило їм адаптувати власні принципи в питанні 
Афганістану відповідно до поглядів нової адміністрації, з 
надією на те, що вона не стане політично фатальною.  

Команда радників Девіда Кемерона захоплювалася 
підходом президента Обами до зовнішньої політики, яка 
загалом підкреслює багатовекторність і знімає питання про 
верховенство Сполучених Штатів. Як і президент США, Д. 
Кемерон прагнув приборкати реальних і уявних критиків 
вибаченнями та публічним вираженням «смиренності» (як 
зазначалось у його виступі 11 вересня 2006 р.) [9].  

Невдовзі після того, як Девід Кемерон обійняв свою 
посаду (з 11 травня 2010 року – прем’єр-міністр 
Великобританії), він, намагаючись, вочевидь, продемонструвати 
власну покірність, заявив перед аудиторією в Нью-Йорку, що 
Великобританія була лише «молодшим партнером» США в 1940 
році, за рік до того, як Америка вступила у Другу світову війну, 
не звертаючи уваги на бліцкриг і Дюнкерк. Таку заяву не було 
добре сприйнято на батьківщині. 

Зовнішня політика Великобританії пройшла випробування 
Лівією, але результат лівійської кампанії надто не вплине на її 
розвиток. Незважаючи на зміщення поля зору цікавості ЗМІ до 
інших питань, підтримка британського контингенту в 
Афганістані – це 10 000 солдатів, моряків, льотчиків, морських 
піхотинців, а також сотні цивільних осіб – залишається 
важливим питанням. Не менш важливим є й те, що залишать по 
собі британські, американські та війська НАТО після закінчення 
бойових дій, що заплановано на кінець 2014 року. 

Міністр оборони Великобританії (з 12 травня 2010 р. по 14 
жовтня 2011 р.) доктор Ліам Фокс  доречно підкреслив, що «ми 
не можемо і не будемо забувати про Афганістан» [10]. Але з тим 
тиском, який створювала дана кампанія, на п’яти якій наступало 
іракське питання, може конкурувати і лівійське, очевидним 
продовженням якого стануть кризи в інших країнах Близького 
Сходу, серед них у Лівані, Сирії або Ірану, на тлі яких 



І.І. Судак 
 

 210 

скорочення Великобританією витрат на оборону виглядає 
безглуздо. 

Під час кампанії у Лівії НАТО скаржилось на брак літаків 
ще на початку квітня 2011 року, але, незважаючи на це, 
повітряна кампанія активно тривала. Також починали 
з’являтися повідомлення про нестачу боєприпасів. Загалом, 
рішення про скорочення збройних сил Великобританії 
ґрунтувалося на низькому рівні необхідності впливу 
британської влади в ключових  регіонах. Скорочення державних 
видатків викликане нагальною потребою виконання 
внутрішньодержавних програм, різким збільшенням витратних 
закордонних програм фінансової підтримки тощо. 

У Лівії, за цей тривалий період, Великобританія великого 
успіху так і не досягла. Також, незважаючи на втому, триває 
кампанія в Афганістані. Тому методика ведення зовнішньої 
політики, яку практикує Великобританія, потребує докорінних 
змін. Виголошення гучних принципових заяв, применшення 
важливості національних питань і, в результаті,  неможливість 
забезпечити оборонну галузь необхідними ресурсами, що є 
наслідком постійних невдач і залишається константним 
приводом до приниження у ЗМІ день у день. Декларовані цілі, 
як і з Каддафі, так і у випадку спроб трансформації арабського 
світу в демократичну утопію, залишаються доволі амбітними, 
паралельно з якими можна спостерігати постійні одиничні 
спроби продемонструвати політичну дистанційованість від 
Сполучених Штатів. 

Прем’єр-міністр Великобританії створив, за прикладом 
США, Раду національної безпеки (травень 2010 р.). Вона 
повинна закласти стратегічну обґрунтованість у зовнішню 
політику Великобританії. Це зроблено саме тоді, коли уряд 
Британії має приділити достатньо уваги безпеці й зовнішній 
політиці та надати їм ті ресурси, що є вкрай необхідними. 

Аналізуючи сучасну ситуацію у світі, можна помітити, що 
Великобританія, як інша частина західного світу, була 
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зненацька захоплена виникненням і поширенням повстання 
проти корумпованих авторитарних урядів арабських країн на 
початку 2011 року. Тур Девіда Кемерона країнами Перської 
затоки в лютому 2011 року був задуманий як засіб пошуку 
консенсусу щодо ведення справ, серед іншого й військових. Під 
час візиту прокотилася хвиля жорсткої критики з боку тих, хто 
вважав, що це була спроба налагодити продаж зброї 
репресивним режимам. Проте Д. Кемерон поставився до 
заколоту «дуже натхненно» [11]. У своєму виступі в Кувейті він 
піддав критиці традиційний підхід Великобританії до політики в 
даному регіоні: «Протягом десятиліть, як дехто стверджує, 
стабільність, що необхідна для керування режимами, завдяки 
реформації та відкритості, може потрапити до зони ризику. 
Суперечка спровокувала конфлікт власних інтересів і власних 
цінностей у таких великих країнах, як Великобританія» [12]. 

Активний тиск у з’ясуванні лівійського питання з боку 
Девіда Кемерона був неохоче винагороджений підтримкою з 
боку США, а згодом і прийняття санкцій, згідно з резолюцією 
Ради Безпеки ООН 1973. Повітряні атаки союзників завдали 
добре озброєним військам Каддафі значного удару та знищили 
частину їх арсеналу, придушили кілька страйків, звісно, 
проведених за наказом Режиму. 

Заклики, що лунали з Великобританії, риторика яких 
спрямована на демократизацію в регіоні, пов’язані не тільки з 
появою стратегічних і економічних інтересів, але й із серйозною 
загрозою з боку Ірану.  
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В статье рассматриваются особенности реализации 

внешней политики Великобритании. Определены основные 
направления внешнеполитического курса Великобритании, а 
именно: взаимоотношения с Соединенными Штатами 
Америки, европейское направление. Прослежено позицию 
Британии в арабском кризисе и ливийском вопросе. 
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The article analyzes the peculiarities of realization of the 
foreign policy of the United Kindom. It defines the main foreign 
policy directions, such as European vector and its ties with the USA. 
Also the author researches the position of Great Britain in Arabic 
crisis and Libyan issue. 

Key words: United Kingdom, the United States of America, 
Europe, Libiya, NATO, safety , foreign policy, diplomatic relations, 
relationship, Arabic crisis, D. Саmeron. 

 
 
 
  
 
 
 



 
УДК 52-852 

В.М. Хонін 
кандидат юридичних наук, 

доцент Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
МИШОЛОВКА МОЖЕ ЗАХЛОПНУТИСЯ: 

АНТРОПОГЕНЕЗ І СТАНОВЛЕННЯ НООСФЕРИ ЗЕМЛІ 
 

У статті розглядаються сценарії трансформаційного 
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вже реально наступаючому новому біотемпоральному періоді 
еволюції, вигляд, будову та й саму суть антропоса. 

Ключові слова: антропос, антропогенез, соціогенез, 
ноосфера, ноосферогенез, темпор, постлюдина, екоцентризм, 
антропогенні межі, «золотий мільярд», екологічний оптимум, 
антропокосмізм, міжнародні антропогенні відносини. 

 
 «Геологічно, ми переживаємо зараз виділення в біосфері царства 

розуму, що змінює докорінно і її зовнішність, і її будову – ноосфери».  
 В.І. Вернадський. 

 
Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тією 

обставиною, що весь шлях еволюції людини, від статусного 
початку Homo sapiens біотемпорального періоду «соціогенеза» і 
донині, освячений світлом розуму. Але лише на переході від 
Homo biotechnologies до біотичного статусу Posthomo – 
постлюдини воістину наступає ера нового біотемпорального 
періоду життєствердження Людства – ера реального ноогенезу.  

У цьому контексті російський дослідник С.Сухов 
пропонує таке визначення: «Постлюдина – істота, що є 
продуктом інформаційних технологій і генної інженерії. Що це 
таке? Це якийсь гібрид із гаджетів і людської плоті, 
доопрацьованої імплантами та генними модифікаціями. Істота з 
уже вбудованим інтернетом, здатна жити необмежено довго. 
Думаєте, що ми не застанемо цього? Останні новини свідчать 
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про те, що ми перебуваємо на межі потужного стрибка в 
біоінженерії» [1]. 

І оскільки цей крок еволюції людини ще тільки стежується 
у майбутньому, хоча й не занадто віддаленому від сучасності, 
можна допустити існування декількох низок сценаріїв цього 
майбутнього. Проте, дозволимо собі розглянути лише два з них, 
оскільки, передусім у них проявляються крайні перспективи 
еволюції антропогенезу і, відповідно, міжнародних 
антропогенних відносин. Тим більше, що тут уже чітко 
виявилася потреба чіткішого контентного роз’яснення. 

Отже, головна мета статті полягає в розгляді двох 
основних сценаріїв розвитку міжнародних антропогенних 
відносин ХХІ століття. 

Серед вітчизняних і зарубіжних дослідників, що 
займаються дослідженням міжнародних антропогенних 
відносин і розвитку Ноосфери Землі, слід, насамперед, 
виокремити, В. Вернадського, С. Кримського, Ю. Павленка, П. 
Нікітенка, С.Солодовникова, С.Черниша, А. Міщенка,  В. 
Крусса, С.Сухова. С. Дерябо, В. Ясвіна, А.Федотова, 
В..Данилова-Данильяна, К. Лосєва,  В. Зубакова, М. Ялі, 
Б.Коммонера, Дж. Гордона, Е. Тоффлера, Ф. Фукуяму та інш. 

Слід зазначити, що жоден з біотемпоральних періодів 
життєствердження Людства не закінчується початком 
наступного. Кожен новий період позначає лише, що як темпор 
поступово утверджується і новий основний процес еволюції 
антропоса, доповнюючи при цьому і видозмінюючи інші 
процеси, що почалися раніше і ще й досі не припиняються. 

Так приблизно і зі сценаріями майбутнього. Жоден з 
можливих сценаріїв не зможе існувати на основі одного темпора 
«в чистому вигляді», а лише як певна низка можливостей з 
багатьма ймовірнісними «зміщеннями», пов’язаними з 
варіантами суміщення процесів. 

Відповідно до першого з низки сценаріїв, назвемо його 
«органічним ноосферогенезом», людству вдасться уникнути 
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глобальної екологічної катастрофи. Основний шлях цього – 
донесення до свідомості спочатку еліти, а потім і всієї іншої та 
значно більшої частини населення нашої планети, неминучої 
потреби дбайливого ставлення до природи у світлі ідей 
«екоцентризму», базові початку якого визначаються так: 

1. Вищу цінність являє гармонійний розвиток людини і 
природи. Людина – не власник природи, а один з членів 
природного співтовариства. 

2. Відмова від ієрархічної картини світу. 
3. Метою взаємодії з природою є максимальне 

задоволення як потреб людини, так і потреб усього 
природного співтовариства. 

4. Характер взаємодії з природою визначається свого роду 
«екологічним імперативом»: правильно і дозволено 
тільки те, що не порушує екологічну рівновагу, яка 
існує в природі. 

5. Етичні норми і правила однаково поширюються як на 
взаємодію між людьми, так і на їхню взаємодію зі 
світом природи. 

6. Розвиток природи й людини мислиться як процес 
коеволюції, взаємовигідної єдності  [2]. 

Базові початки екоцентризму перебувають у повній 
відповідності з 4 основними законами екології Б. Коммонера, 
які були сформульовані у вигляді афоризмів і звучать у нашому 
коментарі стосовно міжнародних антропогенних відносин так: 

1. «Усе пов’язане з усім». 
«Глобальна екосистема,  – зазначав Б.Коммонер, –  являє 

собою єдине ціле, у межах якого нічого не може бути виграно 
або втрачено і яке не може бути об’єктом загального 
поліпшення: усе, що було витягнуто з нього людською працею, 
має бути відшкодовано. 

Платежу за цим векселем не можна уникнути: він може 
бути тільки відтермінований» [3, с.32]. 
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У глобальній екосистемі всі природні процеси, процеси 
біотичного колообігу в окремих біогеоценозах, усі фрактальні 
обмінні процеси ув’язані в синергетично єдину систему 
планетарного гомеостазису. При цьому значущі зміни в одному 
з її фрагментів рано чи пізно призводять до зміни параметрів 
глобальної екосистеми планети, порушуючи її гармонію і, 
врешті – решт, руйнуючи її. Так це відбувається із сучасним 
світом, який вступив в епоху антропогенно перевантаженої 
планети. «Епоха антропогенно перевантаженої Землі, – 
стверджує А.П.Федотов, – епоха, у яку вступив світ, 
перевищивши антропогенну межу Землі. ... Антропогенна межа 
Землі – граничне значення антропогенного навантаження, 
нижче якого біосфера Землі здатна функціонувати необмежено 
в часі. На нинішньому рівні знань антропогенна межа становить 
близько 70 кВт/км 2 суші Землі» [4, с. 218, 222]. 

Відповідно, потрібне дбайливе і суперуважне ставлення до 
біфуркацій у біосфері Землі, що наростають. Отже, потрібна 
своєчасна реакція Людства щодо приведення глобальної 
екосистеми до гармонійного стану, серед іншого щодо 
визначення заходів з утримання в розумних межах зростання 
антропоса. Саме тут формується і основний підхід «органічного 
ноосферогенезу» –  «розумної гармонії». 

2. «Усе має кудись діватися». 
Уся виробнича діяльність Людства, як 

природокористувальна, так і природоперетворювальна, 
неминуче призводить до появи відходів, відвалів, покидьків, 
загалом, усього того зайвого, що людям уже не потрібне, але 
катастрофічно заважає налагодженим або суто органічним 
процесам біотичного обміну та іншим природним процесам, що 
є системоутворювальними для окремих біогеоценозів або навіть 
для глобальної екосфери планети. 

У чіткій відповідності до біосферної етики Людство 
зобов’язане неухильно й синхронно з плином цих процесів 
прибирати за собою, переробляти відходи, відновлювати 
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природні процеси й відтворювати природні речовини і 
матеріали, які є органічними в біотичному кругообігу. І ці 
зобов’язання, що забезпечують гармонію життя планети, мають 
стати незаперечною частиною «органічного ноосферного 
мислення» Людства. 

3. «Природа знає краще». 
Людство повинно глибоко усвідомити, що це саме так і що 

процес коеволюції з природою зовсім не означає нав’язування 
Природі своїх моделей співжиття, навіть побудованих на 
принципах «розумної (за людськими поняттями) доцільності», 
оскільки «природа ...»! 

«Ілюстрацією третього закону екології Коммонера може 
служити те, що один лише математичний розрахунок 
параметрів біосфери вимагає незрівнянно тривалішого часу, ніж 
весь період існування нашої планети як твердого тіла. Природа 
поки що «знає» краще за нас». Потенційно здійсненне розмаїття 
природи оцінюється числами з порядком від 101000 до 1050, за 
досі ще не досягнутої швидкодії ЕОМ – 10 ‘° операцій за сек. – 
та роботи неймовірної кількості машин (1050), операція 
обчислення одномоментного завдання варіанта з 1050 різниць 
триватиме  від 1030, або  3х1021 років, що майже в 1012 разів 
довше існування життя на Землі [5]. 

Сказане стосується і генетичної еволюції антропоса. 
Розуміння основних органічних законів, заклик до підтримання 
природного гомеостазису, що існує в біотичному кругообігу на 
планеті, безпосередньо стосується і визначення ступеня 
обґрунтованості втручання людини в процеси «поліпшення 
свого виду – антропоса».  

До чого це може призвести: 
- до виділення і домінування штучно вибраних генних 

алелей у генофонді популяцій і Людства в цілому; 
- до формування заданих фенотипових і, відповідно, 

генетичних параметрів «постлюдини»; 
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- до біотичної асортативності в разі обрання векторності і 
динаміки транскомбінації генетичних відстаней і, відповідно, до 
дозвільної системи панміксій; 

- до чітко керованої міграції та її квотування. «Тут слід 
зауважити, що проблеми, які виникають у зв’язку з міграцією, її 
регулюванням, квотуванням, депортацією нелегальних 
мігрантів і т. ін., спричиняють серйозні випробування для 
багатьох усталених уявлень про громадянські свободи й права 
людини навіть у найліберальніших країнах. Не можна, однак, не 
зазначити, що ця загроза стає реальною лише тоді, коли 
населення тієї чи іншої держави береться ізольовано від 
населення інших країн та всього світу. Якщо ж подивитися на 
проблему з погляду загальносвітової демографічної ситуації, то 
небезпека депопуляції здається неіснуючою, бо демографічний 
вибух у «третьому світі» створив необмежені людські ресурси 
для міграційного підживлення «північного» поясу 
демографічної депресії» [6]; 

- до ізоляції, депопуляції та вимирання не лише багатьох 
популяцій, а й етносів; 

- до вибіркового порушення природної демографічної 
рівноваги і до жорсткого квотування для етносів та соціумів 
чисельності населення за «правом сильних»; 

- до визначення «світовим урядом» конкретних критеріїв 
відбору «золотого мільярда»;  

- до появи вищої і нижчої рас, що відрізняються одна від 
одної і за фенотипічними ознаками складників індивідів, і за їх 
інтелектуальними та іншими фізіологічними особливостями, і 
більш ніж суттєво – за часом їхнього життя; 

- до штучної «рукотворної» еволюції антропоса і / або до її 
безвиході й зникнення Людства. 

Ці та багато інших запитань зі списку «виживання 
Людства» можна було б іще поставити, як-от: 

- Чи слід копіювати генетичні аллели «дітей-індиго»?   
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- Чи має підстави людина на необмежені соматичні права? 
«Серед праводомагань особистості... можна виділити й 
відокремити групу таких, які ґрунтуються на фундаментальній 
світоглядній упевненості в «праві» людини самостійно 
розпоряджатися своїм тілом: здійснювати його «модернізацію», 
«реставрацію» і навіть «фундаментальну реконструкцію», 
змінювати функціональні можливості організму і розширювати 
їх техніко-агрегатними або медикаментозними засобами. Сюди 
можна зарахувати права на смерть, зміну статі, гомосексуальні 
контакти, трансплантацію органів, вживання наркотиків або 
психотропних засобів, право на штучне репродукування, 
стерилізацію, аборт і (в уже осяжній перспективі) на 
клонування, а потім – і на віртуальне моделювання, у сенсі 
повноправного затвердження (дублювання) себе в неметричній 
формі об’єктивного існування. Права ці, що мають суто 
особистісний характер, пропонується визначити як «соматичні» 
(від грец. Soma –  тіло)» [7, с. 43]. 

Ці та багато інших питань мають бути орієнтовані до 
всього міжнародного співтовариства. І коли-небудь, у процесі 
затвердження «органічного ноосферного мислення» та у 
відповідній практиці міжнародного співтовариства, мусять бути 
з’ясовані. 

Відповідно, усе це ставить перед міжнародними 
антропогенними відносинами   пакет програм, що дедалі 
ускладнюється. 

4. «Ніщо не дається задарма». 
До цього англо-американського ідіоматичного вислову в 

українській мові найближчий – «Безкоштовний сир лише в 
мишоловці». 

Безмірне використання природних ресурсів, 
безконтрольне руйнування біотичного кругообігу, аморальне 
ставлення до законів генетичної еволюції, бездумний 
експеримент над органічним єством планети, безмежний апломб 
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«вінця творіння» і далі, і далі за списком «без...». Усе це дійсно 
тільки видимість «безкоштовного сиру». Платити доведеться. 

І розплачуватися Людству доведеться своїм життям і, 
можливо, життям нашої планети. 

Саме для того, щоб не допустити настільки жорстокої 
розплати, і виникає потреба в «органічному ноосферному 
мисленні». «Становлення ноосфери і нової екологічної 
свідомості буде тривалим, «суперечливим і болісним і зажадає 
нових принципів моральності, серед яких вирішальне значення 
матиме перехід від принципу кількісного зростання, 
безмежного, примітивного накопичення матеріальних багатств 
за рахунок руйнування біосфери Землі до принципу піднесення 
розуму і духу за стриманого, лише необхідного матеріального 
достатку» [8]. 

Для Людства стане очевидним і неминучим, що платити 
можна системою розумних обмежень на життєдіяльність 
антропоса в точній відповідності до Закону екологічного 
оптимуму [9], а також низкою невідкладних дій з відновлення 
зруйнованих природних процесів та гуманізацією соціальних, 
серед іншого й міжнародних, відносин. Загалом, усім тим, що 
допоможе Людству знайти ноосферний вихід із глобальної 
екологічної кризи. 

«Головними завданнями ноосферного виходу людства з 
глобальної екологічної кризи, – пише А.Д. Потапов, – є:  

- необхідність розробки теоретичних основ нової 
світоглядної ідеології ставлення людства до біосфери за 
чільним принципом: «Земля – наш дім»; 

- забезпечення тривалого гомеостазу суспільства і 
біосфери; 

- істотна депопуляція людства для усунення хронічної 
бідності на планеті; 

- депопуляція та забезпечення гомеостазу за рахунок 
запуску Колективного Розуму; 



Мишоловка може захлопнутися:  
антропогенез і становлення ноосфери Землі 

 

 223 

- здійснення консенсусу багатих країн і народів (Півночі), 
які спрямовують свої економіки й технології на потреби 
населення всієї планети, і бідних країн (Півдня), жінки 
яких візьмуть на себе обов’язок (не менше ніж на  одне 
покоління) не мати більше однієї дитини» [10]. 

Ці обмеження, безумовно, мають стосуватись і кількісного 
складу антропоса, і вжиття жорстких заходів щодо 
недопущення волюнтаристської асортативної вибірковості у 
визначенні домінантних генетичних ліній у його еволюції. 

Але навіть за такого сценарію розвитку еволюції 
антропоса ми крок за кроком, але все ж прийдемо до жорсткішої 
регламентації міжнародних антропогенних відносин. І, врешті-
решт, вони перестануть носити свою основну типологічну 
ознаку – «міжнародні», оскільки даний напрямок розвитку 
антропоса на нашій планеті поступово призведе до втрати 
розділяючого міжсоціумного характеру його буття. І ось тоді на 
всі поставлені вище запитання, але й на багато інших подібних, 
відповідь, на жаль, може постати тільки одна – «так». 

Крім того, Людство в процесі генного перетворення 
антропоса і мережевого злиття індивідуальних розумів у 
загальний колективний розум прийде до того, що в реалії 
залишиться виключно обмежене за складом, але пов’язане 
психічно, ментально, духовно, інтелектуально, вузьке коло 
майже безсмертних людей, що мають біотичний статус Homo 
super – надлюдини [11]. 

Або ж цей, за суттю, «колективний розум» обере собі за 
фізичну основу вже щось органічно інше, або навіть просто 
може піти в якийсь віртуальний простір. 

Відповідно, для Людства, у багатьох із цієї низки  
сценаріїв, «мишоловка зі скрипом, але все ж може 
захлопнутися». 

Що ж стосується другої низки сценаріїв, об’єднаних для 
нас умовно як сценарії «техногенного ноосферогенезу», то 
відповіді на поставлені вище запитання будуть явно 
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неоднозначними і в будь-якому з можливих сценаріїв 
«мишоловка захлопнуться» обов’язково. 

І ось чому. 
Глобальна екологічна криза через домінуючий людський 

егоїзм – основи антропоцентризму – не буде подолана і перейде 
в тотальну екологічну катастрофу. «З глобальної екологічної 
кризи людство, хоча й з труднощами, але може вийти, а от 
тотальна екокатастрофа – це вже не процес, а стан, з якого 
вийти неможливо. ТЕК – це стрибок у нову Організованість 
навколишнього середовища (термін В.І. Вернадського) з іншою 
біогеохімічною якістю» [12]. 

Одночасно з втратою цілісності біотичного кругообігу, 
пов’язаного, насамперед, із втратою відновлюваності основних 
природних ресурсів, а нині всі основні види відновлюваних 
природних ресурсів – ґрунти, прісна вода, біота й повітря – уже 
майже перестали бути такими, антропос перебуває, на думку 
експертів [13], під загрозами, що зростають усе більше й більше, 
а саме: 

- загальний психо-інформаційний шок, викликаний 
електромагнітними та  НВЧ-випромінюваннями; 

- створення неналежно контрольованих нових 
технологічних процесів та інструментаріїв, що можуть 
призвести Людство до самознищення; 

- високотехнологічні види озброєнь, спроможних знищити 
не тільки потенційного противника, суперника, 
конкурента, а й саму нашу планету; 

- ендоекологічне отруєння міжклітинного середовища 
організмів важкими металами, радіонуклідами та 
хімічними токсинами і, відповідно, лавинна мутація 
геномів не тільки людей, а й інших видів  спільноти біоти 
на Землі; 

- решта зі страшного списку, уже створеного  або того, що 
може бути створене людиною в процесі «техногенного 
ноосферогенезу». 
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Загроза наближення тотальної екологічної катастрофи та 
нові біогеохімічні якості навколишнього середовища змусять 
Людство перейти до прискореного технологічного 
переозброєння, коли послідовним еволюційним процесам 
адаптації буде протиставлена біотехнологічна, 
нанотехнологічна та інформаційно-квантова модельна 
революція. 

Кожна людина окремо буде пристосовуватися до 
природного середовища, що активно змінюється, за допомогою 
власної формотехнологічної трансформації, замінюючи не 
тільки частини свого фізичного тіла, а й концептуальний 
складник своєї душі аж до перенесення світу своєї душі й 
розуму, супутнього їй, не тільки в нові тіла або в по-іншому 
організовану матерію, а й у якийсь віртуальний простір 
міжіндивідуального світу, заповнюючи його вбудованими 
інформаційно-образними моделями. 

І кожне нове покоління, удосконалюючи власний, багато в 
чому вже штучний, інтелект, буде не тільки технологічно 
адаптованішим до природного середовища, що докорінно 
змінюється, а й може стати формотехнологічно іншим. Але й 
саме поняття поколінь і, відповідно, передача генотипових 
ознак між ними будуть якимось чином трансформовані. 

Зрозуміло, що і власне фізичне існування особистості буде 
пов’язане з доступністю технологічних і ресурсних рішень. 
Антропос поступово втрачатиме власні споконвічно закладені 
органічні риси, перетворюючись на спільноту «кіборгів», 
«біотехноформ», «андроїдів», що самовдосконалюються, а 
згодом і персоніфікованих кванто-інформаційних моделей. 

Відповідно, звідси випливає, що антропогенез у всіх 
сценаріях низки «техногенного ноосферогенезу», хоча й доволі 
поступово, але неодмінно, закінчиться, і для Людства – 
«мишоловка може захлопнутися». 

Подібну схему еволюції антропоса розробив і глибоко 
шанований нами і часто цитований В.А. Зубаков, який є 
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фундатором сучасної школи історичної антропології. «Звідси 
випливає, – пише він, – що найближчі 50 років, які біосфера 
може ще протриматися, являють собою кордон («точку 
біфуркації»), на якому людству належить зробити вибір:  – або 
зникнути з еволюційної сцени, поступившись місцем новому 
лідерові – кіборгу, – або кардинально змінити всю стратегію 
взаємин з біосферою і терміново переоблаштувати свою 
екологічну нішу на планеті Земля так, щоб вона і в майбутньому 
залишалася придатною для проживання людини» [14]. 

Один із першовідкривачів концепції «ноогенеза» – П’єр 
Тейяр де Шарден, коментуючи розроблену ним схему 
антропогенезу, вважав трохи інакше: «Таким чином, під 
комбінованим впливом двох чинників – істотної здатності 
свідомостей до змішування (immiscibilite) та природного 
механізму будь-якого об’єднання – єдиний вигляд, у якому 
можна правильно уявити кінцевий стан світу, що перебуває в 
процесі зосередження, – це система, єдність якої збігається з 
вищою сходинкою гармонізованої складності. ...За структурою 
своєю Омега, якщо її розглядати в своєму остаточному 
принципі, може бути лише виразним центром, що сяє в центрі 
системи центрів, угрупованням, у якому персоналізація 
всецілого та персоналізація елементів досягають свого 
максимуму, без змішування та водночас під впливом 
верховного автономного вогнища єднання. ...Цей центральний 
осередок, необхідно автономний, у подальшому ми будемо 
називати «точкою Омега» [15]. 

Відповідно шикуються і його коментарі, що 
обґрунтовують обов’язковий прихід Людства у віддаленому, за 
його розрахунками, але в дуже-дуже віддаленому майбутньому 
в «пункт Омега».  

Міжнародні антропогенні відносини, які позв’язують 
людей, етноси, народи, спочатку будуть жорстко 
регламентовані, а потім так само жорстко обмежені й 
послідовно зійдуть нанівець. І хоча якісь співтовариства особин 
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ще зберігатимуться, але ці, за загальним принципом, поки ще 
міжнародні відносини як відносини між окремими соціумними 
спільнотами втратять, врешті-решт, основне – статус 
«антропогенних». Бо поступово перейдуть у розряд 
взаємозв’язків в системі єдиної «думаючої матерії». 

Однак, і в такому випадку для високоорганізованого і 
багато в чому штучного інтелекту, який виникне в якийсь 
момент часу на Землі внаслідок  «техногенного антропогенезу», 
«точка Омега», яку пророкував П. Тейяр де Шарден, все-таки 
може й статися. 

Але зовсім не так, як станеться вона у випадку вибору 
Людством сценарної низки «органічного ноосферогенезу». 
Буття Людства в цій низці сценаріїв пов’язане з існуванням 
людей в органічному для них, хоча й доволі еволюційно 
просунутому, вигляді. 

І якщо на основі колективного розуму, дай-то, Боже, саме 
цей вибір,  урешті-решт, зробить Людство, то антропос буде 
здатний зберегти свою генетичну сутність. Тим більше, якщо 
передбачуваний вихід Людства в космос, а точніше міграція 
деякої частини антропоса на інші планети, стане в якийсь час 
реальністю, то, поза сумнівом, виникнуть і нові соціумні 
об’єднання людей, у яких адаптаційні процеси змінять 
конфігурацію генотипних ліній антропоса. Отже, запрацюють 
багатолінійні механізми транскомбінацій генетичних відстаней, 
зберігаючи оптимальну динаміку потоку генів. Нові потоки 
генів підтримуватимуть об’єктивно необхідну для 
життєствердження Людства еволюцію антропоса. 

Людина на піку цього біотемпорального періоду 
«ноогенеза», цілком можливо, але все ж таки зможе набути 
біотичний статус Homo axios – людина гідна, оскільки її участь 
у біотичному кругообігу на населених нею планетах буде  
органічною для їх природних циклів і гідною стосовно їх біоти 
та й самої себе. «Антропогенність» відносин між соціумами 
може бути підтверджена. 
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Слід ураховувати також, що згідно з теорією 
антропокосмізму В.І. Вернадського доволі цілісні колонії людей 
на цих космічних тілах  поступово перетворюватимуться на 
порівняно відособлені соціальні організми і, відповідно, 
матимуть і власну соціумну цілеспрямованість. Характер їхніх 
межсоціумних відносин, побудованих на принципі «свій – 
чужий», що знову проявлятиметься, поступово набуватиме 
типологічних особливостей – «міжнародних». 

Отже, цілком можливо, що міжнародні антропогенні 
відносини, хочеться на це сподіватися,  матимуть власне 
майбутнє. Аж до «пункту Омега». 

Ось тут саме і прийшов час, коли дослідження в цій статті 
антропології міжнародних відносин як одного з 
фундаментальних просторів їхнього буття добігло кінця. Але 
нехай буде дозволено нам, замість підсумування, навести те, що 
думає з цього приводу Е.Я. Баталов: «Реальна міжнародна 
гуманітарна практика є, зазвичай, запізнілою і не завжди 
адекватною реакцією на проблеми, що визріли в перебігу 
тривалого часу. Варто в цьому зв’язку подумати про 
формування «порядку денного» на «завтра» - про те, що слід 
було б зробити в міжнародних відносинах та світовій політиці у 
випереджаючому порядку, аби, щонайменше, запобігти 
гуманітарної катастрофи й кризи, а може статися, і поліпшити 
становище людини в тих чи інших країнах і регіонах. Розгляд 
міжнародних відносин «крізь призму» людини, а людини – 
«крізь призму» міжнародних відносин із часом неодмінно 
приведе до становлення антропології міжнародних відносин як 
серйозної та практично значущої наукової дисципліни» [16, с. 
96]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШВЕЦІЇ В ЄС 

 
У статті аналізуються питання реалізації шведської 

політики в ЄС. Доведено, що сучасними пріоритетами 
зовнішньої політики Швеції є зміцнення ЄС як впливового, 
потужного і відповідального актора на світовій арені. 
Здійснено порівняльний аналіз політичних та економічних 
характеристик Швеції з іншими скандинавськими країнами. 

Ключові слова: Швеція, зовнішня політика, ЄС, 
економічний та політичний складники. 

 
Зовнішньополітичний курс Швеції періоду останніх 

двадцяти років переконливо доводить, що стратегічні зусилля і 
консолідація дипломатичних кроків Королівства в системі 
міжнародних відносин виробили ефективний механізм 
зміцнення репутації миролюбно налаштованої держави, 
здатної виконувати суддівські та миротворчі функції 
гуманітарного характеру на світовій арені. Нейтралітет 
сформував підґрунтя для проведення суверенної 
зовнішньополітичної стратегії, забезпечення подальшого 
зростання авторитету шведської держави у світі. 

Слід зазначити, що 90-ті роки ХХ століття були часом 
кардинальних змін для всього світу. Зрозуміло, що Швецію 
також не обійшли значні перетворення. Для країни настав час 
стрімкого зовнішньополітичного розвитку. Тривалий період 
порівняно безтурботної та спокійної політики і демократії, 
тривала економічна стабільність із високими показниками 
зростання добробуту – усе це задовільняло країну і формувало 
переконання шведського політикуму в тому, що держава може 
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залишатися невразливою у світових метаморфозах того часу. 
Об’єднання Східної та Західної Німеччини остаточно 
ознаменувало усунення протистояння конфронтуючих сил у 
Європі. При цьому Швеція, по суті, залишилася без чіткого 
зовнішньополітичного курсу, який би визначав шлях 
подальшого розвитку на міжнародній арені. Уряд країни через 
брак уявлення про чіткий і передбачуваний розвиток подій у 
світі дещо загальмував зовнішньополітичну активність [1, с. 
91]. Упродовж 90-х рр. розклад сил у шведському політикумі 
варіював, оскільки традиційні партії змінювали свою відносну 
важливість і, відповідно, власну значимість і представництво 
на політичній арені. Сприяли цьому й соціально-економічні 
зміни в суспільстві: економічна ситуація кінця 90-х рр. була 
безсумнівно набагато кращою, ніж на початку цього періоду. 
Економічний рівень країни підвищився в декілька разів [1, c. 
97]. При цьому Швеція значно збільшила власні витрати на 
сферу досліджень і розвитку від 2,3% ВВП у 1981 до 4,3% у 
2001 р. [2]. 

Дана проблематика та інші суміжні проблеми в 
політичній науці вважаються актуальними і систематично 
досліджуються, як західними фахівцями (Л. Майлз, Ю. 
Криворотко, А. Вівель, Н. Грогер, М. Стегман-Маккаліон), так 
і російськими (Л. Кулябіна, Л. Градобітова, К. Горохова, 
А. Волковим) і вітчизняними (Р. Кривонос, С. Кондратюк, 
В. Вдовенко та ін.). 

Мета даної статті – дослідити особливості політики 
Швеції в ЄС. 

Окремо слід акцентувати увагу на відносинах між ЄС та 
скандинавськими країнами й Швецією зокрема, що завжди 
викликали підвищений інтерес у фахівців з обох сторін. 
Білатеральні відносини країн Скандинавії в межах ЄС являли 
собою комплекс клаптикових відносин, адже не всі країни 
Європи і дотепер мають членство в ЄС. По-перше, зазначене 
вплинуло на складні взаємини не тільки між ЄС і 
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скандинавськими країнами, але й на відносини між самими 
державами цього регіону. По-друге, європейське питання 
виявилося вразливою точкою для національної політики цих 
держав, підкреслюючи при цьому наявні відмінності в 
соціальному та культурному житті скандинавських країн [3, с. 
4]. 

Загальновизнаним у європейських політичних колах 
залишався також факт того, що північноєвропейські країни 
викликали низку неоднозначних інтересів в ЄС. Насамперед, 
це своєрідний чіткий приклад дотримання скандинавськими 
країнами найстаріших принципів національної згуртованості 
всередині ЄС. У європейському науковому середовищі 
скандинавські країни розглядались як «вимушені європейці», 
особливо з огляду на низку специфічних питань, зокрема, 
таких, як федералізм. При цьому ЄС втілював механізми 
всебічної співпраці, які тільки підкреслювали їхню 
вимушеність до євроінтеграції. З часом ці обставини потроху 
владнались, а зі вступом Швеції і Фінляндії до Євросоюзу та з 
набуттям ними повноправного членства про зазначені 
проблеми взагалі забули. У межах згаданої співпраці одним із 
вагомих інтересів ЄС до Швеції стала її можливість бути 
індикатором гострих проблем усередині ЄС, передусім під час 
перемовин із розвиненішими країнами щодо можливого 
розширення ЄС у близькій перспективі. Крім того, зі вступом 
скандинавських країн до ЄС останні принесли до організації 
власний досвід, який Євросоюзу довелось вивчати та 
відповідно реагувати [4, c. 5]. 

Зрозуміло, що шведське членство в ЄС характеризується 
певними особливостями, які помітно позначились на 
прискореному впровадженні низки очікуваних реформ. Їх 
основною метою стало максимально можливе наближення 
законодавства країни до аналогічних законодавчих актів СЄ. 
Загалом усі реформи, які запровадив уряд, сприяли 
повноцінному входженню країни до європейського простору і 
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торкались майже всіх сфер національного законодавства. 
Водночас деякі з них (податкова, аграрна, екологічна, 
пенсійна, освітня реформи, приведення до відповідності 
європейських критеріїв імміграційних питань тощо) окреслено 
сформували сучасний вигляд технологічно й економічно 
модернізованої Швеції. 

Важливим аспектом шведського позиціонування є те, що 
попри членство в ЄС, Швеція досі не приєдналась до 
Європейського валютного союзу. Урядова комісія з питань 
Європейського монетарного союзу в 1999 р. рекомендувала 
шведській політичній верхівці деякий час утриматись від 
приєднання до єврозони. Фахівці мотивували це 
нестабільністю ринку робочої сили в країні, приплив якої 
ззовні негативно позначився б на економіці держави [5; 6, c. 
209].  

Суттєвою особливістю скандинавського позиціонування 
в ЄС є існування в арктичних регіонах північної Фінляндії, 
Норвегії і Швеції територій із схожими проблемними умовами 
проживання. Їх характеризують такі чинники як мала 
щільність населення, суворий клімат, великі відстані, 
відмінність якості життя порівняно з континентальною 
Європою тощо. На цих територіях певний час залишалися 
сучасні загальносвітові проблеми, пов’язані з глобалізацією 
економіки, енергопостачанням, змінами клімату та 
демографічними трансформаціями. Наведені обставини 
обумовили необхідність розробки і впровадження спеціальних 
програм регіонального розвитку, реалізація яких сприяла 
поліпшенню життя населення регіонів Крайньої Півночі, їх 
соціально-економічному вирівнюванню, зменшенню 
соціальної напруги, підвищенню рівня підтримки процесу 
інтеграції до ЄС, загальному поліпшенню інфраструктури [7]. 

З моменту вступу Швеції до ЄС усі уряди країни 
концентрували увагу на специфічних політичних питаннях і 
намагалися робити суттєвий внесок у спільну європейську 
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політику. Загальна слабка підтримка шведським електоратом 
питання членства країни в ЄС ще більше посилила й 
активізувала захист національних інтересів у міжурядових 
перемовинах. Політична еліта країни намагалась вибудовувати 
європейську політику Швеції на принципах консенсусу та 
пріоритетах, запропонованих шведськими соціал-
демократами, які розпочали використовувати власний, 
притаманний Швеції стиль здійснення активної політики на 
ринку праці в ЄС. Майже відразу після вступу до Євросоюзу 
уряд держави активно долучився до питань розширення ЄС і 
залучення до нього нових європейських гравців, зокрема, країн 
Балтії [8]. Порівняно з іншими країнами ЄС Швеція перебуває 
в доволі сприятливому економічному становищі, зі стабільним 
приростом економіки, зниженням безробіття в країні, 
високими економічними показниками. Проте повсякчас існує 
ризик, що швидка стабілізація економічної ситуації іноді може 
бути порушена появою реальних дисбалансів. Наразі майбутнє 
обрання політичних напрямків враховує і забезпечує сучасне 
високоякісне економічне зростання країни. Щодо фінансового 
сектору, який у минулому Швеції часто ставав джерелом 
непорозумінь, то нинішня економічна стратегія уряду 
вироблена в такий спосіб, щоб гарантовано підтримувати 
зростання економіки й не допускати його гальмування. 
Майбутні національні реформи адаптовані до законодавства 
ЄС, але насамперед вони сконцентровані на перспективних 
заходах, за яких громадяни країни отримували б значну 
кількість робочих місць і створювались умови для реформ з 
посиленням довгострокових показників добробуту [9, с. 6]. 
Варто зазначити, що економічне зростання Швеції та її 
конкурентоспроможність стимулюються підвищенням 
продуктивності праці в промисловості. Нині за цим 
показником Швеція перебуває на середньому рівні серед 
країн-учасниць Організації з економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР) і дещо нижче середнього рівня в ЄС [10]. 
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Проте реформування країни під час інтеграційного руху 
до ЄС не було тріумфальним і безпроблемним. Результати 
досліджень і спостережень цього періоду, як звичайно, 
намагаються не афішувати, аби не згадувати про складні боки 
євроінтеграції країни. Враховуючи, що шведська політична 
еліта розуміла всі переваги євроінтеграційного курсу, 
економіка держави була б у набагато кращому стані, якби 
провідні політичні діячі країни звертали меншу увагу на 
впливову групу шведських учених-економістів, що не вірили в 
переваги реформування та можливості подолання кризи 90-х 
рр. і не ставились так стримано й обережно до 
передбачуваного євроінтеграцією добробуту країни [11, с. 
340]. 

Cлід згадати президентські каденції Швеції в ЄС 
(востаннє в 2009 р.). Швеція була першою з країн ЄС, яка під 
час свого президентства в ЄС (січень-липень 2001 р.) 
наполягала на дотриманні всіх вимог, які висувались до 
майбутніх країн-учасниць. Для успішного вступу до ЄС країни 
мали виконати підвищені зобов’язання [12]. Усього 
нараховувалося понад 100 вимог (шістдесят чотири з яких 
стосувались улагодження питань щодо Гельсінської групи) 
[13]. Гельсінська група – це представники міжнародної 
спільноти, які повинні оперативно реагувати на нагальні 
глобальні проблеми, забезпечувати розроблення нових 
стратегій у межах міжнародних відносин Північ-Південь. 
Президентство Швеції в ЄС у 2009 р. суттєво відрізнялося від 
її головування в 2001 р. Пріоритетними питаннями цього 
періоду президентства були проблеми врегулювання світової 
фінансово-економічної рецесії, подолання кризи в питаннях 
глобальних змін клімату, сприяння вільному пересуванню 
людей, збереженню їх особистих прав і свобод і протидія 
нелегальній міграції, а також подолання кризи розвитку 
інституційних реформ ЄС. На думку прем’єр-міністра Швеції 
Ф. Рейнфелдта, найскладнішими під час головування Швеції в 
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2009 р. виявилися питання захисту навколишнього середовища 
[12]. Викликає глибоке занепокоєння реально існуючий 
важливий факт планетарного масштабу − клімат змінився у 
зв’язку з діяльністю людини. Однак людство має всі 
можливості, як економічні, так і технологічні, аби зупинити 
цей процес і не допустити глобальної екологічної катастрофи 
[13]. 

З початком нового тисячоліття скандинавські країни, так 
само, як і під час вступу до ЄС, не змінили власного 
прагматичного ставлення до євроспільноти, вбачаючи в ній 
тільки процес інтеграції. Специфічну обережність їм додала 
поглиблена кооперація в зовнішній політиці та інтегрований 
підхід до питань забезпечення національної безпеки. Приклад 
приєднання Швеції до ЄС лише додав переконання, що світова 
політика надовго залишиться міцно пов’язаною з глобальною 
економікою. Цей взаємозв’язок не порушили навіть балканські 
події початку 90-х років або спроби міжнародної спільноти 
подолати тероризм і військові кризи в Африці, на Близькому 
Сході та в інших регіонах світу [14, с. 450]. Сучасна шведська 
політика всередині ЄС виходить з ухваленої 2010 р. 
Європейською Радою нової стратегії перспектив розвитку та 
внутрішнього зростання Європи та плану дій, розробленого до 
кінця 2020 р., більше відомих як «Європа 2020». Основними 
завданнями економічної політики Швеції на 2011 р. у сфері 
здійснення реформ було запровадження європейських 
стандартів для забезпечення стабільного добробуту й 
економічного зростання [9, с. 5]. 

Забезпечення шведського національного інтересу в 
процесі співпраці з ЄС здійснювалось у межах політико-
правових відносин для поглиблення інтеграції і подальшого 
реформування країни. Швеція майже повністю відповідала 
європейським стандартам верховенства права, демократичного 
політичного режиму та належного урядування, що швидко 
дозволило встановити особливі взаємні права й обов’язки 
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сторін щодо повноправної інтеграції країни до ЄС. У випадку 
зі Швецією жодним чином не можна ігнорувати ефекти 
конституційного середовища. Конституційне право та 
національні традиції багатопланово визначають наявність 
результативних змін та результатів у політичній площині цієї 
авторитетної скандинавської держави [15, с. 35]. Переконливі 
свідчення про особливість Швеції серед інших європейських 
держав лише підтверджують регіональну специфіку 
північноєвропейської країни. Шведська унікальність викликає 
об’єктивне зацікавлення багатьох світових акторів у низці 
відмінних можливостей Швеції. Значною мірою враховується 
безконфліктна, виважена, прогнозована і фахова лінія 
особливої шведської поведінки в міжнародних відносинах у 
Європі та за її межами [16; 17]. 

Сучасними пріоритетами зовнішньої політики Швеції є 
зміцнення ЄС як впливового, потужного і відповідального 
актора на світовій арені. З огляду на це Швеція вважає, що 
Євросоюз повинен створювати умови для співпраці відкритих 
суспільств і відкритих до співробітництва економік; сприяти 
розвитку європейської політики сусідства і Східного 
партнерства; забезпечувати подання кандидатури Швеції до 
Ради ООН із захисту прав людини; підготувати головування 
Швеції в Арктичній раді; здійснювати передачу шведських 
миротворчих операцій в Афганістані цивільному керівництву 
у 2012 році; забезпечувати діяльність для розвитку світового 
зростання та вільної торгівлі; гарантувати перспективний 
розвиток політики й належну підтримку з метою її всебічного 
розвитку; спрямовувати частину фінансових ресурсів на 
підтримку жінок, дітей й молоді; розробляти підходи, 
спрямовані на розвиток міжнародної системи з мобілізації 
зусиль у випадках виникнення форс-мажорних обставин 
гуманітарної системи; захищати такі міжнародні потоки, як 
торгівля, інформаційні ресурси, викликані глобалізацією; 
протидіяти таким негативним явищам, як організована 
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злочинність і торгівля людьми; формувати процедурні 
механізми для вироблення чітких завдань і зобов’язань перед 
міжнародними перемовинами у ПАР щодо глобальних змін 
клімату; підтримувати свободу й безпеку мережі Інтернет. 

Швеція активно здійснює кроки в напрямку формування 
спільних зовнішньополітичних інтересів Європи, про що 
свідчить тенденція до розширення сфери європейських 
стратегічних інтересів у східному та південному напрямках: 
розроблення проектів Середземноморського та Східного 
партнерства, формування системи транспортних комунікацій з 
відповідною інфраструктурою тощо. Реалізація подібних 
проектів свідчить про формування орієнтованого на Європу 
геоекономічного простору з відповідним включенням 
проміжних країн у сферу європейських інтересів. 
Політологічна характеристика відносин Швеція-ЄС свідчить, 
що країна має специфічну модель європейського політичного 
досвіду з об’ємною сферою інтересів. Інтеграція держави до 
ЄС відкрила нові умови для подальшого ефективного 
реформування країни, надаючи більш гнучкого політичного 
інструментарію для втілення продуктивних міжнародних 
можливостей і досягнень у межах відносин скандинавських 
країн і Євросоюзу. 
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This article analyzes the issue of Swedish policy in the EU. It 

is proved that modern foreign policy priorities is to strengthen 
Swedish EU as an influential, powerful and responsible actor on 
the world stage. The comparative analysis of the political and 
economic characteristics of Swedish and Scandinavian countries. 

Key words: Sweden, foreign policy,economical and political 
aspects. 

 
В статье анализируются вопросы реализации шведской 

политики в ЕС. Доказано, что современными приоритетами 
внешней политики Швеции является укрепление ЕС как 
влиятельного, мощного и ответственного актера на мировой 
арене. Осуществлен сравнительный анализ политических и 
экономических характеристик Швеции с другими 
скандинавскими странами. 
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У статті досліджується еволюція взаємовідносин 

Сполучених Штатів та Китаю протягом останніх чотирьох 
років, а також зміни їх зовнішньополітичних пріоритетів під 
впливом світової економічної кризи. 

Ключові слова: американо-китайські відносини, США, 
адміністрація Обами, Китай, світова економічна 
криза,зовнішня політика. 

 
Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасна 

світова економічна криза стала новітнім визначальним 
фактором американо-китайських відносин, початок якої у 
вересні 2008 р. у Сполучених Штатах значною мірою сприяв 
перемозі на президентських виборах у листопаді того ж року 
кандидата від демократичної партії Барака Обами. 

Напередодні початку роботи новообраного президента 
США у січні 2009 р. корифей американської дипломаті 
Г.Кіссінджер. зазначав: «Обидві країни, що перебувають на 
протилежних берегах Тихого океану, потребують двосторонньої 
співпраці для ліквідації наслідків світової фінансової кризи… 
Якого роду глобальний економічний порядок виникне в 
майбутньому – це в значній мірі залежить від того, як Китай і 
Америка будуть будувати свої взаємини в найближчі роки» [1].  

Серед вітчизняних дослідників, що займаються 
дослідженням розвитку американо-китайських відносин, а 
також ролі цих держав у сучасній міжнародній системі, слід, 
насамперед, зазначити Є. Камінського, С. Толстого, І. 
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Погорську, С. Шергіна, Л. Лещенка, Б. Гончара, М. Тарана, Ю. 
Курнішову, О. Шевчука, М. Кулініча та інш. 

Серед російських і західних науковців та експертів  
актуальністю й ґрунтовністю досліджень відрізняються праці С. 
Рогова, А. Уткіна, О. Богатурова, А. Хазанова, А. 
Воскресенського, Є. Сафронової, А. Торкунова М. Мамонова, 
Ф. Лук’янова,  Н. Лебедєвої, В. Іноземцева, О. Ломанова, Г. 
Кісінджера, Зб. Бжезинського, Ф. Закарія, Р. Росса, А. 
Фрідберга, Е. Натана, Ф. Бергстена, Б. Гілла, Н. Ларді, Д. 
Мітчелла, Дж. Манна, С. Кроспі та інших. 

Отже, головна мета дослідження полягає в аналізі 
розвитку американо-китайських відносин в умовах подолання 
наслідків світової економічної кризи. 

Більшість експертів із суто формальної точки зору 
основною причиною і джерелом глобальної економічної кризи 
2008–2009 рр. вважають проблеми в американській економіці, 
спричинені різким скороченням заощаджень, зростанням 
дешевих кредитів, неадекватним споживанням і масовим 
неповерненням іпотечних кредитів, які в неконтрольованих 
обсягах надавалися банками у Сполучених Штатах напередодні 
кризи. Чи не головною політичною причиною фінансової кризи 
в Америці більшість експертів, серед них американських, 
вважають переоцінку керівництвом США так званих «меж 
американської могутності», що і стало причиною помилок у 
фінансово-економічній політиці держави. 

Вже наприкінці 2008 року світова фінансова криза 
перейшла в гостру фазу. Кризові імпульси із фінансового 
сектору почали стрімко поширюватися на реальний сектор 
економіки. Основним каналом передачі кризи із фінансової 
сфери у виробничу стало ускладнення доступу до кредитних 
ресурсів. 

Як і всі країни, що мають економіку, орієнтовану на 
експорт, Китай серйозно постраждав від світової економічної 
кризи. Зниження попиту на китайські товари завдало серйозного 
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удару по китайській економіці, адже її нечуване зростання 
значною мірою забезпечувалося саме завдяки експорту, який 
забезпечував майже 40% ВВП.  

Географічно криза торкнулася, насамперед, розвинутих 
районів Китаю, особливо його південне узбережжя, куди 
розвинуті держави протягом останніх десятиліть переносили 
промислове виробництво, залишаючи за собою роль центрів 
сервісу та фінансів. Саме звідси із селищ внутрішньої частини 
країни з’їжджались у пошуках роботи мільйони мешканців 
КНР. Після початку кризи місцеві підприємства почали масово 
зачинятися, а люди були змушені повертатися до рідних місць, 
де немає роботи і де їх зовсім не чекають. За офіційними 
даними уже в першому кварталі 2009 року кількість таких нових 
безробітних налічувала від 11 до 20 млн. осіб. 

Але все ж таки порівняно зі Сполученими Штатами, 
наслідки цієї кризи Китай зміг подолати набагато швидше і 
навіть зміцніти власні позиції у світовій економіці. Пояснюється 
це передусім тим, що фінансова система Китаю відіграє 
порівняно невелику роль в економіці і тому не зазнала значної 
шкоди від впливу тих «токсичних» активів, що поставили 
навколішки банківські системи США та Європи. Якщо 
Сполучені Штати закінчили «кризовий» 2009 р. з показником 
падіння ВВП на 3,5%, то Китай – із зростанням на рівні 8,7% 
ВВП [2]. 

Важливим наслідком кризи, що відбився на зовнішній 
політиці КНР, стало тимчасове зниження економічної 
активності розвинутих держав на закордонних ринках. Воно 
дозволило Пекіну динамічніше втілювати власну стратегію 
щодо виходу китайських підприємств на зовнішні ринки та 
отримання закордонних активів. 

Так, наприклад, три найбільші нафтові монополії КНР – 
«Petrochina», «Sinopec» і CNOOC – у першій половині 2009 р. 
були задіяні в угодах, пов’язаних із злиттям і поглинанням за 
кордоном на загальну суму в 12 млрд. дол. – на 80% більше 
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аналогічного показника в 2008 р. У червні 2009 р. «Petrochina» 
придбала канадську нафтову компанію «Addax», що володіла 
нафтодобувними підприємствами в Західній Африці і на 
Близькому Сході [3]. 

Новою рисою китайської економічної дипломатії стала 
активна участь КНР не тільки в торгівлі, але й в інвестуванні в 
багаті на природні ресурси країни, зокрема – в інфраструктурні 
проекти. 

Взамін китайські представники прагнуть отримати від 
приймаючих країн гарантії доступу Китаю до місцевої 
сировини. В Іраку в 2009 р. КНР в обмін на фінансову допомогу 
і списання боргів отримав право на розробку нафтових 
покладів, а під час візиту до Пекіна президента Афганістану 
Хаміда Карзая в березні 2010 р. було підписано низку угод, 
реалізація яких дозволить Китаю стати найбільшим інвестором 
в агарські надра [4, p. 8]. 

Крім того, навіть в умовах кризи продовжують зростати 
видатки Пекіна на модернізацію власної армії та оснащення її 
новітньою зброєю, що все більше турбує його найближчих 
сусідів. Особливе місце в цьому питанні посідає позиція країн 
АСЕАН щодо проголошеного Китаєм курсу на створення 
потужних морських сил і переносі зовнішніх морських кордонів 
зони відповідальності за межі внутрішніх морів.   

Про тверде бажання Китаю забезпечити власні позиції на 
морі свідчать, зокрема, значні надбання останніх років. Пекін 
намагається використати й досі нереалізовані асиметричні 
можливості для того, щоб перекрити американському флоту 
доступ до Південно-Китайського моря та китайських 
прибережних вод. Китай модернізував свої есмінці та має 
наміри придбати один-два авіаносця, але діє обережно, не 
намагаючись скуповувати військові судна без розбору. Він 
зосередив власні зусилля на будівництві дизельних, атомних і 
ракетних підводних човнів нового типу. 
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Як вважають Сет Кроспі, колишній помічник заступника 
міністра ВМС США, і Рональд О’Рурк, співробітник 
Дослідницької служби Конгресу США, Китай спроможний 
протягом 15 років створити флот підводних човнів, який 
переважатиме американський аналог, який налічує зараз 75 
підводних човнів. Більше того, китайські ВМС, за словами 
Кроспі, мають намір увести в дію систему наведення 
протикорабельних балістичних ракет, використовуючи в ній 
загоризонтні радіолокатори, космічні супутники, донні 
гідролокаційні мережі та обладнання для комп’ютерних війн 
[5]. 

За таких умов багато експертів навіть у Сполучених 
Штатах заговорили про можливе повернення до епохи 
біполярності, але вже з Китаєм замість СРСР як другим 
«полюсом».  

Зауважимо, що від самого початку свої роботи 
адміністрація Обами спробувала активізувати двосторонні 
відносини з Китаєм, а також залучити Пекін до активнішої 
взаємодії у з’ясуванні питань регіонального та світового 
порядку денного.  

Свідченням цього став візит новопризначеного 
державного секретаря США Г. Клінтон до країн Азії в лютому 
2009 р. Цей візит насправді зламав попередню практику 
першого візиту держсекретаря США до країн Європи або до 
країн Близького Сходу, засвідчивши, що азійський напрям є 
стратегічно важливим складником нової американської 
адміністрації, а відносини з Китаєм відіграють у ньому 
найважливішу роль.  

У підході Обами до Китаю, на відміну від попередніх 
адміністрацій, було явно продемонстровано прагнення 
розширювати гуманітарну й ідеологічну присутність Америки в 
китайському суспільстві. Під час візиту 2009 р. було 
проголошено про перспективну програму наукових, культурних 
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і бізнес-обмінів з КНР, що орієнтовані на присутність у КНР 100 
000 американців. 

Упродовж усього 2009 р. в процесі вироблення стратегії 
щодо виходу світової економіки з кризи у форматі «Великої 
двадцятки», так само, як і під час двосторонніх самітів, Обама 
неодноразово закликав Пекін до тіснішої співпраці й участі КНР 
у розв’язанні глобальних проблем як економічного, так і 
політичного характеру. 

Однак, незважаючи на підвищену увагу до Китаю, спроби 
налагодити тіснішу співпрацю з ним не привели до бажаних 
результатів. Одна з головних цілей адміністрації Обами 
полягала в тому, щоб Пекін став відповідальнішим гравцем у 
ліберальному світовому порядку, прийняв його основоположні 
цілі та правила і робив більший внесок у загальний успіх. Але 
виявилося, що швидке зростання значущості КНР у світі 
породило завищені очікування як з боку США, так і 
міжнародної спільноти в цілому, яким Пекіну важко 
відповідати. Хоча Китай – серйозний чинник міжнародної 
політики, він як і раніше бачить себе країною, що розвивається, 
головна мета якої – вдосконалювати національну економіку, а 
не брати на себе якісь зобов’язання перед світовою спільнотою. 

Так, наприклад, у грудні 2009 р. на конференції ООН зі 
зміни клімату китайці щосили пручались ухваленню 
компромісною резолюції, чим викликали величезне 
незадоволення Сполучених Штатів і європейських країн. Тим 
більше, що боротьба з глобальним потеплінням була одним з 
ключових пунктів передвиборної програми Б. Обами. 

Поступово відносини з Китаєм у Вашингтоні почали  все 
більше розглядати через призму політики стратегічного 
суперництва.  

Найбільше похолодання в двосторонніх відносинах 
настало після того, як у лютому 2010 р. адміністрація Б. Обами 
дала санкцію на чергову партію військових постачань до 
Тайваню. Об’єм запланованих постачань – більше 6 млрд. дол., 
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їх якісне наповнення – винищувачі F-16C/D, ракети «Patriot», 
гелікоптери «Black Hawk» – викликало рішучу протидію 
китайської сторони. 

 Китай відповів замороженням військових зв’язків, 
лімітуванням експорту рідкоземельних металів на Захід, 
жорсткістю позиції у валютному питанні, яке було і 
залишається чи не головним каменем спотикання в 
двосторонніх економічних відносинах. 

На початку січня 2011 р. відбувся візит китайського лідера 
Ху Цзіньтяо до Сполучених Штатів, на якому китайське 
керівництво спробувало зробити певні кроки на зустріч і 
виправити непросту для Сполучених Штатів ситуацію в 
економічній площині. Адже до цього моменту республіканці 
постійно критикували Обаму за те, що він допускає подальше 
зростання зовнішньоторговельного дефіциту Америки у 
взаєминах з КНР, а також не примушує Пекін посилити курс 
юаня щодо американського долара, що завдає істотних втрат 
американським експортерам.  

Під час візиту було проголошено про розміщення значних 
китайських контрактів у США на загальну суму понад 45 млрд. 
дол., що відображало прагнення КНР поліпшити ситуацію в 
цьому питанні.  Серед них – знакова «мегаугода» (19 млрд. дол.) 
на виробництво американських «Боїнгів», замовлення на 
високотехнологічне обладнання «чистої енергетики», (ще одна 
ключова мета Обами в зовнішній політиці), технології зв’язку, 
транспортну техніку. Китайська делегація також дала зрозуміти, 
що до американських корпорацій, що ведуть справи в КНР, 
будуть ставитися з більшою передбачуваністю, а їх 
інтелектуальна власність буде захищатись ефективніше. 

Великі контракти, реалізація яких є справою майбутнього, 
одночасно замислювались і як компенсаційний захід, 
спрямований на запобігання військових постачань на Тайвань. 
Разом з тим, у підсумковому комюніке візиту не містилося 
пункту про визнання США «базових інтересів» КНР щодо 
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Тайваню й Тибету. Ця теза була наявна в документах саміту 
2009 р., і тепер, на думку американської сторони, ця «помилка» 
була виправлена. Президент США знов підтвердив власну 
відданість закону «Про відносини з Тайванем» як правовій 
засаді відносин США з островом. 

У свою чергу Китай на цьому саміті, який, до речі, став 
останнім для Ху Цзіньтао в статусі «державного візиту» до 
Сполучених Штатів, не продемонстрував жодного руху 
назустріч американцям у валютному питанні. Більше того, 
напередодні візиту китайський лідер ще раз твердо заявив про 
необхідність переходу до альтернативної резервної валюти. 

Отже, саміт дещо стабілізував відносини після їх 
загострення в 2010 р. Разом з тим, він продемонстрував собою 
делікатність політичної ситуації, яка існує в двосторонніх 
відносинах на сучасному етапі, а також прагнення обох лідерів 
зберегти певний статус-кво у спірних питаннях. 

Напередодні нових президентських виборів адміністрації 
Б. Обами було необхідно продемонструвати дипломатичні 
успіхи в ключовому регіоні світу – АТР, а заодно і заспокоїти 
своїх азійських союзників, які відчували брак уваги з боку 
держави-патрона в роки активної глобальної кампанії щодо 
боротьби з тероризмом на фоні зростання економічної та 
військової могутності Китаю. 

Оголошений Б. Обамою в листопаді 2011 року 
«стратегічний поворот» до Азії був спробою вселити в держави 
регіону впевненість у тому, що Америка не має наміру 
відмовлятися від лідерства в АТР, у чому багато хто вже почав 
сумніватися.  

У трактуванні адміністрації Обами азійський поворот 
означав  подвоєння зусиль порівняно з тими, що робилися 
попередніми урядами. Вашингтон розширив спільні військово-
морські навчання з Японією для підготовки до захисту спірних 
островів, підписав нові угоди про продаж озброєнь Філіппінам,  
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відновив оборонне співробітництво з Індонезією та Новою 
Зеландією. 

Крім того, Сполучені Штати почали нарощувати військову 
присутність у материковій частині Східної Азії. За останні три 
роки Сполучені Штати провели найбільші військові навчання з 
Південною Кореєю з часів Корейської війни, а також було 
розширено  американський військовий контингент на півдні 
півострова. Вашингтон і Сеул підписали численні нові угоди в 
галузі оборони, і Пентагон оголосив про плани модернізації 
своїх частин і озброєнь на Корейському півострові. 

Під час приуроченого до 60-ї річниці створення військово-
політичного пакту ANZUS (Австралія, Нова Зеландія і США) 
візиту Б. Обами до Канберри він домовився з прем’єр-міністром 
Австралії Дж. Гіллардом про помітне посилення військово-
технічної співпраці з цією країною та про різке зростання 
американської військової присутності на австралійській 
території (від 200 до 2500 осіб). Крім того, помітно посилиться і 
його технічний складник. Ідеться про базування на 
австралійській території стратегічних бомбардувальників B-52, 
винищувачів F/A-18, військово-транспортних літаків C-17 і 
літаків-заправників. Усі вони будуть дислокуватися на 
військово-повітряній базі ВПС Австралії «Тиндал», яка 
розміщена на півночі країни.Отже, 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 в регіоні. За його словами, він вітає 
посилення Пекіна, нагадуючи при цьому, що «із збільшенням 
присутності Китаю зростає відповідальність. Важливо, щоб 
вони грали за правилами» [6]. 

А в опублікованому 5 січня 2012 р. документі 
Міністерства оборони США під назвою «Підтримка 
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глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття», 
який експерти охрестили новою військовою стратегією Б. 
Обами, підкреслюється, що одночасно з продовженням діалогу з 
КНР США зроблять все необхідне, щоб забезпечити собі доступ 
до своєї військової інфраструктури в АТР і зберегти можливості 
для безперешкодного виконання місій у межах військових 
зобов’язань перед союзниками. Цей документ визначає Китай як 
державу, що здатна створити численні загрози військовій 
безпеці США та їх союзникам [7]. 

Як і слід було очікувати, Китай висловив незгоду з 
політикою азійського повороту, не обмежуючись лише 
агресивною риторикою, до якої вдавався раніше. 

У відповідь на посилення військового співробітництва 
Вашингтона з країнами АТР, Пекін відмовився від спроб 
використовувати свій вплив на Північну Корею, щоб 
переконати її закрити ядерну програму. З 2011 р. Пекін значно 
збільшив продовольчу допомогу Пхеньяну, імпортував істотно 
більше мінеральної сировини з Північної Кореї, інвестувавши 
значні суми в її гірничорудну промисловість, інфраструктуру і 
промислове виробництво. Китай також перестав підтримувати 
шестисторонні переговори щодо ядерної програми КНДР, 
змусивши Вашингтон вести двосторонні переговори з 
Пхеньяном.  

Крім того Китай кинув виклик інтересам США за межами 
Східної Азії, припинивши співпрацю там, де дві держави зуміли 
її налагодити в роки, що передували оголошенню «азіатського 
повороту» військово-політичним пріоритетом Вашингтона. Так, 
якщо в період 2006 – 2010 рр. Китай проголосував за п’ять 
резолюцій Ради Безпеки ООН, що вводять санкції проти Ірану, 
то в 2012 р. Пекін погрожував накласти вето на подібні санкції. 
Після того, як Сполучені Штати, європейські країни і Японія 
домовилися про ембарго на купівлю іранської нафти в січні 
2012 р., Пекін підписав з Тегераном нові контракти. На додаток 
Пекін блокував спроби Вашингтона зупинити кровопролиття в 
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Сирії, зірвавши його ініціативи в ООН і ставши на бік Москви, 
яка підтримує Дамаск. 

Підбиваючи підсумки розвитку американо-китайських 
відносин за той період, що минув від початку світової 
економічної кризи та приходу до влади в США Б. Обами, слід 
зазначити, що чи не найбільшою політичною невдачею для обох 
країн за цей час стала їхня нездатність пом’якшити недовіру до 
довгострокових намірів один одного. Пекін вважає майже всі 
американські політичні ініціативи частиною витонченої змови, 
спрямованої на гальмування подальшого посилення Китаю. 
Подібні погляди все більше засмучують Вашингтон, який, у 
свою чергу, стурбований тим, що Пекін прагне використати 
свою економічну і військову міць в Азії для отримання 
дипломатичних і військових переваг за рахунок Сполучених 
Штатів. Вашингтон також добре розуміє, що майже всі країни в 
Азії хочуть, щоб США врівноважували зростаючий тиск Китаю, 
але при цьому не змушували їх робити вибір між двома 
гігантами. 

Аналізуючи сучасний стан і майбутнє відносин між 
Вашингтоном і Пекіном  в умовах зростаючої конкуренції за 
світове лідерство, Г. Кіссінджер дійшов такого висновку: 
«Обидві сторони повинні бути готові сприймати діяльність один 
одного як природну частину міжнародного життя, а не привід 
для занепокоєння. Неминуча тенденція до зіткнення не повинна 
прирівнюватися до свідомого прагнення стримувати або 
домінувати, поки сторони здатні розмежовувати ці поняття і 
відповідним чином співвідносити власні дії. Китаю і США не 
обов’язково вдасться вийти за межи звичайного процесу 
суперництва великих держав. Але заради самих себе і заради 
миру вони повинні хоча б спробувати це зробити» [8]. 
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In the article the evolution of the relationships between the 
United States and China for the last four years, as well as changes in 
their foreign policy priorities under the influence of the world 
economic crisis have been analyzed. 

Key-words U.S.-Chinese Relations, the USA,   Obamas 
administration, China, world economic crisis, foreign policy. 

 
В статье исследуется эволюция взаимоотношений 

Соединенных Штатов и Китая на протяжении последних 
четырех лет, а также изменения в их внешнеполитических 
приоритетах под влиянием мирового экономического кризиса. 

Ключевые слова: американо-китайские отношения, США, 
администрация Обамы, Китай, мировой экономический кризис, 
внешняя политика. 
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КОНЦЕПТИ “СВІТОВА ЗМОВА” ТА “СПРАВЕДЛИВИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ ЛАД” У КОМУНІКАТИВНОМУ 

ДИСКУРСІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ 
ЕТАПІ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 
Аналізуються причини появи та сутнісні ознаки концептів 

“світова змова” та “справедливий міжнародний лад” в 
україномовних періодичних видань, що почали виходити в 
Західній Україні після окупації краю нацистською Німеччиною. 
Основна увага звертається на використання маніпулятивно-
пропагандистських інструментів впливу для мобілізації 
західноукраїнської етнополітичної спільноти в нових військово-
політичних умовах. Автор окремо вказує на негативні наслідки 
такого комунікативного впливу на власну етнополітичну 
спільноту та процес міжетнічної комунікації загалом.  

Ключові слова: Західна Україна, “світова змова”, 
“справедливий міжнародний лад”, комунікативний вплив. 

 
Початок німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. 

безпосередньо зачепив західноукраїнські землі, які стали 
ареною змагання двох тоталітарних режимів. Пропонована тема 
видається актуальною в науково-теоретичному й прикладному 
аспектах для глибокого усвідомлення  трагічного досвіду Другої 
світової війни, подолання наслідків маніпулювання масовою 
свідомістю, викриття тогочасних міфів та стереотипів. 

Військово-політична ситуація в Західній Україні в перші 
місяці німецько-радянської війни стала предметом останніх 
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досліджень В. Грицюка [1], М. Боровика, І. Патриляка [2]. 
Ідейно-програмові засади ОУН(б), яка прагнула в нових умовах 
установити контроль за краєм, розглядають Г. Касьянов [3] та 
Ю. Киричук [4]. Причини й інцидентну базу ескалації 
українсько-польського конфлікту в Галичині та на Волині 
показують І. Ільюшин [5] та С. Макарчук [6]. Серед 
нечисленних робіт, що присвячені аналізу періодичних видань 
краю, варто виокремити історико-бібліографічні праці К. 
Курилишина [7]. При цьому слід вказати на недостатність 
етнополітологічних інтерпретацій окресленої проблематики. 
Дана стаття є спробою аналізу актуальних і нез’ясованих раніше 
питань, що піднімались у попередніх публікаціях автора [8], з 
уведенням до широкого наукового обігу нових матеріалів. 

Метою пропонованої наукової статті є комунікативний 
аналіз концептів “світова змова” та “справедливий міжнародний 
лад” в умовах розгортання німецько-радянської війни 

Відповідно до поставленої мети необхідно виконати такі 
завдання: 

- вказати на причини й спосіб включення Західної України 
до складу Другої Речі Посполитої; 

- розкрити передумови перегляду засад Версальської 
системи міжнародних відносин у Центрально-Східній 
Європі наприкінці 30-х років ХХ ст.; 

- схарактеризувати загальні та специфічні ознаки  
артикуляції  концептів “світова змова” та “справедливий 
міжнародний устрій” в українських періодичних 
виданнях Західної України літа-осені 1941 р.; 

- акцентувати увагу на маніпулятивно-пропагандистських 
інструментах окресленого комунікативного дискурсу. 

Характер міжетнічної комунікації в Західній Україні в 
роки Другої світової війни був зумовлений попередніми двома 
десятиліттями існування Другої Речі Посполитої. Керуючись 
ідеєю прометеїзму, Ю. Пілсудський вважав, що досягти цього 
можна лише в союзі Польщі з усіма поневоленими Росією 
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народами, зокрема – з Литвою, Білоруссю та Україною, і в 
такий спосіб створити нову систему сил у Центрально-Східній 
Європі [9].  

Одночасно Польська держава вдавалася до активних 
заходів з міжнародно-правового закріплення анексії 
західноукраїнських земель. Окупація краю супроводжувалась 
дипломатичним схваленням і військовою підтримкою з боку 
країн Антанти. Після підписання Сен-Жерменського договору 
(10 вересня 1919 р.) переможена Австрія зреклася права 
суверенності над Східною Галичиною. Сувереном останньої де-
юре стали держави Антанти, а Польща визнавалася тимчасовим 
окупантом краю [10]. У 1920–1922 рр. проблема Східної 
Галичини не раз обговорювалася на засіданнях Ліги Націй [11]. 
15 березня 1923 р. Рада послів Антанти ухвалила рішення про 
визнання східного кордону Польщі, погодившись із належністю 
Східної Галичини, Волині, Західної Білорусі та Віленщини до 
Польської держави.  

Важливим чинником загострення міжетнічної 
комунікаційної взаємодії в Західній Україні були докорінні 
зміни в Центрально-Східній Європі наприкінці 30-х років 
минулого століття. Після вересня 1938 р. (Цєшин) та березня 
1939 р. (окупація Угорщиною Закарпатської України) уряд 
Другої Речі Посполитої поставив себе на один щабель з 
Гітлером і став носієм ідеї правового санкціонування 
використання силового тиску в міжнародних відносинах для 
зміни існуючих державних кордонів [12]. Додадомо, що ще 
кількома роками раніше, 26 січня 1934 р. до німецько-
польського пакту про ненапад було внесено таємне доповнення, 
де Варшава у своїх зовнішних зносинах зобов’язалась не 
ухвалювати жодних рішень без узгодження з німецьким урядом, 
а також дотримуватися при всіх обставинах інтересів цього 
уряду [13].  
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Судетська криза 1938 р., яка завершилася мюнхенською 
змовою Англії та Франції з Німеччиною та Італією за рахунок 
Чехословаччини, показала, що лідерам західних держав 
небезпечно вірити, що й спонукало Й. Сталіна шукати угоди з 
А. Гітлером. При цьому в мюнхенській змові за рахунок 
Чехословаччини Сталін не помітив слабкості, а побачив лише 
ознаку готовності Англії та Франції йти на зближення з 
Гітлером і вирішив перехопити ініціативу [14]. На укладення 
пакту вирішальне значення мала ініціатива Гітлера, який ще у 
своїх ранніх зовнішньополітичних уявленнях вважав за 
можливе укладення союзу з Росією як суто технічного, з огляду 
на те, що союзи укладаються для війни проти держав, а союз з 
Росією – спеціально для війни проти західних держав [15]. 

Повертаючись до власне історико-політичного контексту 
пропонованої розвідки, варто почати з того, що 22 червня 1941 р. 
на північних теренах Галичини та півдні Західної Волині 
розгорнулися широкомасштабні кровопролитні бої. 28 червня 
наступ на південні райони Львівщини та Станіславщину 
розгорнули союзники нацистської Німеччини – війська хортіської 
Угорщини. Проте досить швидко військам групи “Південь” 
вдалося здолати опір частини Південно-Західного фронту 
Червоної армії, а чимало міст й сіл Львівщини, Станіславщини й 
Тернопільщини Вермахт здобув без особливих зусиль, зокрема, 
завдяки й допомозі членів ОУН(б), які врятувалися від репресій 
органів НКВС-НКДБ в попередні роки та отримували відповідні 
вказівки, зброю, вибухівку, радіостанції від своїх очільників, які 
перебували безпосередньо на території  Третього Райху, 
передовсім у столиці польського Генерал-Губернаторства – 
Кракові. Відразу ж після проходження фронту бандерівці 
спромоглися встановити свою владу в більшості районів колишніх 
західних областей УРСР, створити обласні управи, окружні й 
повітові  національні ради й комітети.  

Проте вже 16 липня 1941 р. вищим нацистським 
керівництвом було прийняте рішення про розчленування території 
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України і приєднання до польського Генерал-Губернаторства, 
Королівства Румунії та створення райхскомісаріату “Україна”. 1 
серпня 1941 р. відбулась урочиста церемонія передачі влади у 
Східній Галичині військовим командуванням цивільній 
адміністрації Генерального Губернаторства.  

Після зміни радянської влади німецькою на українських 
землях почали відновлюватись окремі, переважно фахові, 
“досовєтські” видання і з’являтися нові. Спочатку, передусім у 
Галичині, усі вони були під впливом ОУН(б) і прославляли 
відновлення Самостійної Соборної Української Держави, 
проголошене у Львові 30 червня 1941 р. [16]. 

Проте доволі швидко прооунівські видання замінили 
часописи, підконтрольні нацистським органам пропаганди. 
Чільне місце серед публікацій української преси, що перебувала 
ще під котролем ОУН(б), або вже стала офіціозом місцевої 
окупаційної адміністрації,  посідали дописи, що розкривали т. 
зв. “світову змову”. Так, одне з перших оунівських видань, що 
з’явилось на території Західної України після відходу німецько-
радянського фронту на схід, патетично писало, що “вірний своїй 
ідеології німецький народ в союзі з українським народом 
піднявся на знищення світової зарази, поширеної жидівством, 
московським большевизмом” [17].  

Цілком у фарватері гітлерівської пропаганди в одному з 
перших чисел часопису “Волинь” ішлося, що “Совєти, Англія, 
СДА (США - прим. В. Гулай) – три держави, які сміло можемо 
вважати за батьківщину світового жидівства. Вони єднаються 
проти цілої Европи, але не зможуть зломити незламної волі всіх 
народів Европи будувати нове життя й звільнитись від жидо-
комуністично-демократичної дійсності” [18].  

Зі шпальт луцького “Українського голосу” колаборанти 
гітлерівських окупантів намагалися переконати місцеве 
українське населення, що саме “від перемоги німецької зброї 
залежить звільнення світу від небезпеки большевизму та 
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визволення його з тенетів сьогоднішнього союзника 
жидокомуни – англійського капіталізму, що при допомозі 
жидівських павуків висмоктує з людства останні краплі 
кривавого поту” [19]. 

Уже дуже швидко з’явилися публікації, що мали пояснити 
доконечну потребу участі в т. зв. “визвольному поході” інших 
держав, виходячи із масштабів “світова змова”: “весь 
культурний світ висилає чимало відділів військових 
добровольців на хрестоносну боротьбу з червоним 
антихристом” [20]. Або ось розглогіший допис на цю тематику: 
“Хоч Англія і Америка – ці всесвітні повії – зв’язалися союзом 
із бандитською московією, проти націоналістичної Німеччини з 
Фюрером, на чолі вибрала здоровий і правильний шлях і разом 
зі своїми союзниками: Фінляндією, Румунією, Словаччиною і 
другими державами, двигнули свої непереможні військові сили 
на кривавих бандитів з метою звільнити людство від жахливої 
змори і завести справедливий лад”[21].  

Для нацистських пропагандистів і залучених ними для 
роботи в нових часописах і тижневиках місцевих діячів важливо 
було не тільки викрити сутність т.зв. “світова змова”, але й 
мобілізувати українське населення на підтримку планів 
переустрою Європи після ліквідації навіть згадки про ненависну 
Версальську систему міжнародних відносин.  

Так, зі сторінок одного з перших чисел “Турчанських 
вістей” висловлювалося захоплення й вдячність людині, яка 
вирізнялася “далекозорістю та передбачливістю, своїм 
розумінням політики й своєю енергією та послідовністю” у 
викритті несправедливості Версальської системи та намірі її 
повалити – А. Гітлером [22]. Сам же “Німецький Народ дав нам 
зразок, як ламати окови. Звено за звеном Верзальських оковів з 
математичною точністю розривав він і ось останнє вже тріщить” 
[23].  

Підконтрольна німецькій владі україномовна преса відразу 
ж почала активно доносити до місцевого населення думку про 
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те, що в розв’язанні Другої світової війни винуваті західні 
держави, оскільки: “… злякалися версайські плютократи, що 
втратять свій вплив в Европі, бо пробуджені народи не схотять 
англійської опіки” [24]. Саме “Англія об’єднала всі “посідаючі” 
народи проти Німеччини та її плянів – побудувати нову Европу 
на нових основах, на свободі усіх народів та на новому поділі 
позаевропейського майна Европи” [25]. 

У статті із символічною назвою “На спільному шляху” 
впевнено твердилось, що “ліквідуючи в 1939 році Польщу та 
розгромляючи зараз московський червоний імперіалізм, 
німецька армія нищила і нищить ті ворожі не лиш німецькому, 
але й українському народові сили, які на протязі століть 
твердим муром стояли на шляху нашого національного, 
культурного і політичного розвитку й росту” [26].  

Очевидне маніпулятивно-пропагандистьке навантаження 
мали твердження, що “приятелем українського народу та його 
союзником у боротьбі за повне визволення є непереможна 
німецька армія, яка на приказ вождя німецького народу 
Адольфа Гітлера бореться за новий лад в Європі” [27], чи те, що 
“як у 1914-му році, так і тепер заіснувала аналогічна ситуація, 
що вороги Німеччини були й є водночас ворогами Українського 
Народу й його будуччини” [28].   

У справі боротьби за встановлення “справедливого 
міжнародного устрою” “відроджена націонал-соціалістична 
Німеччина під проводом фірера Адольфа Гітлера, а також 
Італія, проголосили нові животворні соціально-націоналістичні 
кличі, як фундамент під Нову Европу”. Новий справедливий 
лад, що прийде на зміну Версалю, тут на сході включить 
Україну в коло вільних незалежних народів. Україна найде своє 
місце під сонцем [29]. Зі сторінок іншого видання теза про 
“справедливість” нового ладу отримувала таку аргументацію: 
“Новий лад в Европі Адольфа Гітлера – це справжній лад, а 
Україна – це один із авангардів на Сході Европи і чи не 
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найважливіших співчинників закріплення цього нового ладу” 
[30]. При цьому українців закликали “показати себе зрілими 
зайняти те почесне місце, яке нам призначене в майбутньому 
справедливому укладі світу” [31], бо в цій війні “іде про “бути 
або не бути” нас самих” [32]. 

Отже, на основі проведенного аналізу можемо 
стверджувати, що концепти “світова змова” та “справедливий 
міжнародний лад” з початком німецько-радянської війни посіли 
чільне місце в комунікативному дискурсі Східної Галичини та 
Західної Волині. Використання вказаних комунікативних 
конструкцій носило виразне маніпулятивно-пропагандистське 
спрямування на етнополітичну мобілізацію українського 
населення краю, формування засад специфічної лояльності до 
окупаційного режиму. Жодним чином не виправдовуючи цього, 
вважаємо за потрібне наголосити, що окупація Польською 
державою західноукраїнських земель у 1918-1920 рр., за 
цілковитого сприяння держав Антанти, усупереч декларованим 
ними ж правам на національне самовизначення, об’єктивно 
закладала конфліктну модель її взаємин з переважаючим 
українським населенням. Замість пошуку реальних варіантів від 
цілковитого порозуміння, то мінімізації етнополітичних 
антагонізмів, Друга Річ Посполита використовувала весь 
арсенал насильницьких засобів дискримінаційної, 
асиміляторської, колонізаційної політики. За цих обставин 
цілком очевидним для багатьох українців став пошук союзника 
в особі нацистська Німеччина як рушійної сили перегляду засад 
Версальської системи міжнародних відносин і недопущення 
повернення Радянського Союзу на терени Західної України. 
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The reasons of appearance and the essential features of the 

concept of  «global conspiracy» and «equitable international order» 
in Ukrainian periodicals that began to emerge in Western Ukraine 
after the occupation of the land  by Nazi Germany are analyzed. 
Main attention is paid to the use of manipulative and propaganda 
tools of influence for mobilizing of the western ethno-political 
community in the new military-political conditions. Author 
separately indicates on the negative consequences of such 
communicative influence on their own ethno-political community 
and inter-process communication in general. 

Key words: West Ukraine, “global conspiracy”, “equitable 
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Анализируются причины появления и существенные 
характеристики концептов “мировой сговор” и  “справедливый 
международный строй” в украиноязычных периодических 
изданиях, которые начали выходить в Западной Украине после 
оккупации края нацистской Германией. Основное внимание 
уделяется использованию манипулятивно-пропагандистских 
инструментов влияния для мобилизации западноукраинской 
этнополитической общности в новых военно-политических 
условиях. Автор отдельно указывает на негативные 
последствия такого коммуникативного влияния на 
собственную этнополитическую общность и процессы 
межэтнической коммуникации вообще. 

Ключевые слова: Западная Украина, “мировой сговор”, 
“справедливый международный строй”, коммуникативное 
влияние. 
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БОРОТЬБА США ТА СРСР НА АФРИКАНСЬКОМУ РОЗІ 

(1970–1980-ТІ РР.) 
 

У статті висвітлюються основні події та 
закономірності суперництва США та СРСР в Ефіопії на 
завершальному етапі «холодної війни». Основну увагу приділено 
військово-політичним аспектам стратегії Москви і 
Вашингтона щодо подій війни у республіці. 

Ключові слова: протистояння, США, СРСР, Ефіопія, 
Сомалі, Еритрея. 

 
У 1950–1960-х рр. в Африці відбулися події, що не мали 

собі рівних у минулому за масштабом: визволення величезних 
районів від іноземного панування. Керовані розрахунком, 
імперські держави достатньо легко відмовилися від опікуваних 
ними територій, контроль за якими поспішили зайняти нові 
наддержави – США та СРСР. Одним із вогнищ, де в другій 
половині ХХ ст. «холодна війна» перетворилася на «гарячу», 
був Африканський Ріг (півострів у Східній Африці, уздовж 
Аравійського моря на південь від Аденської затоки).  

У вітчизняних та зарубіжних наукових колах зберігається 
інтерес до закономірностей американо-радянського 
протистояння та локальних конфліктів у його контексті. 
Проблемам міжнародних відносин в Африці присвячені праці Д. 
Беннета, Р. Біссела, К. Едельмана, Дж. Кемпа, Д. Макгерні, У. 
Скурніка, Дж. Спенсера, Н. Уессела, В. Уейнштейна, Т. 
Хенріксена, Ю.І. Алімова, К. Н. Брутенца, Л.В. Гончарова, Л.М. 
Ентіна, Є.М. Примакова, Г.Б. Старушенко, Є.М.  Тарасова, Г.В. 
Фокеєва, А.М. Хазанова. Проте «ефіопське питання» 
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традиційно залишається «у тіні» резонансніших конфліктів 
континенту, зокрема, в Алжирі та Південній Африці. Отже, 
метою даної розвідки є аналіз форм і методів протиборства 
США та СРСР у Північно-Східній Африці на межі 1970–1980-х 
рр. Для реалізації поставленої мети окреслені такі завдання: 
з’ясувати витоки американо-радянського суперництва на 
Африканському Розі; простежити перебіг їхнього протистояння 
в Ефіопії; розкрити їхню стратегію і тактику. Об’єктом статті є 
міжнародні відносини, предметом – особливості політики США 
та СРСР щодо Ефіопії в 1970–1980-ті рр.  

Місце Африканського Рогу на міжнародній арені як 
потенційної зони кризи було опосередковане геополітичними 
факторами: його виходом до південного берега Червоного моря 
та протоки Баб-ель-Мандеб, сусідством з Аравійським 
півостровом. Подібне стратегічне розташування являло собою 
вигідну позицію для проекції сили та військового впливу на 
Близький Схід. Порти Рогу з’єднували держави Заходу через 
Суецький канал і мис Доброї Надії з Перською затокою, 
Південно-Східною Азією. Отже, підвищений інтерес 
Сполучених Штатів до регіону був визначений саме цими 
чинниками. Присутність на півострові була необхідна 
Вашингтону для підтримки економічної безпеки своїх 
європейських союзників, запобігання можливої блокади 
поставок нафти з боку СРСР та утримання Червоного моря й 
Індійського океану відкритими для Ізраїлю [1, с. 211]. 

У другій половині ХХ ст. відносини Вашингтона та Аддіс-
Абеби розвивалися за висхідною, насамперед після того, як у 
1953 р. вони підписали оборонну угоду терміном на 25 років. За 
умовами даного договору, Ефіопія, в обмін на економічну 
допомогу та підготовку власних кадрів, дозволила Сполученим 
Штатам використовувати військову базу зв’язку (Кегню) в 
Асмері. Унаслідок Ефіопія перетворилася на ключового 
союзника США в регіоні, свідченням чого був візит імператора 
Хайле Селассіє І до Вашингтона в травні 1973 р. [3, с. 379]. 
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Стратегічна роль Ефіопії та сусіднього Сомалі зросла ще 
більшою мірою за адміністрації Форда, коли внаслідок 
нафтового шоку 1973 р. відбулося посилення впливу СРСР та 
нафтовидобувних арабських держав поруч з одночасним 
зниженням вартості долара. У тому десятилітті президентські 
адміністрації були в непростому становищі – як у внутрішній, 
так і в зовнішній політиці. Американська економіка стагнувала, 
інфляція зростала. Крім того, війна у В’єтнамі поставила 
питання про моральну законність дій Сполучених Штатів на 
світовій арені та відчутно знизила їхній авторитет. 

Тим відчутніше вдарили по американським інтересам події 
1974 р., коли у внаслідок військового перевороту був 
детронізований ефіопський імператор Селассіє. Влада перейшла 
до тимчасової військово-адміністративної ради (ТВАР). До 
кінця року цей орган заявив про вибір соціалістичного шляху 
розвитку, що було відображено в новій назві країни 
(Соціалістична Ефіопія) і незабаром розпочав у країні відповідні 
перетворення: націоналізував промисловість і фінанси. Разом із 
тим, із західними країнами Ефіопія не поривала. Із США до неї 
продовжувала надходити зброя, а армійські кадри готувались 
американськими радниками [14, с. 5]. Однак у квітні 1976 р. 
керівництво Ефіопії оголосило програму поглиблення 
«національно-демократичної революції» та взяло орієнтацію на 
СРСР. З боку останнього дружній країні почала надаватися 
допомога, передусім, для модернізації армії. Уже в грудні 1976 
р. між СРСР та Ефіопією було укладено секретну угоду про 
військову співпрацю, обсяг якої оцінювався в 100 млн. дол. 

Американці неправильно розтлумачили сутність 
ефіопської революції, тому не змогли вчасно вплинути на 
подальший хід подій. Зокрема, Вільям Шофель (помічник 
держсекретаря в справах Африки) вважав, що на Ефіопію 
«можна тиснути» в контексті військової співпраці. Свою роль 
зіграла і позиція Ізраїлю, чиї інтереси в Ефіопії були пов’язані з 
Еритреєю (мусульманською областю Ефіопії, в якій існували 
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сепаратистські тенденції). Ізраїльтяни побоювалися, що поява 
незалежної проарабської Еритрейської держави буде 
загрожувати їхнім стратегічним інтересам на Червоному морі. 
Незважаючи на зміну режиму в Ефіопії, Тель-Авів не припинив 
надавати їй військову допомогу. Отже, Сполучені Штати також 
намагалися продовжувати поставки зброї до Ефіопії, але таким 
чином, щоб не погіршити відносини з арабами. У середовищі 
американського істеблішменту ці розрахунки, однак, викликали 
суперечки. Дебати про «ефіопську політику» проходили, 
передусім, у межах Державного департаменту між 
регіональними бюро – Африканським і Близькосхідним. Кожне 
відділення прагнуло впливати на формування зовнішньої 
політики та намагалося отримати пріоритет для свого 
географічного регіону. У даному випадку сильнішим був вплив 
Африканського бюро, співробітники якого прагнули зберегти 
американський політичний авторитет у регіоні та 
використовували тезу Генрі Кіссінджера про глобальну 
американську відповідальність. 

На початку президентства Дж. Картера в 1977 р. 
стратегічна ситуація в районі Африканського Рогу і на 
Близькому Сході ускладнилася ще більше. Треба було догодити 
як Ізраїлю, так і арабським країнам. З другого боку, Картер мав 
враховувати «в’єтнамський синдром», наслідки 
Уотергейтського скандалу, непросту економічну ситуацію та 
зниження міжнародного іміджу Америки. Було очевидно, що 
американська адміністрація залучена в заплутану ситуацію і, у 
поєднанні з внутрішніми політичними обмеженнями, здійснити 
будь-який маневр складно. Крім того, загальною лінією Картера 
було прагнення зменшити напругу між Сходом і Заходом, для 
чого необхідно було виключити з цього контексту «країни 
третього світу». Таким чином, політика США була спрямована 
на збереження балансу сил між арабськими державами та 
Ефіопією. Отже, ставку було зроблено на «африканське 
розв’язання африканських проблем».  
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Утім, зближення Ефіопії з СРСР тривало, і до початку 
1977 р. юридична база їхніх відносин включала вже 12 
договорів про співпрацю. Ситуація змінювалася не на користь 
Вашингтона, через що він переглянув свою лінію. Як 
інструмент тиску Білий дім використовував тезу про порушення 
прав людини новим режимом, більше того, незабаром 
адміністрація Картера вже оговорювала можливість союзу зі 
стратегічним суперником Ефіопії – Сомалі. До причин такого 
повороту слід зарахувати позицію арабських держав (передусім, 
Саудівської Аравії). Основними цілями Саудитів цього часу 
були стабілізація союзного до себе режиму Джафара Німейрі в 
Судані та усунення радянської присутності на Червоному морі. 
Слід зазначити, що розвиток відносин США з Сомалі був 
ускладнений через те, що ця країна була пов’язана договором 
про співпрацю з СРСР. У Вашингтоні також побоювалися, що 
посилення Сомалі могло призвести до переростання 
напруженості в його відносинах з Ефіопією в масштабну війну 
та втягнення до неї Сполучених Штатів. Зрештою, члени Ради 
національної безпеки вважали, що в довгостроковій перспективі 
Сполучені Штати мають повернути Ефіопію на свою орбіту. 
Утім, ці думки все ж не мали вирішального впливу, і в лютому 
1977 р. Вашингтон під приводом порушення прав людини 
припинив військову співпрацю з Ефіопією, водночас 
розпочавши її з сомалійськими націоналістами. Крім того, в 
Ефіопії активізувалася діяльність американських спецслужб, які 
роздмухували тліючий конфлікт із Сомалі, в якому не без 
відома США розпочалася підготовка до війни з сусідом. Слід 
зазначити, що націоналістичні рухи країн «третього світу» 
використовувалися Вашингтоном у боротьбі проти Радянського 
Союзу надто широко. Однак в Африці націоналізм у більшості 
випадків мав антизахідне забарвлення, тому на цьому 
континенті США мали у своєму активі більше поразок, ніж 
досягнень. Дії Вашингтона для ефіопського уряду не пройшли 
непоміченими, і в заяві ТВАР від 5 березня 1977 р. прямо 
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відмічалася причетність ЦРУ до злочинів «фашиствуючих 
елементів» у Ефіопії, серед них вбивств багатьох активістів 
нової влади, включаючи ефіопських випускників радянських 
вишів і до спроби замаху на життя лідера ефіопської революції 
Менгісту Хайле Маріама. Отже, Аддіс-Абеба пішла на рішучий 
крок, закривши, зокрема, низку американських закладів на своїй 
території, серед них: інформаційний центр, американську місію 
з надання військової допомоги, консульство США в Асмері; 
анулювала ефіопсько-американську угоду 1953 р. про «взаємну 
оборону» та про використання американцями оборонних споруд 
та об’єктів на своїй території. На початку 1977 р. лідер країни 
відвідав Москву, де підписав «Декларацію про основи дружніх 
взаємин та співробітництво між СРСР та Ефіопією». Було 
підготовлено ґрунт для надання Ефіопії великомасштабної і 
всебічної допомоги, передусім, військової. У країну широким 
потоком «хлинули» військові поставки: авіація, танки, 
установки залпового вогню, артилерійські системи. У травні 
1977 р. для вишколу ефіопських військовослужбовців в Аддіс-
Абебу почали прибувати радянські спеціалісти [7, с. 128]. 

Отже, з відома та «благословіння» Картера, сомалійці, 
користуючись післяреволюційною обстановкою в Ефіопії, 
вирішили розв’язати багаторічну територіальну суперечку та 
захопити сусідню провінцію Огаден із центром Харер [12, с. 
89]. Ця бідна пустельна область перебувала на кордоні між 
двома країнами, і її населяла переважно ісламська народність 
ісса, що мала сомалійське походження. У Сомалі ісса становили 
одну з найчисленніших груп населення. Повстанці цієї провінції 
почали отримувати військову підтримку з боку регулярної армії 
Сомалі, і 25 липня 1977 р. між Ефіопією і Сомалі відбулися 
перші збройні сутички, які на початку серпня переросли в 
інтенсивний силовий конфлікт. 

Кремль опинився в складній ситуації: воювали дві країни, 
з якими він будував союзницькі відносини. Примирити їх не 
вдавалося, виникла проблема вибору між партнерством – 
Ефіопія або Сомалі. Ефіопський режим, який провів радикальну 
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земельну реформу, справляв враження більш революційного та 
активно виступав за будівництво соціалізму. Радянські військові 
вважали, що потенціал впливу Ефіопії в Африці більше того, 
яким володіє Сомалі. Нарешті, ініціатором конфлікту виступило 
Сомалі. У Москві визнали, що союз з Ефіопією є важливішим, 
тому СРСР став надавати військову допомогу їй. Прикладу 
СРСР послідували Куба, Ємен, НДР, КНДР, Лівія та ОВП [11, с. 
619]. 

Допомога СРСР була збільшена та прискорена, причому в 
обсягах, які дозволили західним військовим експертам назвати її 
«військовою інтервенцією». Така оцінка все ж є некоректною, 
адже дії СРСР, з юридичної точки зору, мали законну підставу, 
оскільки він став на бік жертви агресії та діяв на прохання 
ТВАР, відповідно до статті 51 Статуту ООН. Починаючи з 
грудня 1977 р., упродовж трьох місяців з Радянського Союзу 
було перекинуто зброї на суму 1 млрд. дол. Офіційно перша 
група радянських спеціалістів прибула до Ефіопії в серпні 1977 
р. Головним військовим радником було призначено П.В. 
Чаплигіна (1977–1981), у подальшому цю посаду обіймали В. 
Дьомін (1981–1984), М. Тягунов (1984–1985), Х. Амбарян 
(1985–1987), А. Денисов (1987–1989) і В. Самсонов (1989–1991) 
[6, с. 110]. Слід зазначити, що під час силових дій радянські 
військові були на всіх відповідальних ділянках фронту, часто в 
бойових порядках частин. Американською адміністрацією 
допомога соціалістичних держав Ефіопії розглядалася, 
виходячи з військово-стратегічних міркувань. «Справа не у 
війні… – заявляв Збігнев Бжезінський, оцінюючи стан у районі 
Африканського Рогу, – а в радянській та кубинській 
присутності» [8, с. 72]. 

Варто відмітити, що позиція Москви позбавила Могадішо 
можливості використовувати у своїх інтересах радянсько-
сомалійський договір про дружбу та співпрацю 1974 р. У 
відповідь, сомалійський уряд М. Сіада Барре денонсував цю 
угоду та закрив для радянських кораблів порт Бербера. 
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Унаслідок чого він офіційно звернувся за допомогою до США. 
У відповідь державний секретар Сайрус Венс заявив, що 
Сполучені Штати ухвалили рішення про початок військових 
поставок до Сомалі. Крім того, Сіад Барре розраховував на 
підтримку арабських держав, розрив Сполученими Штатами 
відносин з Ефіопією, її внутрішній конфлікт з Еритреєю і той 
факт, що Москва залишиться нейтральною. 

Війна в Огадені спричинила в американському політикумі 
серйозну дискусію – зокрема, між радником з національної 
безпеки З. Бжезінським і державним секретарем Сайрусом 
Венсом. Бжезінський вважав за потрібне «дати відсіч підступам 
СРСР в Африці». Відомий його вислів про те, що договір про 
обмеження стратегічних наступальних озброєнь «був 
похований» у пустелях Огадену. Запропонований ним сценарій 
передбачав згортання переговорів щодо ОСО, посилення 
допомоги Сомалі й еритрейським націоналістам [13, с. 353]. 
Державний департамент, навпаки, висловився за підтримку 
переговорів і висловив думку, що цей конфлікт не слід 
розглядати крізь призму «холодної війни», вважаючи 
непотрібним навіть побічно вступати в конфронтацію з СРСР, з 
яким належало вести переговори про підготовку договору ОСО-
2. С. Венс стверджував, що США повинні, у довгостроковій 
перспективі, поліпшити відносини з Ефіопією і виступав проти 
пропозиції Бжезінського. Утім, після Огаденської війни Венс 
схилився до більш рішучих дій, підтримуючи думку, що 
сомалійськими руками можна стримувати поширення 
радянського впливу. 

Державний департамент США висловив «стурбованість» 
через розвиток ситуації навколо Африканського Рогу, водночас 
визнавши можливим надати Могадішо підтримку, і у відповідь 
на його запит «повітряним мостом» Дієго-Гарсія-Могадішо 
розпочав військові поставки: стрілецьку зброю, зенітні ракетні 
установки та РЛС, а також бойові автомобілі й протитанкові 
ракети. Для навчання сомалійських службовців у Могадішо 
прибули інструктори з військ спеціального призначення США. 
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В американських ЗМІ висловлювалася думка про те, що 
«Картер, відкрито підтримавши сомалійців, значною мірою 
сприяв ескалації насильства на Африканському Розі» [8, с. 71]. 
Заяви державного департаменту про готовність США надати 
військову допомогу Сомалі, скликання у Вашингтоні та Лондоні 
низки нарад представників США, Великої Британії, Франції, 
Італії та ФРН з метою координації зусиль для підтримки 
сомалійської агресії (на цих зустрічах схвалювалися конкретні 
рішення про військові поставки до Сомалі через Саудівську 
Аравію, Єгипет, Іран та інші країни), відправка своїх емісарів до 
Могадішо – такий перелік кроків американської адміністрації в 
розпал військових дій на Африканському Розі. Найближче 
завдання американської дипломатії в районі Африканського 
Рогу полягало у зміцненні власних позицій і розв’язанні 
конфлікту радше військовими засобами, ніж дипломатичними. 
Беручи опосередковану участь у подіях даного регіону, США 
прагнули об’єднати та спрямувати радикальні мусульманські 
сили проти СРСР, на підступах до якого мала бути утворена 
«дуга нестабільності». Крім того, існування сильної ефіопської 
держави не відповідало інтересам владних еліт близькосхідних 
монархій, оскільки ефіопська революція висвітила косність 
соціальних порядків у керованих ними країнах. Характерно, що 
Ізраїль, через своїх лобістів у США чинив тиск на Конгрес, 
«вважаючи перемогу Сомалі в районі Африканського Рогу 
прокляттям» [10, с. 21]. 

Отже, у 1977 р., уперше після В’єтнамської війни, СРСР і 
США виявилися залученими в непряму конфронтацію у зв’язку 
з конфліктом у «третьому світі». Військова інтервенція Сомалі 
проти Соціалістичної Ефіопії тривала близько десяти місяців. 4 
березня 1978 р. розпочався загальний контрнаступ ефіопських 
військ, а до 16 березня територія Огадену була повністю 
очищена від агресорів, уряд Сомалі оголосив про «повне 
виведення» своїх частин з Ефіопії. Сомалійсько-ефіопський 
конфлікт завершився, й успіх ефіопських збройних сил значною 
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мірою був пов’язаний з допомогою радянських військових 
спеціалістів.  

У цьому зв’язку доречно нагадати, що договір про дружбу 
і співпрацю між СРСР і Соціалістичною Ефіопією від 20 
листопада 1978 р. був спрямований на запобігання інтервенції й 
експорту контрреволюції. Він, зокрема, фіксував зобов’язання 
сторін «докладати всіх зусиль для захисту міжнародного миру 
та безпеки народів». Замість втраченого пункту заходу кораблів 
у Сомалі, Радянський Союз отримав опорну точку в порту 
Массауа на території ефіопської провінції Еритрея [9, с. 361].  

Одним із наслідків конфлікту було значне посилення 
геополітичних позицій СРСР в Африці. На континенті 
сформувалася мережа партнерських відносин з низкою режимів 
лівої орієнтації. Її головними учасниками були Ангола, Ефіопія 
(що посіла місце, яке раніше належало Сомалі) і Мозамбік, з 
яким 31 березня 1977 р. Радянський Союз теж уклав договір про 
дружбу і співробітництво. 

Від серпня 1978 до початку 1979 року, адміністрація 
Картера піддавалася сильній критиці з боку республіканців за 
непослідовність під час війни в Огадені. Тим часом, 
детронізація іранського шаха та посилення впливу СРСР в 
Афганістані в 1979 р. викликали переорієнтацію зовнішньої 
політики США. Картер заявив, що «будь-яка спроба будь-якої 
зовнішньої сили отримати контроль над регіоном Перської 
затоки буде розглядатися як напад на життєві інтереси США, і 
такий напад буде зупинений за будь-яку ціну» [4, с. 65]. 
Розпочалася фаза ескалації «холодної війни». Для посилення 
своїх позицій у Північно-Східній Африці адміністрація Картера 
використовувала військові бази в Кенії, Омані та Сомалі, 
збільшила присутність ВМС США в Індійському океані, а також 
створила сили швидкого реагування. Відбулася ротація 
ключових зовнішньополітичних посад: «голуби», були замінені 
«яструбами» та прихильниками жорсткої тактики в контексті 
«холодної війни». Сполучені Штати змирилися з відчуженням 
Ефіопії, і після декількох місяців переговорів із сомалійським 



Д.С. Крисенко 
 

 280 

урядом, досягли домовленості, яка передбачала надання йому 
допомоги в сумі 40 млн. дол. 

Після провалу «огаденської авантюри» сомалійці не 
відмовилися від територіальних претензій до Ефіопії і, 
висуваючи різні умови, зокрема, про проведення в Огадені 
плебісциту щодо самовизначення, а також про виведення усіх 
іноземних військ з району Африканського Рогу, продовжували 
добиватися тих же цілей іншими засобами. Адміністрація 
Рейгана, що прийшла до влади 1981 р., насправді покінчила з 
т.зв. «збалансованим» курсом уряду Картера на Африканському 
Розі. На початку 1980-х рр. Вашингтон прагнув сприяти 
врегулюванню конфлікту американською зброєю та на власних 
умовах. 

Незабаром на Африканському Розі розгорівся ще один 
конфлікт – еритрейський. Ефіопський уряд бачив лише один 
шлях розв’язання цієї проблеми – силовий. Така ситуація 
ставила Москву в неоднозначне положення. З одного боку, 
Кремль заявляв про відданість Хартії Організації Африканської 
єдності, схваленої у 1963 р., що декларувала принцип відмови 
від застосування сили при розв’язанні прикордонних суперечок 
і визнання непорушними існуючі кордони в Африці. З другого 
боку, зобов’язання союзника Ефіопії, допомога у війні з Сомалі 
змушували Кремль надати сприяння при розв’язанні і цього 
збройного конфлікту. Делікатність ситуації була пов’язана із 
тим, що ще при королівському режимі Хайле Селассіє І СРСР 
надавав підтримку еритрейським сепаратистам у їхній боротьбі 
проти центрального уряду. Цього разу партизанська війна 
розгорталася не на користь останнього. Відбувалась 
інтернаціоналізація «еритрейського питання», що було 
пов’язане з підтримкою сепаратистів Саудівською Аравією та 
Кувейтом [2, с. 100]. 

Революційний уряд Ефіопії намагався розв’язати 
«еритрейську проблему» мирним шляхом, однак уперте 
небажання прихильників сецесії скласти зброю змусило 
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керівників ТВАР вдатися до рішучих кроків для відновлення 
порядку. Ситуація змінилася лише після доправлення в зону 
конфлікту радянської роти морської піхоти. До літа 1985 р. 
масштабні бойові дії між частинами центрального уряду та 
сепаратистами дещо вщухли [5, с. 257]. 

У 1989 р. Москва офіційно заявила, що участь у 
внутрішніх конфліктах більше не входить у сферу її інтересів. 
До того моменту, починаючи з 1975 р., в Ефіопії за лінією 
міністерства оборони побували 11143 радянські громадяни, 
втрати становили 79 осіб [6, с. 115]. Залученість СРСР до 
збройної боротьби в Ефіопії почала знижуватися, допомога 
значно скоротилася, а більшість спеціалістів відкликана на 
батьківщину. Політичний «вакуум», що утворився, став 
заповнювати Ізраїль, одночасно підштовхуючи до аналогічних 
кроків і США. У квітні 1990 р. співробітник ізраїльського МЗС 
Реувен Мерхав звернувся до американського керівництва з 
проханням прийняти ефіопську економічну делегацію, що 
прибула до США, на «відповідному рівні» для того, щоб 
«Сполучені Штати зуміли скористатися скороченням радянської 
допомоги режиму Менгісту Хайле Маріама для відновлення 
свого впливу в Ефіопії» [13, 282]. 

Отже, війна на Африканському Розі 1970–1980-х рр. стала 
типовим конфліктом часів «холодної війни». Боротьба США та 
СРСР у цій точці закінчилася перемогою другого, який зберіг 
територіальну цілісність Ефіопії. Втім, характеризуючи 
подальший хід подій у цій східноафриканській країні, варто 
згадати англійське прислів’я «Жодна поразка не є остаточною, 
жодна перемога не є повною» – у 1991 р. війська Народного 
фронту визволення Еритреї розбили урядові сили, очистили 
еритрейську територію та зупинилися на етнічному кордоні. 27 
квітня 1993 р. цей край отримав незалежність та через місяць 
був прийнятий в ООН. 
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This article is devoted to rivalry development and patterns 
between the USSR and the USA toward Ethiopia at the final stage of 
the «cold war». A special attention is paid to the military and 
political aspects of the strategy of Moscow and Washington toward 
the war in the country. 
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В статье освещаются основные события и 

закономерности соперничества США и СССР в Эфиопии на 
завершающем этапе «холодной войны». Внимание 
акцентировано на военно-политических аспектах стратегии 
Москвы и Вашингтона относительно событий войны в 
республике. 
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Сомали, Эритрея. 
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У статті простежено специфіку впливу християнської 

ідеології на формування політичної системи доби раннього 
середньовіччя. Також з’ясовано особливості духовно-
політичного симбіозу та його впливу на повсякденне життя 
суспільства. Виявлено створену правлячою духовно-політичною 
елітою систему правопорядку. 

Ключові слова: Церква, християнський дуалізм, влада, 
християнізація, імперія, католицизм, православ’я. 

 
Проблема влади і релігійності завжди була актуальною не 

тільки в наукових колах, але й серед широких верств населення. 
Моральне обличчя політичної еліти завжди цікавило і цікавить 
громадськість. У період глобалізацій них процесів у світі та 
державотворчих пере турбацій в Україні актуальним є вивчення 
витоків християнського вчення, на основі якого і будувалася 
політична влада. Саме на ранньохристиянській інтерпретації 
святого письма створювалася тогочасна вертикаль влади, 
принцип якої можна відстежити і понині. 

Дослідженню згаданої проблематики присвячено чимало 
праць когорти дослідників. Так, питання політичної влади в 
системі координат християнства розглядали Августин 
Блажений, Тертуліан. Аналізом впливу духовного начала на 
повсякденну історію, зокрема – на політичну еліту та Церкву, 
займалися такі вчені, як Ж. ле Гофф, А. Гуревич, Н. Тальберг, А. 
Шураки, М. Еліаде, Ж. Мінуа та ін.  [1]. Проте нині залишається 
відкритим питання механізму використання Церквою та 
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світською елітою ідеології християнського дуалізму. Тому мета 
даної статті і полягає у виявленні основних методів і прийомів 
експлуатації ідеології християнського дуалізму в становленні 
могутнього інституту світської та духовної влади. 

Переходячи до розгляду світської влади, для початку 
розглянемо правову основу, у межах якої існувало тогочасне 
суспільство. Власне саме юридичне поле чітко відображає 
сутність моделі духовно-світського симбіозу влади. А юридичні 
засади, у свою чергу, формувалися на основі світоглядних 
християнських поглядів, стрижневою ідеєю котрих є дуалізм. 
Так, загальний характер права, як і всіх інших життєвих 
компонентів, у середні віки у великій мірі визначався 
християнським вченням. Церква була провідником 
демократичної концепції права, що мала біблійну основу, а саме 
– спиралася на послання апостола Павла. Його теорія 
божественного права висувала тезу про загальне панування 
закону, встановленого Богом. Акт хрещення, перетворення 
«тваринної людини» в християнина, вірного члена церкви, 
сприймався як нове народження. Член товариства вже не homo 
naturalis, а homo christianus. Хрещення, що являло  собою 
особливий спосіб інституціоналізаії індивіда в середньовічних 
колективах, накладало на нього правові зобов’язання, порушити 
які він не міг, але участі в створенні яких він не брав. Право 
взагалі не створюється людьми, воно – встановлюється Богом 
(lex est donum Dei). Члени Церкви як спільнота вірних, яка 
охоплює і духовенство, і мирян, не рівні між собою: 
духовенство стоїть вище мирян, у середовищі яких знову-таки 
немає рівності, бо в усіх них – різні «заслуги» перед Богом, хоча 
за природою люди всі рівні. Ієрархія заслуг і служб допускає 
неоднакові права індивідів. Становище людини в суспільстві 
ґрунтується на його службі. Вище положення займає Богом 
встановлений монарх, а людське тіло – мікрокосм – душею, так 
і політичним тілом управляє монарх, ставлення якого до 
підданих можна вподібнити ставленню голови до членів. Влада 
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монарха не залежить від волі керованих. Він підпорядкований 
одному Богу і служить тільки йому. Але Церква наголошувала, 
що монарх Божою милістю несе відповідальність перед нею, бо 
лише Церква сповіщає Божу волю. Государ не пов’язаний 
жодними земними законами. Усі піддані отримують закон від 
государя і зобов’язані йому цілком коритися як особі, що 
отримала помазання Боже. Злочин проти государя – зрада і гріх, 
тм самим злочинець ображав представлену в монарху 
Божественну силу. 

Так, саме це давало змогу насаджувати власні порядки й 
управляти масами. Наприклад, у зв’язку з масовим 
закріпаченням селян на початку ІХ ст.., посилилися масові 
хвилювання. При Карлі Великому і його наступниках було 
прийнято низку постанов проти бунтівних селян. Капітулярій 
810-811 рр., погрожував озброєним селянам, що збирали свої 
ополчення. Капітулярій «Про справи, що розглядалися з 
єпископами і абатами від 811 року» був спрямований проти 
змов озброєних осіб. Капітулярій 821 року вимагав від 
сеньйорів, щоб вони перешкоджали їх закріпаченим боротися з 
господарями. Приблизно тоді ж було прийнято Диденгофський 
капітулярій, про який ідеться нижче: «Щодо змов, хто б не 
осмілився їх організувати, якою б клятвою вони не скріплялися, 
ми виносимо потрійне рішення. По-перше, де б унаслідок цього 
не було вчинене зло, винуватці цього караються, помічники ж їх 
караються по одинці, окремо один від одного, бичами і їм 
вириваються ніздрі. Якщо зло не буде вчинено, то все-одно вони 
караються бичами і по черзі виривають один у одного 
волосся…» [2]. 

Подібна ситуація склалась і в північній Європі. Про що 
свідчить такий документальний факт: «І щоб зберегти ці 
рішення на кожних зборах бунтую чого народу обирали по 1-2 
уповноважених, котрі винесли б на загальнодержавне 
обговорення хвилюючі питання…відрубавши їм руки і ноги, 
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відіслав до однодумців. Заспокоєні в такий спосіб селяни 
поспішили повернутись до сільськогосподарських робіт» [3]. 

Проте водночас у середньовічну добу ми знаходимо 
джерела, які об’єктивно пояснюють причини повстань і бунтів: 
«Ми називаємо повстанцями тих, кого самі змусили стати 
злочинцями. І вони змушені були захищати своє життя, після 
того як побачили, що абсолютно втратили свободу» [4]. 

Так, очевидним є таке: не згода, а безумовний послух, 
вірність підданих – основний інгредієнт права. Піддані не 
можуть впливати на право внаслідок своєї необізнаності і 
відсутності розуму. Крім того, суверен навіть має верховенство 
(dominium) над власністю підданих і розпоряджається нею в 
інтересах громади. В основі таких ідей лежала думка про 
пріоритет загального блага над інтересами індивідів, що і 
гарантував Государь. Право, як і «суспільне тіло», безсмертне, 
тоді як людина смертна. Істотним є благо цілого, а не окремого 
індивіда. Останній мислився цією теорією повністю 
поглинутим суспільством – великим єдиним організмом, у 
якому кожен член виконує певну функцію, має власне 
покликання (vocatio). Індивід, отже, не існує сам для себе. 
Важлива не особистість, а обіймана ним посада, служба, яку 
він несе. Таким чином, право конкретизується в образі 
правителя - втіленні ідеї права. Лише церква компетентна 
вирішувати, у яких випадках монарх, який зловживав своєю 
владою, перестає бути Божим ставлеником і слугою. Відомо, 
що ідеологи папської теократії намагалися на практиці, і не 
завжди без успіху, здійснювати ці принципи: така була 
політика пап Григорія VII та Інокентія III. Однак ідеологи 
необмеженої монархії Божою милістю стверджували, що 
король не підвладний Церкві і є земним втіленням Бога. 
Священна природа влади імператора і короля легко 
пояснювалась уявленням про те, що спільність людей і влади 
включає в себе Бога. Знаходимо яскраве підтвердження 
тотальності духовно-світського синкретизму в насаджуванні 
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панування: «Хто ввірветься в церкву силою або візьме звідти 
щось силою або потаємно, або спалить церкву, буде покараний 
смертю. Таким же чином карається смертю будь-хто, якщо вбє 
єпископа, пресвітера або диякона. Хто з племені саксонського 
буде ухилятися від хрещення, не зявиться для здійснення над 
ним таїнства, буде покараний смертю. Піддається смертній карі 
кожен, хто порушить вірність королю. Так само буде 
покараний кожен, хто вб’є свого господаря або господиню» [5]. 

Христа нерідко зображували як государя. Акти коронації 
земного правителя незмінно супроводжувалися релігійними 
ритуалами, конкретно і зримо виражали божественний 
характер його влади. Оскільки джерелом права вважався Бог, 
то звідси випливало, що право не може бути несправедливим 
чи поганим, воно - добро, благо за самою своєю суттю. Право і 
справедливість - синоніми. Злим, поганим може бути лише 
порушення права. Подібно до того як зло у світі вважалося 
недоліком блага, так і несправедливість породжувалася 
незастосуванням права. При цьому було дотримано всіх 
зазначених його ознак: право повинне бути розумним, служити 
благу всіх і належати до компетенції влади, яка його 
проголошує. Настільки ж невід’ємною ознакою права була 
його старина. У своїй повноті як ідея право відображене в 
моральній свідомості, і з неї черпаються ті чи інші правові 
норми, з якихось причин ще невідомі людям. Право не 
виробляють знову, його «шукають» і «знаходять». 

Так, закони англосаксонського короля Альфреда 
розпочинаються з довгого вступу, що містить десять заповідей 
та інші біблійні настанови, а також короткий виклад історії 
апостолів і рішення церковних соборів, вселенських і 
англійських. Власну законодавчу діяльність Альфред оцінює 
дуже скромно: «Я не наважився записати багато свого, бо не 
можу передбачити, що саме знайде схвалення в наших 
наступників». 
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Ідея про те, що правитель повинен піклуватися про 
охорону існуючого права, бути милостивим і справедливим, 
пронизує численні середньовічні «Королівські зерцала», які 
містили повчання монархам і роблять акцент на їх 
індивідуальних якостях. Це й природно в епоху, коли 
королівська влада ідентифікувалася з особистістю государя. 
Вступаючи на престол, король присягає праву. Ніякого 
особливого державного права середні віки не знають. 
Правитель повинен поважати звичай і правити відповідно до 
нього. Якщо він порушує закон, піддані не повинні підкорятися 
несправедливості. «Людина зобов’язана чинити опір своєму 
королю і його судді, коли незабаром той творить зло, і повинен 
перешкоджати йому всіма способами, навіть якщо він 
доводиться йому родичем або паном. І цим він не порушує 
своєї присяги вірності», – зазначало «Саксонське зерцало». 
Ісидор Севільський наголошував, що король - той, хто чинить 
по справедливості, – інакше він не король (Rex eris si recte 
facies, si non facias, non eris). Злісне порушення права 
государем позбавляє його законних підстав влади та звільняє 
підданих від присяги, яку вони принесли йому. Обов’язок 
дотримуватися права випливає не з договору, а з уявлення про 
універсальну силу права, якій усе підпорядковано. Отже, право 
пов’язує всіх, воно, власне, і є загальним зв’язком людей. Цей 
принцип докорінно суперечить теократичній концепції, згідно 
з якою князь стоїть вище закону і підвладний одному Богу. 

Проте, отримуючи в певних випадках право опору 
незаконному правителю або государю, який не виконує своєї 
законної місії, народ не має права змінювати форму правління; 
на зміну старому монарху повинен прийти новий. При цьому 
государ повинен мати спадкові права на престол і отримати 
згоду на помазання з боку духовенства й здобути підтримку 
знаті. Підтвердження цього знаходимо в Григорія Турського: 
«Коли Хлодвіг був у Парижі, то таємно послав до сина 
Сигіберта (король рипуарських франків), щоб сказати йому: 
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«Батько твій старий і кульгає на хвору ногу. Якщо він помре, 
тобі за правом дістанеться разом з нашою дружбою його 
королівство». Тоді той, сповнений бажання стати правителем, 
планує батьковбивство... Але за божим правосуддям сам 
потрапив до ями, котру вирив для свого батька...» [6]. Урешті, 
за свідченнями Григорія Турського, люди Хлодвіга вбили 
батьковбивцю, а сам Хлодвіг використав цю ситуацію у 
власних інтересах, виступивши перед народом убитих ним же 
лідерів: «Стосовно мене, то я в цій справі не учасник, тому що 
не можу проливати кров своїх родичів і чинити такі грішні 
справи. Але якщо вже так сталося, то ось вам моя порада: 
зверніться до мене, щоб бути під моїм захистом» [7]. 

Принцип верховенства права та справедливості і 
незалежності їх від монарха виявлявся в практиці 
середньовічної юстиції. Так, хоча в Англії судді були на 
державній службі, вони проявляли незалежність від государя і 
не перетворювалися на простих виконавців його волі: у 
випадках, коли закон і звичайне право суперечили волі короля, 
королівські судді ставали на бік права. Цей же принцип лежав в 
основі виступів феодалів проти королів, які порушували право і 
звичаї країни. Відомо, що «Велика хартія вольностей» стала 
наслідком такого виступу англійських баронів і лицарів, що 
вважався цілком законним і випливав з самої сутності правових 
порядків в Англії. Внесення в «хартію» постанови про 
створення комісії з двадцяти п’яти баронів, які не тільки 
повинні були обмежувати владу короля, але в разі порушення 
ним «хартії» зобов’язані були витіснити його зі зброєю в руках. 
З точки зору середньовічної свідомості в понятті законного 
повстання (bellum iustum) не було нічого парадоксального. У 
нормальних умовах піддані підпорядковані своєму законному 
государю. Але їх покора виражається не стільки в пасивній 
слухняності, скільки у вірності. Відмінність вірності (fidelitas) 
від простої покори полягає в наявності певних умов, при яких 
«вірні» служать своєму пану, і в елементі взаємності: васал 
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зобов’язаний вірністю панові, а той, у свою чергу, бере на себе 
зобов’язання перед ним. 

Поширена точка зору, що взаємини між сеньйором і 
васалом будуються на договорі. Однак таке розуміння 
соціальних зв’язків середньовіччя частково їх модернізує, 
уподібнюючи феодальні взаємини буржуазному контракту. 
Насправді, в основі зв’язку вірності і заступництва лежала ідея 
підпорядкування закону і правителя, і керованих: вірність обох 
сторін була їхньою вірністю праву. Власне, вони присягали на 
вірність не тільки один одному, але й тому вищому принципу, 
якому були підпорядковані. Оскільки право мислилося як 
старовинне, саме посилання на старовину надавало йому 
авторитет. «Не зрушуються з місця каменів, які встановив твій 
батько – вчив монах V століття Вінцент Лерінський. Бо якщо 
нововведення треба уникати, то давнини слід триматися; якщо 
нове нечисте, то старе вчення святе». Статичність – основна 
риса середньовічної свідомості. Ідея розвитку, як ми 
переконалися вище, йому чужа. Світ не змінюється і не 
розвивається. 

Найдревнішими і найвпливовішими факультетами в 
середньовічних університетах, разом з богословськими, були 
юридичні. Рецепція римського права в Європі, породжена 
цілим комплексом соціальних, економічних і політичних 
причин, справила величезний вплив на всі боки суспільного 
життя. Право розумілося не тільки як загальний стан 
суспільства в цілому, але одночасно і як найважливіша ознака 
кожного його члена. Люди характеризуються насамперед своїм 
правовим статусом. Як і у варварському суспільстві, при 
феодалізмі статус невіддільний від особи. Зазвичай статус був 
спадковим і від батька діставався синові. Однак він міг бути 
змінений. Наприклад, селянин, який пішов від сеньйора до 
міста, отримував особисту свободу і, зробившись бюргером, 
членом міської громади, цеху, змінював власний статус. Будь-
хто з вільних і навіть залежний, принісши омаж - присягу 
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вірності сеньйору, міг стати лицарем і набував належні 
лицарству юридичні права. Мирянин, прийнявши священство, 
вступав до кліру - особливої правової групи, яка користувалася 
спеціальними привілеями. Тому середньовічні станові та інші 
правові категорії населення не являли собою застиглих 
замкнутих каст із забороною переходу із однієї в іншу. 
Соціально-правова мобільність у феодальному суспільстві була 
досить велика. Але істотною рисою правового статусу людини 
в середні віки було те, що статус - успадкований чи набутий - 
як і раніше залишався безпосередньо пов’язаним з 
внутрішньою природою людини і, згідно з уявленнями тієї 
епохи, впливав на його моральний вигляд і суттєві риси його 
характеру, визначав його сутність. У праві соціальні статуси 
нерідко описуються в моральних категоріях. Знатних іменують 
«кращими», «достойними», тоді як простолюдини фігурують 
під іменем «низьких», «підлих», «гірших». Суспільство, згідно 
із середньовічним законам, ділилося на «благородних» і 
«чернь». 

Статус людини залежить, насамперед, не від його 
майнового стану, а від того, якими правами він володіє. 
Найбідніший дворянин вище найбагатшого городянина, бо 
гроші і навіть володіння земельною власністю не дають 
офіційного визнання і широких прав – необхідне благородне 
походження або монарша милість для того, щоб бути знатним і 
повноправним. Феодальне суспільство – суспільство станове. 
При подібних установках щодо права його роль у системі 
суспільних зв’язків була справді величезна. 

Середньовічне право не було внутрішньоузгоджене і 
давало привід для 

різних тлумачень і тяжб. Справедливість не була 
зорієнтована на істину в сучасному розумінні: істинним 
вважали те, що було доведено в суді за допомогою клятв і 
присяг, неухильного дотримання всіх призначених звичаєм 
процедур. Клятвам, ритуалам, ордаліям і поєдинкам вірили 
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більше, ніж будь-яким речовим доказам, бо вважали, що в 
присязі розкривається істина і урочистий акт не може бути 
виконаний усупереч волі Бога. Найменше відхилення від 
прийнятої формули означало одне: збився з тексту той, хто не 
правий, і Бог не допускає, щоб винний виграв тяжбу. Істина 
могла бути явлена тільки в абсолютно чіткому і нічим не 
порушеному формалізмі судового процесу. Так, підтвердження 
цього знаходимо в Законі про ордалії [8]: «Якщо ордалія 
проводиться водою, то нехай вона буде розігріта до кипіння... 
Якщо звинувачення просте, то рука повинна бути опущена в 
воду до зап’ястя, а якщо звинувачення тяжке – то до ліктя» [9]. 
Як помічаємо, на таких «божественних судах» забувалися 
деякі християнські істини, зокрема: «Не суди та несудимий 
будеш»; «Люби ближнього свого як самого себе». 

Говорячи про середньовічну фальсифікацію документів, 
М. Блок наголошує на парадоксі, що полягає в тому, що з 
поваги до минулого в середні віки прагнули зобразити його не 
таким, як воно було, а таким, яким воно повинно було б бути. 
До підробки вдавались і окремі особи, і релігійні та світські 
установи, які прагнули довести власну респектабельність і 
законність. Заснування Паризького університету датували ще 
до часів Карла Великого, а Оксфордський був заснований ще 
при королі Альфреді, Кембридж – при легендарному Артурі. 
Унаслідок неісторичності мислення документи підробляли не в 
стилі того часу, до якого вони нібито належали, а в стилі свого 
часу. 

Середньовічні хроністи незмінно проголошували істину 
своєю головною метою. Тим часом їх твори нерідко 
наповнюють фантастичні відомості і вигадки, не кажучи вже 
про те, що багато чого вони замовчували. Очевидно, істина з 
тодішньої точки зору являла собою щось інше, ніж наукова 
істина нового часу: вона повинна була відповідати ідеальним 
нормам. Релігійний умонастрій епохи сприяв появі пророків, 
вождів і божих посланців. Люди жили в атмосфері чуда, що 
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вважалося повсякденною реальністю. Самостійно мисляча 
особистість була розвинена порівняно слабо, колективна 
свідомість домінувала над індивідуальним. Віра в слово, 
зображення, символи була безмежна і не зустрічала жодної 
критики: за цих умов фальсифікація мала великий успіх. 

Легковірність середньовічних людей загальновідома. Віра 
у вигадки про тварин, які розмовляють і про відвідини людей 
нечистою силою, у видіння і чудесні зцілення, поклоніння 
мощам та іншим священним предметам, схильність 
пояснювати соціальні явища положенням небесних світил і 
іншими надприродними знаменнями і багато іншого не 
дивують, якщо пам’ятати про панування релігійної ідеології, 
про неуцтво і неграмотність переважної маси населення, про 
відсутність наукового мислення і регулярних засобів 
інформації. Тяжке життя забитого селянства неминуче 
породжувало сподівання на чудесну допомогу. Середньовічні 
люди вірили не тільки в Страшний суд, який настане в «кінці 
часів», але й у негайні божі кари і нагороди. Тому, пояснення 
потребували не чудеса, а їх відсутність. 

Так, знаходимо в джерелах: «Усі очікували рішення 
служителів церкви, щоб підкоритися їм з таким же послухом, 
якби голос з неба промовляв, оскільки страшила людей пам’ять 
про лиха минулого часу (Рауль Глабер має на увазі голод 1027 
року) А святі місця по всім церковним областям шанувати 
..щоб з вечора середи і до ранку понеділка ніхто із смертних не 
смів будь-що віднімати силою. Тому, хто осмілиться це 
здійснити – смертна кара, або вигнання» [10]. 

Отже, симбіоз політичної і духовної влади освятив 
божественною природою государів і духовних лідерів, а 
гріховність викорінював винятково у простих смертних. Синтез 
духовного і політичного передбачав підпорядкування 
європейських народів єдиній ідеології християнства, завдяки 
якій можна було маніпулювати населенням, звинувачуючи 
його в гріховності і обіцяючи рай у потойбічному житті, за 
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послух реальній земній владі. Так, у дійсності інститут 
духовної влади перетворився в епіцентр гордині та мирської 
гонитви за наживою, про що красномовно свідчать наведені 
вище факти. Система права того часу відображала подвійні 
стандарти: вседозволеність для церковної та світської влади, 
яка нехтувала біблійними чеснотами і заповідями, насаджуючи 
християнство разом із закабаленням населення в систему 
феодалізму. 
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В статье прослеживается специфика влияния 

христианской идеологии на формирование политической 
системы эпохи раннего средневековья. Также выяснены 
особенности духовно-политического симбиоза и его влияния на 
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духовно-политической элитой систему правопорядка. 

Ключевые слова: Церковь, христианский дуализм, власть, 
христианизация, империя, католицизм, православие. 

 



 
УДК 327.2 + 316.75 

В.М. Розумюк 
кандидат політичних наук,  

старший науковий співробітник Інституту світової економіки 
та міжнародних відносин НАН України 

 
НАЦИСТСЬКА ДОКТРИНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 
У статті досліджується нацистська доктрина 

зовнішньої політики. Автор вивчає теоретичні передумови 
формування міжнародних концепцій націонал-соціалізму, 
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Історія доводить, що німці 

більше, ніж будь-який інший народ, 
схильні вести кровопролитні війни в 
ім’я якого-небудь фантома. 

А. Гітлер, «Майн Кампф» 
 

Актуальність досліджуваної проблематики обумовлена 
тим фактом, що в масовій свідомості такі слова, як нацизм чи 
фашизм, уже дуже давно та майже усюди втратили свій 
початковий зміст певної теоретичної доктрини чи ідеологічного 
світогляду, перетворившись на синоніми абсолютного зла, 
ненависті та ганьби. Унаслідок подібного підходу поступово 
сформувалося спотворене уявлення про зміст цих ідеологій, що 
заважає адекватній оцінці періоду великих історичних 
катастроф першої половини ХХ століття. Очевидним і 
беззаперечним видається той факт, що теорія і практика 
гітлерівського режиму надзвичайно сильно вплинула на 
розвиток не лише Європи, але й усього світу, тож цілком можна 
погодитися з думкою Б. Муссоліні, що ніхто – чи то друзі, чи то 
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вороги – не зможе правильно зрозуміти історію ХХ століття, 
якщо не візьме до уваги феномен фашизму [1, с. 8]. 

Мета статті – дослідження теоретичних передумов 
формування міжнародних концепцій націонал-соціалізму. 

Завдання статті – аналіз змісту, основних цілей та базових 
цінностей нацистської ідеології. 

Зовнішньополітична доктрина націонал-соціалізму в 
основному була сформована впродовж 20 – 30-х років минулого 
століття, поєднавши в доволі химерному світогляді її творців 
расистські теорії Гобіно та Чемберлена, геополітичні концепції 
Ратцеля, Маккіндера і Хаусхофера, мегаломанію німецької Welt 
politik (світової політики) початку ХХ ст. і традиційний 
прусський мілітаризм. Загалом, вона мала дуже багато 
спільного з фашистською парадигмою, проте, на відміну від 
останньої, ґрунтувалась не на ідеї (політичних) націй, а на 
псевдобіологічних расових теоріях. 

Усупереч лібералам, для яких основним історичним 
суб’єктом був окремий індивід, відкидаючи й заперечуючи 
комуністичну соціально-класову диференціацію соціуму, 
нацисти проголосили визначальним фактором суспільного 
розвитку й еволюції розподіл людства на різні нерівноцінні 
раси. В їх інтерпретації світу кожна раса постала органічною 
спільнотою з власною особливою кров’ю, яка має притаманну 
лише їй «расову душу», що визначає творчі здібності народу, 
його культуру, мову та міфологію, філософію і релігію, побутові 
звичаї й юридичні норми, мораль і цінності, уявлення про 
прекрасне та ідеальне суспільне влаштування. Інші фактори 
розглядались лише в контексті «крові» як другорядні 
детермінанти і допоміжні чинники, адже провідний ідеолог 
націонал-соціалізму А.Розенберг особливо підкреслював: «Ми 
(нацисти), зі свого боку, аж ніяк не заперечуємо дуже 
різноманітних впливів ландшафту, клімату і політичних 
традицій, але над усім цим стоїть кров і обумовлений нею 
характер» [3, с. 14]. 
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На думку Гітлера, усі народи світу за своєю расовою 
природою поділяються на три основні категорії: засновники 
культури (німці – «арійці»), носії культури (решта людства, 
класичний приклад – японці) та руйнівники культури (євреї) [2, 
с. 243]. Ідея рівності рас нацистами категорично заперечувалася: 
«Народницький (нацистський) світогляд головну роль визнає за 
расою... і в жодному разі не вірить у рівність рас... Раси 
поділяються на нижчі й вищі» [2, с. 320], причому всі 
інтелектуальні (технічні та мистецькі) й матеріальні здобутки 
людства впродовж усієї історії проголошувалися результатом 
діяльності винятково арійської крові: «Уся людська культура і 
цивілізація на нашій землі нерозривно пов’язана з існуванням 
арійця» [2, с. 320]. Стверджуючи цю расу як фундаторів 
цивілізації, Гітлер наголошував: «Арієць є Прометеєм людства. 
Його ясна голова була обдарована іскрою генія, йому дано було 
запалити перші вогники людського розуму, йому першому 
вдалося кинути яскравий промінь сонця в темну ніч таємниць 
природи і вказати людству шлях до культури» [2, с. 243]. 

На думку нацистських ідеологів, інші раси не здатні до 
самостійної творчості і можуть лише запозичувати арійські 
досягнення і здобутки, механічно копіюючи їх, виступаючи, 
таким чином, лише як носії культури. Євреї ж, окрім того, що 
самі не здатні на творчу працю, ще й навіть не можуть 
наслідувати арійцям, оскільки неминуче спотворюють їх 
досягнення [2, с. 255] і руйнують будь-яке органічне 
суспільство та культуру, причому роблять це не зі злої волі, а за 
своєю природою: «Справжня натура євреїв – паразитизм і 
експлуатація інших народів» [4, с. 7]. Затятий антисеміт Гітлер 
наголошував, що «єврей несе із собою лише смерть. Куди не 
ступить його нога, там народ, який до того жив своєю працею, 
раніше чи пізніше починає вимирати» [2, с. 256]. 

Згідно з націонал-соціалістичною доктриною змішування 
крові «вищої» та «нижчої» рас було вкрай небезпечним та 
згубним процесом, який неминуче призводив до фізичного і 
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розумового регресу, занепаду творчих здібностей, зниження 
стандартів честі й героїзму, а зрештою – виродження «вищої» 
раси й втрати нею життєвої сили: «Змішування вищої і нижчої 
раси суперечить природі... Гріхи проти крові і раси є 
найтяжчими і найжахливішими гріхами в цьому світі. Нація, яка 
віддається ним – приречена» [2, с. 208]. 

Оскільки «один тільки ступінь чистоти крові визначає 
справжню силу чи слабкість людей» [2, с. 283], нацисти 
проголошували своїм головним завданням «збереження расових 
основ людства», а саме: «Наше (основне) завдання на землі – 
допомагати перемозі найкращої, наймогутнішої раси, яка 
повинна підпорядкувати собі гірші й слабкіші раси» [2, с. 320]. 
Цілком природно, що в «Майн кампф» Гітлер характеризував 
націонал-соціалізм як «світогляд... який ставить своїм 
завданням віддати владу над усім світом у руки найкращої з 
націй» [2, с. 371]. 

Вимагаючи рішучої ревізії існуючої міжнародно-
політичної системи, теоретики націонал-соціалізму водночас 
проголошували нову расову парадигму світової політики: 
«Кров, яка померла, починає оживати. В її містичному символі 
відбувається нова побудова клітин душі німецького народу. 
Сучасність і минуле раптово проявляються в новому світлі, а 
для майбутнього випливає нова місія. Історія і завдання 
майбутнього більше не означають боротьбу класу проти класу 
чи конфлікт між різними церковними догмами, вони 
проголошують боротьбу між кров’ю і кров’ю, расою і расою, 
народом і народом» [3, с. 3].  

Під впливом мальтузіанства та примітивних соціал-
дарвіністських концепцій у нацистській інтерпретації весь світ 
поставав як арена жорстокої боротьби. Поділяючи думку 
Мальтуса, що «потреба в продуктах зростає швидше, ніж їх 
виробництво» [2, с. 112], фюрер стверджував: «Люди, як відомо, 
народжуються на землі для того, щоб боротися за хліб 
насущний, і їх положення у світі визначається не тим, що хтось 
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їм щось подарує, а тим, що вони зможуть відвоювати» [2, с. 
554]. 

Якщо суперництво між окремими індивідами в певній 
спільноті йде за політичне й економічне домінування, то 
боротьба між расами, на думку Гітлера, насправді є війною на 
знищення: «Якщо нація не бореться за своє існування, вона не 
настільки велика, щоб існувати в цьому світі» [2, с. 216]. Це 
означає, що «та раса, яка не витримає випробувань, загине і 
очистить місце більш здоровій, більш стійкій расі» [2, с. 208], 
адже «хто хоче жити, той повинен боротись, а хто в цьому світі 
вічної боротьби не хоче брати участь у битві, той не заслуговує 
права на життя. Нехай це жорстоко, але це так!» [2, с. 242]. Цей 
«закон джунглів» у боротьбі за існування є незмінним фатумом 
людства та іманентною константою природи: «У світі...  де 
завжди і постійно сила панувала над слабкістю і перетворювала 
останню в свою слухняну служницю, немає і не може бути 
жодних особливих законів для самої людини. Вічні принципи 
цієї мудрої системи визначають існування і самої людини. 
Людина може спробувати зрозуміти цю закономірність, але 
змінити її вона не зможе ніколи» [2, с. 205]. 

Цілком природно, що з точки зору нацистської системи 
цінностей війна розглядалася не лише як звичайний стан 
міждержавних відносин, але і як самодостатня чеснота. Так 
само, як і Платон, Гітлер часто заявляв, що «війна – це життя» 
[5, с.23] та «батько всього сущого» [6, с. 15]. Намагаючись 
наслідувати Ніцше, який закликав любити мир як засіб до нових 
воєн, причому короткий мир більше, ніж тривалий, запевняючи, 
що не лише велична ціль освячує війну, але велич війни освячує 
будь-яку мету [7, т. 2, с. 34], фюрер стверджував, що людство 
стало сильним у вічній боротьбі, а загине від вічного миру [2, с. 
114]. 

Утім, слід зауважити, що лідер італійських фашистів 
Б.Муссоліні розвинув тему неминучої фатальності війни більш 
теоретично послідовно і красномовно, прямо назвавши один з 
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розділів своєї праці «Доктрина фашизму» – «Проти пацифізму: 
війна і життя як обов’язок» [8, с. 26], а в одній з публічних 
промов порівнявши бажаність стану війни для суспільства із 
станом вагітності для жінки – на його думку, попри певні 
незручності, біль і, навіть, кров, війна є причиною народження 
усього нового і прекрасного. Водночас Гітлер, написавши все 
вищезазначене, досить несподівано визнав, що «ідеї гуманізму і 
пацифізму, можливо, будуть цілком доречні тоді, коли вища 
раса завоює весь світ і насправді стане панувати над усією 
землею… тоді ідеї гуманізму і пацифізму перестануть бути 
шкідливими». Заявляючи, що лише німці серйозно вірять в 
пацифізм, тоді як інші народи використовують це гасло для 
обману, Гітлер закликав усіх, «хто насправді усією душею 
прагне перемоги ідей пацифізму в нашому світі, усією душею 
добиватись, щоб увесь світ був завойований німцями… 
Спочатку боротьба, а потім, можливо, і пацифізм» [2, с. 241-
242]. 

З нацистської точки зору всі раси прагнуть експансії і 
гегемонії, а відмова від панування є звичайним проявом 
слабкості й беззаперечною ознакою виродження: «Жоден народ 
добровільно не відмовиться від свого поширення землею і від 
збільшення власної влади; до цього його можуть примусити 
лише зовнішні обставини або (внутрішня) імпотентність, що 
проявляється, коли даний народ застаріє» [2, с. 263]. Причому 
нацисти наголошували, що «ми, як прихильники расової теорії, 
знаємо, що занепад того чи іншого народу є питанням чистоти 
крові» [2, с. 263]. 

У «Майн Кампф» Гітлер особливо підкреслював 
незалежність зовнішньої політики країни від таких внутрішніх 
чинників, як форма правління і тип внутрішньополітичного 
режиму. Так, називаючи Францію «найсмертельнішим ворогом 
німецького народу» в минулому і в майбутньому, він 
наголошував на незмінності цілей французької дипломатії: 
«Байдуже, хто б не правив у Франції – Бурбони чи якобінці, 
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наполеоніди чи червоні більшовики, – кінцевою метою 
французької іноземної політики завжди буде захоплення Рейну. 
І завжди Франція, намагаючись утримати цю велику ріку в своїх 
руках, неминуче буде прагнути до того, щоб Німеччина являла 
собою слабку і роздроблену державу» [2, с. 524]. Проте з 
другого боку, загальна концепція націонал-соціалізму 
безапеляційно виводила не лише політику (байдуже, чи то 
внутрішню, чи то міжнародну), але геть усе – соціальні 
структури, економічний лад, суспільний устрій, політичний 
режим, культурний розвиток і т.д. – з расових якостей народу, 
обумовлених кров’ю. 

Під зовнішньою політикою, на думку фюрера, слід 
розуміти врегулювання взаємовідносин одного народу з іншими 
народами світу [2, с. 545], причому він відверто заявляв: «Ми не 
хочемо рівноправ’я з іншими націями, ми прагнемо панування». 
З цинічною відвертістю, яка межує з наївністю, Гітлер визнавав, 
що вступати в конфлікт відразу з усіма потенційними 
противниками нерозумно, адже у німців майже до усіх є 
претензії – Англія захопила їх колонії, Італія – Південний 
Тіроль, Польща і Чехословаччина – землі на сході, Франція – 
Ельзас і Лотарингію – тож зводити рахунки треба послідовно і 
поступово [2, с. 539]. Оскільки інтереси різних країн інколи 
збігаються, то «справжнє мистецтво керівного державного діяча 
в тому і повинне полягати, щоб для кожного проміжку часу 
вміти поєднатися з тим партнером, який у своїх власних 
інтересах на даний період часу змушений іти тим же шляхом» 
[2, с. 524]. 

Німеччина, на думку фюрера, передусім мала прагнути 
встановлення «здорової природної пропорції» між кількістю 
населення і темпами його приросту, з одного боку, і кількістю й 
якістю території – з іншого [2, с. 545]. Теоретична доктрина 
Lеbensraum (життєвого простору) базувалась на ідеї, що нація 
(раса) перебуває в небезпеці, якщо її існування залежить від 
ресурсів за межами кордонів її держави, тим самим 
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породжуючи замкнуте коло – Німеччина повинна вести війну, 
щоб досягти автаркії, без якої неможливо вести війну: 
«Найголовніше, щоб держава була могутньою і могла сама себе 
всім забезпечити» [6, с. 478]. 

Наголошуючи, що «Німеччина може забезпечити своє 
майбутнє лише як світова держава» [2, с. 546], Гітлер 
стверджував, що «вона або буде світовою державою, або цієї 
країни не буде взагалі» [2, с. 556]. Підкреслюючи, що в 1914 
році Німеччина була лише удаваною світовою державою 
внаслідок невідповідності розміру території та кількістю 
населення, найкращим шляхом розв’язання цієї проблеми 
фюрер називав завоювання нових земель у Європі [2, с. 116]. 
Залякуючи німців, що «ці труднощі неминуче коли-небудь 
завершаться катастрофою, якщо ми не зможемо знайти шляхів і 
засобів, щоб уникнути небезпеки голоду» [2, с. 110], Гітлер 
намагався їх переконати, що «право на отримання нових земель 
стає не лише правом, але й обов’язком, якщо без цього 
розширення своїх територій великий народ приречений на 
загибель» [2, с. 555]. 

Нацисти взагалі та фюрер зокрема надзвичайно 
прохолодно ставилися до перспектив колоніальної експансії. На 
їх думку, німецька зовнішня політика мала бути передусім 
орієнтованою на Європу: «Колонії – досить сумнівне надбання. 
Європа – це не географічне поняття, це проблема кровної 
близькості» [6, с. 37]. Гітлер вважав, що «Німеччина лише тоді 
набуде завершеності, коли Європа стане Німеччиною» [5, с. 37]. 
Окрім того, оскільки колоніальна експансія вимагає величезних 
зусиль і важкої боротьби з іншими великими державами, тоді як 
самі колонії «не придатні до дуже густого заселення 
європейцями», то «якщо вже боротьба неминуча, значно краще 
воювати не за віддалені колонії, а за землі, розташовані на 
нашому власному континенті» [2, с. 117]. 

Велемовно й патетично стверджуючи, що нацисти ведуть 
боротьбу «за забезпечення існування і за поширення нашої раси 
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та нашого народу, за забезпечення хлібом наших дітей, за 
чистоту нашої крові, за свободу і незалежність нашої 
Батьківщини... за те, щоб наш народ дійсно міг виконати ту 
історичну місію, котра покладена на нього творцем всесвіту» [2, 
с. 179], Гітлер проголошував епохальний поворот у німецькій 
зовнішній політиці: «Ми, націонал-соціалісти, цілком свідомо 
ставимо хрест на всій німецькій зовнішній політиці довоєнного 
часу. Ми хочемо повернутися до того пункту, на якому 
зупинився наш старий розвиток 600 років тому. Ми хочемо 
припинити вічний німецький рух на південь і на захід Європи, і 
впевнено вказуємо пальцем у бік територій, розташованих на 
сході... Коли ми говоримо про завоювання нових земель в 
Європі, ми, безумовно, можемо мати на увазі тільки Росію і ті 
окраїнні держави, котрі їй підпорядковані. Сама доля вказує нам 
перстом, адже віддавши Росію в руки більшовизму, доля 
позбавила російський народ тієї (арійської) інтелігенції, на якій 
досі трималося його державне існування» [2, с. 556]. 
Ототожнюючи більшовизм з єврейським пануванням Гітлер 
стверджував, що «ця величезна східна держава приречена на 
загибель», оскільки расове ядро германців, яке забезпечувало 
державність, знищене, а євреї, що посіли їх місце, є «ферментом 
дезорганізації» [2, с. 556]. 

Проте Радянська Росія, за визнанням самого фюрера, була 
«занадто великим шматком, щоб з неї починати» [5]. Спочатку 
нацистська Німеччина мала укласти союз з Великою Британією 
та Італією, щоб з їхньою допомогою завдати поразки чи 
принаймні суттєво ослабити Францію. Підкреслюючи, що «нині 
для нас актуальною є не боротьба за світову гегемонію» [2, с. 
524], Гітлер наголошував, що «жодні жертви не мають 
здаватися нам надто великими, аби добитися прихильності 
Англії» [2, с. 118]. Лише після поразки Франції мала настати 
черга східноєвропейських держав, серед них і Росії, оскільки 
«боротьба з Францією була б абсолютно безцільною, якби нею 
вичерпувались усі устремління нашої іноземної політики. Ця 
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боротьба ... буде мати сенс лише тоді, якщо вона забезпечить 
нам тил у боротьбі за збільшення наших територій у Європі» [2, 
с. 555]. 

Але зрештою не лише Європа, але й увесь світ повинні 
належати арійцям через їх безсумнівну расову перевагу. Прямо 
натякаючи на Німеччину, фюрер стверджував, що «та держава, 
яка в епоху отруєння рас присвятить себе справі вдосконалення 
найкращих расових елементів на землі, раніше або пізніше 
неминуче оволодіє всім світом» [2, с. 587]. Урешті-решт «лише 
одному дано панувати» [5, с. 107], і це мала бути арійська 
панівна раса – Herrenvolk, уособленням якої вважався 
нацистський Третій Рейх. 

Найнебезпечнішою перешкодою на шляху Німеччини до 
світового панування, на думку Гітлера, були євреї. Приписуючи 
цій расі гегемоністські устремління, він заявляв, що «ми живемо 
в епоху, коли безжальне світове єврейство бореться за своє 
панування над народами всього світу» [2, с. 553], стверджуючи: 
«Якщо ми їм не завадимо, то в один прекрасний день їх 
пророцтво справдиться і євреї дійсно пожеруть усі інші народи 
землі і стануть господарями світу» [2, с. 379]. Намагаючись 
переконати всіх, що «мета євреїв – економічне завоювання і 
політичне поневолення всього світу» [2, с. 269] і «якби єврею за 
допомогою його марксистського символу віри вдалося здобути 
перемогу над народами світу, його корона стала б вінцем на 
могилі всього людства», фюрер висловлював власну 
впевненість, що він діє «цілком у дусі творця всемогутнього: 
борючись за знищення єврейства, я борюсь за справу Божу» [2, 
с. 57]. 

У цій космогонічній схемі конфлікту між арійцями і 
євреями Німеччина поставала «тією точкою, навколо якої 
відбувається боротьба, яка вирішує долю світу. Якщо наш народ 
і наша держава дійсно стануть жертвою цієї хижої і 
кровожерливої єврейської тиранії, то цей спрут охопить своїми 
щупальцями всю землю» [2, с. 527]. Щоб уникнути подібного 
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«жахливого» сценарію розвитку історії та виконати свій 
обов’язок перед нацією, нацисти «повинні звільнитись від 
усяких «традицій» і забобонів, повинні знайти в собі мужність 
об’єднати весь наш народ і піти тим шляхом, який звільнить нас 
від сучасної тісноти, дасть нам нові землі і тим самим позбавить 
наш народ від небезпеки, або взагалі загинути, ніж потрапити в 
рабство до інших народів». Для цього Німеччині «потрібна не 
західна орієнтація і не східна орієнтація, потрібна східна 
політика, спрямована на завоювання нових земель для 
німецького народу» [2, с. 567]. 

Під час боротьби за гегемонію прийнятними визнавалися 
будь-які засоби, оскільки нацисти принципово заперечували 
такі традиційні цінності, як мораль, совість, гуманність, 
толерантність. Гітлер стверджував, що «поняття злочину 
походить родом з переможеного світу» [5, с. 174], а совість є 
лише «жидівською вигадкою, чимось на зразок обрізання, 
втрати (справжньої) людської сутності» [5, с. 173]. На його 
думку, «зовнішня політика може і повинна виходити тільки з 
одного міркування: чи корисні ці заходи твоєму народу, 
принесуть вони йому вигоди зараз чи в майбутньому, чи вони 
принесуть йому тільки шкоду? Це – єдиний критерій, з якого 
можна виходити. Решта критеріїв – партійно-політичні, 
релігійні, міркування гуманності і т.д. – відпадають абсолютно» 
[2, с. 515]. Наголошуючи, що «доцільним є будь-який засіб, 
який веде до мети» [2, с. 520], Гітлер намагався переконати себе 
та інших: «Якщо противники (нацизму) терпіти не можуть 
жорстокості, то це не тому, що вони гуманні – вони просто 
надто слабкі, щоб бути жорстокими» [5, с. 206]. Фюрер 
зазначав, що «шлях до нашої мети визначається жорсткою 
необхідністю, а той, хто не хоче йти неприємними шляхами, 
змушений просто відмовлятися від своєї мети. Це не залежить 
від наших добрих побажань, так уже влаштований наш грішний 
світ» [2, с. 91], тому «найжорстокіша форма боротьби є 
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найгуманнішою, якщо вона забезпечує більш швидку перемогу» 
[2, с. 149]. 

Подібно до більшості ідеалів, обриси нацистського 
«світлого майбутнього» в працях теоретиків і пропагандистів 
націонал-соціалізму не вражають ані чіткістю, ані ясністю. З 
туманних натяків можна було зрозуміти, що міжнародна 
система мислилась як жорстка ієрархія рас-держав на чолі з 
нацистською Німеччиною. Як наголошував Розенберг: «Не 
міжнародний приватний синдикат (Ратенау), не всесвітні 
економічні трести, поставлені над усіма народами як „мета і 
смисл світової історії”, не безрасовий союз народів має 
проголосити нордичне германське оновлення щодо 
європейської і світової політики, а державні системи на расовій 
основі, які існуватимуть у формі симбіозу. Вони не повинні 
загинути при безкінечному перемішуванні  в безформному 
хаосі, що являється нині неминучим наслідком попередньої 
демократичної світової політики. Повинні домінувати також 
державні системи, які на основі цього органічного розподілу 
гарантують політичне панування білої раси над земною кулею» 
[3, с. 493]. 

Конкретні ж плани нацистського керівництва щодо 
перспектив майбутнього світовлаштування постійно 
змінювалися залежно від обставин. Якщо на початку 30-х років 
ХХ століття вони мріяли про «створення германо-
скандинавського європейського блоку для захисту Північної 
Європи від комуністичної хвилі, який би перебував у союзі з 
Англією; взаємну підтримку расової політики білих у Північній 
Америці, формування військового союзу під керівництвом Італії 
на Середземному морі, створення на Далекому Сході жовтої 
державної системи при спільній охороні життєвих інтересів 
білих Північною Америкою і Європою», то після початку 
успішної експансії Гітлера в другій половині 30-х років ХХ 
століття не погодились би на щось менше, ніж на німецьку 
світову імперію. 



Нацистська доктрина зовнішньої політики 
 

 309 

Література 
1. Смит Д. Муссолини / Д. Смит. – М. : Интердайджест, 1995. – 

384 с. 
2. Гитлер А. Майн кампф / А. Гитлер. – М. : Витязь, 2000. – 601 

с. 
3. Розенберг А. Миф ХХ века / А. Розенберг. – Tallinn : Shildex, 

1998. – 530 с. 
4. Германский национал-социализм. Подлинные материалы 

нацистских идеологов. / составитель В. Пруссаков. – М. : 
Паллада, 1994. – 96 с. 

5. Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны / Г. Раушнинг. 
– М. : Миф, 1993. – 381 с. 

6. Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера / Г. Пикер. – 
Смоленск : Русич, 1998. – 484 с. 

7. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения: в 2 томах. / 
Ницше Ф. – М. : Мысль, 1998. 

8. Муссолини Б. Доктрина фашизма / Б. Муссолини. – М. : 
Триас, 1995. – 60 с. 

 
The article deals with the research of the Nazi doctrine of 

foreign policy. The author studies the theoretical background of the 
international conceptions of National Socialism, analyses main aims 
and basic values of this ideology, emphasizing its aggressive 
character. 

Key words: Nazism, ideology, international relation, foreign 
policy, war. 

 
Статья посвящена исследованию нацистской доктрины 

внешней политики. Автор изучает теоретические предпосылки 
формирования международных концепций национал-
социализма, анализирует содержание основных целей и базовых 
ценностей этой идеологии, акцентируя внимание на её 
агрессивности и направленности на завоевание мирового 
господства. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Київського міжнародного  

університету К.О. Коцюруби  
«Концепція «Smart defence» – вимушений тренд 

сучасного глобалізованого світу» 
 
Автор досліджує причини й передумови виникнення 

концепції «Smart defence»,  яка є основою функціонування 
НАТО. Надається аналіз основних положень даної концепції  та 
визначається основні перешкоди на шляху реалізації. 

Організація Північноатлантичного договору одна з 
найвпливовіших міжнародних структур у безпековій сфері, що 
проводить операції забезпечення безпеки по всьому світу, саме 
тому дослідження основ її функціонування видається 
актуальним. Забезпечення мирного співіснування країн, а отже, 
і гарантування безпеки кожному громадянину є першочерговим 
завданням будь-якої держави. Саме тому дослідження у сфері 
міжнародної безпеки становлять неабиякий науковий інтерес. 

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. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 
науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 
аргументованими. 

Отже, стаття Коцюруби К.О. «Концепція «smart defence» – 
вимушений тренд сучасного глобалізованого світу» заслуговує 
на публікацію. 

 
Кандидат історичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
та зовнішньої політики КиМУ                              О.В. Галушко  
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РЕЦЕНЗІЯ 
на статтю аспіранта Дипломатичної академії України при 

МЗС України за спеціальністю 07.00.02  «Всесвітня історія» 
А.А. Кулакова «Сутність переговорного процесу 

в контексті сирійського питання» 
 
 У статті розглядаються особливості сучасного 

переговорного процесу на основі вивчення факту громадянської 
війни в Сирії, робиться спроба аналізу ґрунтовного 
взаємозв’язку між ситуацією в регіоні та глобальними 
світовими процесами.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 
переговорні тактики й стилі є явищем складним, неоднозначним 
і тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті 
провідними світовими експертами в даній галузі. Вивчення 
стратегічних причин тієї ситуації, яка виникла на Близькому 
Сході, є «червоною» лінією тих засад, на яких будуються сфери 
зацікавленості великих країн у цьому регіоні.  

Метою статті є з’ясування міжнародно-політичних умов, 
зовнішньополітичних механізмів, внутрішньополітичних 
рушійних сил і теоретико-методологічних засад дослідження 
зовнішньої і внутрішньої політики в складних умовах 
переговорного процесу, за фактом громадянської війни, у тому 
становищі, коли рішення ситуації спричиняє лише сила зброї.  

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 
науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 
аргументованими. 

Ознайомлення зі статтею Кулакова А.А. «Сутність 
переговорного процесу в контексті Сирійського питання» – 
завершене самостійне дослідження актуальної проблеми 
сучасних міжнародних відносин, відповідає вимогам ДАК 
України і може бути рекомендована до друку. 

 
Кандидат історичних наук 
доцент М.С. Хмельницький 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на статтю Самойлова О.Ф., 

аспіранта за спеціальністю 07.00.02 Всесвітня історія, 
«Культурна глобалізація світу та її основні риси», 

наданої до друку до збірника наукових праць «Проблеми 
міжнародних відносин» 

 
Представлена до друку стаття, безперечно, є актуальною в 

суспільно-політичному значенні і водночас малодослідженою в 
українській історіографії. Цінність даної статті полягає в тому, 
що глобалізація як культурно-історичне явище вперше 
досліджена за допомогою синергетичних методів. Під час 
написання статті Самойлов О.Ф. провів досить об’ємну і 
ґрунтовну роботу, опрацювавши значний масив джерел і 
літератури. 

Мета статті полягає в аналізі основних рис культурної 
глобалізації світу. Завданням статті є з’ясування  культурно-
історичних відносин у добу глобалізації та дослідження 
теоретичних і практичних аспектів процесів глобалізації як 
культурно-історичного явища. 

Автор виявив старанність і відповідальність, 
продемонстрував високий рівень самоорганізації й 
дисциплінованості, освіченості та наукової компетенції. 

Загалом, надана до друку наукова стаття, за винятком 
незначних стилістичних огріхів, справляє позитивне враження і 
рекомендується до друку у збірнику наукових праць «Проблеми 
міжнародних відносин» № 6. 

 
Кандидат історичних наук, 
доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики КиМУ                          О.А. Чумаченко 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на статтю Лубської В.В., 

аспірантки за спеціальністю 23.00.02  
«Політичні інститути, процеси та технології» 

«IMPORTANCE OF NATIONAL IDEA WITHIN 
WESTERNIZATION», наданої до друку до наукового 

збірника «Проблеми міжнародних відносин» 
 

У наданій до розгляду статті автор досліджує проблеми  та 
необхідність збереження національної та культурної 
ідентичності в контексті вестернізації, детально аналізує 
ситуацію навколо національної ідеї.  

Мета статті – дослідити вплив вестернізації на 
трансформацію українського традиційного суспільства в 
сучасне, розробити механізм змін без втрати української 
самобутності та культурної ідетичності.  

Після розпаду Радянського Союзу новоутворені держави 
стали на шлях вестернізації. Такі процеси не оминули й 
Україну. Це призвело до трансформації економічної, політичної 
та соціальної структури, до важкого переходу від традиційного 
в сучасне суспільство. Головним чинником таких змін нині 
виступає Захід, який намагається задавати темп у міжнародних 
відносинах і зовнішній політиці держав.  

Вестернізація України відбувається зі значною втратою 
української самобутності та часткової культурної ідентичності, 
з привілейованим наздоганяючим типом розвитку. Саме тому 
виникає потреба виробити механізм трансформації 
традиційного суспільства в сучасне, використовуючи 
позитивний, а не негативний вплив вестернізації. 

Автор використовував праці вітчизняних і закордонних 
науковців, які досліджують цю тематику. 

Текст статті засвідчує рівень підготовки дослідника, його 
володіння технікою наукового-аналітичного пізнання і 
підкреслює актуальність і необхідність вивчення питання 
української самобутності на сучасному етапі. Представлена до 
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розгляду робота є завершеним дослідженням, висновки якого є 
логічними й аргументованими.  

Отже, стаття Лубської В.В. «Важливість національної ідеї 
під час вестернізації» («Importance of National Idea within 
Westernization») заслуговує на публікацію. 

 
Кандидат історичних наук, 
доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики КиМУ                                І.І. Судак 

 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на статтю аспірантки відділу трансатлантичних відносин 

Інституту світової економіки і міжнародних відносин  
НАН України Шевченко А.Р. 

«Особливості позиціонування Швеції в ЄС»  
 

Стаття аспірантки відділу трансатлантичних відносин 
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН 
України А.Р. Шевченко «Особливості позиціонування Швеції в 
ЄС» оформлена належним чином і відповідає встановленим 
вимогам до публікацій і профілю збірника наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин». Назва роботи 
сформульована чітко й змістовно; поставлена мета і зміст статті 
повністю відповідають обраній темі та назві.  

При написанні роботи автор використала 17 вітчизняних і 
зарубіжних джерел (монографії, наукові статті й аналітичні 
матеріали), зазначених у списку літератури. Робота ґрунтовно й 
аргументовано розкриває зміст досліджуваної проблематики, 
підходи автора до визначеного дослідження, наводить авторські 
висновки з опрацьованого матеріалу. 

Стаття написана грамотною, науковою українською 
мовою з логічним використанням термінології. 

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора, 
його володіння технікою наукового-аналітичного пізнання та 
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відповідне уявлення про особливості політологічного аналізу, 
навички формування аргументованих висновків. 

Публікація є довершеною та самостійною роботою, тому з 
урахуванням вищезазначеного вважаю, що робота може бути 
рекомендована до друку у збірнику наукових праць «Проблеми 
міжнародних відносин». 

 
Директор ДУ Інститут всесвітньої  
історії НАН України 
доктор історичних наук, професор               А.І. Кудряченко 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 
Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 
урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. 
• Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор; виділення нез’ясованих раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячена вищеозначена 
стаття. 

• Формулювання мети статті (постановка завдання). 
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
• Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок з цього напрямку. 
• Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 
• Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 
• Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 
Обсяг статті – 12 машинописних сторінок (до 20 тис. 

знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–
0,5 др. арк. (12–20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами 
(кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче 
(через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт 
– напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку 
повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail 
(шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме 
українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст 
статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 
слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то 
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вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку 
друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один 
рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, 
через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів 
не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність 
наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, 
власних імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути 
уважно вичитаний, перевірений автором і підписаний на 
останній сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то 
підписує кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та 
аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня 
підписують їхні наукові керівники із зазначенням дати 
прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, 
ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 
звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, 
здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового 
ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в 
книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 
інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. 
Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту 
(аркуші стандартні 210×297 мм. Папір білий, текст з одного 
боку аркуша) разом із 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. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 
виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил 
оформлення авторських оригіналів, редколегією не 
розглядаються і не рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно надіслати її на 
адресу редакції. 
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