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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Війна в Боснії і Герцеговині стала 

першим із серії масштабних потрясінь, що їх зазнала міжнародна система у 

постбіполярний період. Цим, зокрема, пояснюється прискіплива увага 

західних країн до подальшої долі Боснії. Сполучені Штати та 

Європейський Союз стали на чолі міжнародних зусиль із відновлення 

країни після закінчення війни 1992-1995 рр. Заплутаність внутрішньої 

ситуації та важливість Боснії і Герцеговини для майбутнього об’єднаної 

Європи пояснюють, чому процеси мирного врегулювання та державного 

будівництва в цій країні набули нестандартних форм. 

 На сьогодні Західні Балкани залишаються одним із регіонів, які 

мають неабияке значення для загальноєвропейських процесів. По-перше, 

західнобалканські країни, які ще не стали членами ЄС, залишаються 

«білими плямами»  на політичній мапі Європи. По-друге, ці країни 

протягом довгого часу залишаються головним джерелом нестабільності 

для ЄС, продовжуючи генерувати виклики «м’якій» безпеці. По-третє, 

Боснія являє собою ключовий елемент у системі регіональної безпеки, яка 

своєю чергою, в умовах послаблення єдності всередині ЄС та зростаючої 

глобальної кризи останніх років, може загрожувати безпеці самого ЄС.  

По-четверте, проблеми розвитку Боснії ставлять під сумнів ефективність 

міжнародного державного будівництва, заснованого на ліберально-

демократичних засадах, а також так званого зовнішнього управління та 

нормативної влади ЄС в сусідніх країнах. 

 Нарешті, дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 

успішність посткомуністичної трансформації Боснії і Герцеговини може 

служити важливим прикладом для тих країн, які досі переживають цей 

процес. Серед них знаходиться також й Україна. Ситуація в Україні після 

подій Євромайдану має низку спільних рис із тим, що відбувалося в Боснії 

протягом двох останніх десятиліть. Отже, на нашу думку, важливим та 

корисним для нашої держави (перш за все для того, щоб оминути 
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«підводні камені», які завадили Боснії досягти кращих результатів) є 

вивчення досвіду трансформації таких країн, як Боснія і Герцеговина, які 

знаходяться на півдорозі до членства в ЄС.  

 Зв'язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. 

Представлену дисертаційну роботу виконано на кафедрі міжнародних 

відносин Інституту соціальних наук Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова. Автор брав участь у розробці наукової теми кафедри 

«Міжнародні відносини й політика держав в умовах глобальних 

трансформацій: концептуальні виміри та зовнішньополітична практика» 

(державна реєстрація № 0107U012509), яка спрямована на наукове 

забезпечення діяльності урядових та неурядових організацій України. 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення ролі зовнішніх та 

внутрішніх чинників у процесі трансформації Боснії і Герцеговини. 

 Для досягнення мети необхідно розв’язати такі дослідницькі 

завдання: 

1) визначити основні теоретичні підходи до вивчення чинників 

політичної трансформації країн регіону Західних Балкан; 

2) проаналізувати сутність таких понять як «трансформація», 

«модернізація», «демократичний транзит», «державне будівництво» 

та визначити співвідношення між ними; 

3) надати загальну характеристику трансформаційній моделі Боснії і 

Герцеговини на сучасному етапі, характерним рисам її державно-

політичного устрою; 

4) простежити динаміку формування зовнішніх та внутрішніх чинників 

трансформації, дослідити вплив основних зовнішньополітичних 

партнерів Боснії і Герцеговини на внутрішньополітичні процеси; 

5) надати характеристику відносинам Боснії і Герцеговини з державами 

регіону Західних Балкан; 

6) охарактеризувати можливі сценарії майбутнього розвитку Боснії і 

Герцеговини. 
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Об’єктом дослідження є політична трансформація Боснії і 

Герцеговини наприкінці ХХ − на початку ХХІ ст. 

Предметом дослідження є взаємодія зовнішніх та внутрішніх 

чинників політичної трансформації повоєнної Боснії і Герцеговини. 

 Як основний метод при написанні представленого дисертаційного 

дослідження було використано метод кейс-стаді. Даний метод 

використовується в рамках інтерпретивістської наукової школи.  

Кейс-стаді – це один з найчастіше вживаних якісних методів, його 

характерною рисою є дослідження конкретної ситуації, що покликана 

ілюструвати певні феномени або тенденції суспільного життя. У рамках 

кейс-стаді зазвичай досліджується окремий випадок з метою подальшого 

перенесення результатів дослідження на більш  широке коло подібних 

феноменів. У нашій роботі кейс-стаді використовується для того, щоб,  

по-перше, якомога глибше дослідити особливості процесу трансформації 

Боснії і Герцеговини, а по-друге, щоб вивести певні зразки (патерни) та 

простежити тенденції, наявність яких в інших країнах допомагає 

скористатися досвідом Боснії і Герцеговини.  

Дослідження базується на сучасних загальноприйнятих 

організаційних та методологічних принципах. При написанні роботи були 

використані такі емпіричні методи: історичний, порівняльний, метод 

системного аналізу та метод контент-аналізу. Історичний метод допоміг 

встановити історично обумовлені особливості Боснії і Герцеговини та 

показати її місце у загальноюгославських політичних процесах. 

Порівняльний метод дозволив простежити розвиток політичної ситуації в 

Боснії і Герцеговині, дав можливість порівняти становище трьох 

державотворчих народів Боснії і Герцеговини після 1995 р., а також 

провести порівняльний аналіз позицій зовнішніх гравців. Системний підхід 

дав змогу обґрунтувати політичну трансформацію Боснії як складне 

явище, яке поєднує в собі елементи різних сфер суспільного життя та 

міжнародної політики. Контент-аналіз було застосовано для дослідження 
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використаних в роботі першоджерел (документів міжнародних організацій, 

заяв політичних діячів). 

Хронологічні рамки дослідження обумовлені характером даної 

роботи та охоплюють період із закінчення війни в Боснії і Герцеговині, 

тобто з 1995 року до сьогодення. У цей час у країні відбуваються процеси 

повоєнного відновлення, державного будівництва та системної 

трансформації, які досі не завершено.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в проведенні 

системного аналізу трансформаційних процесів, що мали  місце в Боснії і 

Герцеговині протягом усього часу від закінчення війни 1992-1995 рр. 

Аналіз базується на опрацюванні широкого масиву літератури, 

присвяченої проблемам політичної трансформації, європеїзації, 

державного будівництва в країнах, що пережили етнічний конфлікт. Крім 

цього, для вітчизняної політології робота представляє собою одну з 

перших спроб дослідити проблеми посткомуністичної трансформації 

Боснії і Герцеговини в їх сукупності та комплексності. Серед основних 

положень: 

вперше: 

- детально розглянуто особливості функціонування та місце Офісу 

Верховного Представника в рамках внутрішньополітичного процесу 

Боснії і Герцеговини; 

- визначено сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів, що 

призвели до сповільнення процесу трансформації та згортання 

реформ у Боснії в середині 2000-х років; 

- охарактеризовано окремі аспекти відносин між Боснією і 

Герцеговиною та ЄС та еволюцію політики ЄС щодо Боснії, вказано 

на недоліки політики сусідства та політики розширення ЄС, які 

призвели до їх провалу в Боснії; 
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- запропоновано комплексний підхід до проблеми трансформації 

Боснії, що дозволяє проводити порівняльний аналіз з іншими 

країнами, які переживають подібні процеси; 

набули подальшого розвитку: 

- наукове вивчення балканського напрямку зовнішньої політики ЄС, 

США, Туреччини та Росії; 

- дослідження сучасних суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в республіках колишньої СФРЮ; 

- вивчення впливу націоналізму на розвиток країн Західних Балкан на 

сучасному етапі ; 

- аналіз особливостей міжнародного державного будівництва та 

розвитку норм міжнародного права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

їх використання у двох основних сферах: 

1) науково-дослідницькій: здобутки автора дослідження, викладені у 

висновках до роботи,  залишають простір для подальшої наукової 

розробки. Зокрема, результати дослідження можуть підлягати поширенню 

на інші подібні випадки, тобто на країни Західних Балкан й на деякі країни 

в інших частинах світу, що перебувають у подібному становищі. Водночас 

сформульовані в роботі положення відкривають шлях для подальшого 

наукового вивчення всієї проблематики трансформації в цілому й окремих, 

більш вузьких її аспектів. 

2) прикладній: висновки та рекомендації, що їх наводить автор 

наприкінці дослідження, можуть бути застосовані в роботі як 

зовнішньополітичних органів та відомств України при розробці стратегії 

двосторонніх відносин із Боснією та Герцеговиною, іншими балканськими 

країнами та Європейським Союзом, так і органів влади всередині нашої 

країни при проведенні реформ. З практичної точки зору, найважливішими 

аспектами даного дослідження є, по-перше, досвід впровадження 

внутрішніх реформ у Боснії і Герцеговині, а по-друге, підсумки відносин 
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ЄС та Боснії, що продемонстрували слабкі сторони політики ЄС в сусідніх 

країнах.   

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та висновки, 

викладені в даній роботі, є продуктом праці автора роботи та належать 

йому в повній мірі як його науковий доробок. 

Апробацію результатів дослідження було здійснено шляхом участі 

автора  роботи в загальноукраїнських та міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях, серед яких: науково-практична 

конференція «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів» (Одеса, 2014 р.); міжнародна науково-практична конференція 

«Наука и образование в современном мире» (Караганда, 2015 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція. 

Історія, сьогодення, перспективи» (Львів, 2015 р.); а також на засіданнях 

кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук ОНУ імені  

І.І. Мечникова та Міського наукового семінару з теорії, історії та 

історіографії міжнародних відносин (Одеса, 2015 р.).   

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в п’яти 

публікаціях, чотири з яких – у фахових виданнях, визнаних МОН України, 

та одна – в закордонному науковому виданні. 

Структура дисертації відображає мету та завдання дослідження. 

Отже, робота складається з чотирьох розділів, десяти підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг основного 

тексту складає 184 сторінки. Список використаних джерел (англійською, 

російською та українською мовами) включає 163 найменування та 

охоплює 19 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНУ ЗАХІДНИХ БАЛКАН 

 

Еволюція суспільно-політичної думки в середині – другій половині 

ХХ ст. стимулює розвиток усіх наукових галузей, так чи інакше пов’язаних 

із соціальними процесами. Так, у політології та соціології починають 

виникати нові теоретичні та методологічні підходи, покликані якомога 

точніше відобразити та пояснити природу тих тенденцій, що існують у 

соціумі.  У свою чергу закінчення Другої світової війни, деколонізація, 

початок глобального протистояння, інтеграційні процеси в Європі тощо 

надають науковцям величезний матеріал для дослідження. Однією з тем, 

яка зацікавила вчених, стало пояснення перехідних процесів, що 

виникають у суспільстві. Як для координації дій окремих держав на 

міжнародній арені, так і для вдосконалення внутрішньої політики, важливо 

було зрозуміти, чому – через які саме причини і як саме відбувається 

перехід суспільств від одних форм політичної організації до інших. 

Зокрема, феномен демократичного транзиту викликав зацікавленість  

західного наукового середовища. Активне вивчення перехідних суспільств 

та процесів, що в них відбуваються, вилилося в утворення цілого 

дослідницького напрямку на межі соціології, політології, економіки та 

міжнародних відносин – студій трансформації. 

У даному розділі ми спробуємо дати характеристику еволюції 

наукових підходів до дослідження трансформації. Відштовхуючись від 

класичних робіт у цій галузі, ми покажемо, як у порівнянні з ними 

змінилося на сьогоднішній день розуміння процесів трансформації. 

Окремо ми зупинимося на тих викликах та питаннях, що постали перед 

науковцями після розпаду біполярної системи міжнародних відносин та 

початку процесів посткомуністичної трансформації у Східній Європі. Саме 

порівнявши  регіони – Східну Європу та Західні Балкани – можна виявити 
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унікальні риси, які притаманні процесам трансформації, що відбуваються в 

останньому.  

У першому підрозділі проаналізовано наукову думку, 

сконцентровану на виробленні загальних підходів до політичної 

трансформації, а також концепції щодо специфічних аспектів 

західнобалканських трансформацій. Також у ньому показано, яким чином 

Боснія і Герцеговина вписується у вивчення трансформації регіону 

Західних Балкан, і наведено аналіз праць, які найбільше вплинули на 

автора при написанні роботи. Другий підрозділ повністю присвячено теорії 

європеїзації, її виникненню та особливостям застосування в країнах 

Центральної Східної Європи та Західних Балкан. 

 

1.1. Боснія і Герцеговина в контексті трансформації регіону Західних 

Балкан: аналіз сучасних концепцій політичної думки 

Боснія і Герцеговина є складовою регіону Західних Балкан. У свою 

чергу цей регіон є новою геополітичною одиницею. В якості наукового 

терміну його концептуалізували та ним здебільшого користуються 

політики та науковці західноєвропейських країн та Сполучених Штатів. 

Коли стало зрозуміло, що розпад Югославії набув незворотного характеру, 

виникла необхідність у розробці нових стратегій щодо країн, які входили 

до складу СФРЮ та соцтабору. Оскільки термін «Західні Балкани» було 

фактично розроблено ЄС для формування нових політичних концепцій, 

його зміст не є сталим, і головним у його визначенні  є не географічний, а 

політичний чинник. Відтак, основним критерієм, що відрізняє країни 

Західних Балкан від інших балканських країн, є приналежність до 

колишньої СФРЮ.  Як додатковий фактор можна назвати не входження до 

ЄС. Згідно з інформацією, наведеною на офіційних сайтах Європейського 

економічного та соціального комітету та Європейської служби зовнішніх 

справ, Словенія та Хорватія, що спочатку входили до числа 

західнобалканських країн, перестали бути такими з моменту їх вступу до 
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ЄС [160]. Це свідчить як про походження самого терміну «Західні 

Балкани», так і про важливість ЄС для країн регіону.  

Тобто країни Західних Балкан – це, в першу чергу, колишні 

югославські республіки, що розвиваються і знаходяться в процесі 

державного будівництва та становлення демократії, взявши при цьому 

чіткий керунок у напрямку ЄС та НАТО. До регіону Західних Балкан на 

даний момент належать: Албанія, Боснія і Герцеговина, колишня 

Югославська Республіка Македонія, Сербія, Чорногорія та Косово. Як 

бачимо, Албанія не відповідає наведеним вище критеріям і є винятком, її 

включення до списку західнобалканських країн обумовлюється 

культурною, історичною та географічною близькістю країни до колишніх 

союзних республік.  

 Вивчення процесів трансформації країн Західних Балкан є темою, що 

протягом довгого часу приваблювала як вітчизняних, так і закордонних 

дослідників. Власне поняття «трансформація» за два останніх десятиліття 

міцно укорінилося в політичній науці як усталений термін. Цьому 

посприяли «тектонічні зсуви», яких зазнав світовий порядок на зламі  

80-90-х років ХХ ст. Однак основи вивчення трансформації держав було 

закладено раніше, з появою такої галузі політичної науки як транзитологія.  

Транзитологія займається вивченням переходу, тобто транзиту, країн 

до демократії. «Батьком» транзитології зазвичай називають 

американського науковця Данкварта Растоу, який в 1970 р. у своїй статті 

«Transitions to democracy: toward a dynamic model» спробував 

переосмислити підходи до визначення причин, що роблять перехід до 

демократії можливим та гарантують стабільність новоутворених 

демократичних систем [129]. Растоу висловлює своє скептичне ставлення 

до універсалістських та кількісних методів, що набули в другій половині 

ХХ ст. великої популярності серед американських політологів. Він 

відкидає основні гіпотези щодо умов виникнення та існування демократій, 

які було висунуто його сучасниками, вважаючи їх спрощеннями. 
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Натомість, на думку Растоу, точно сказати, які соціально-економічні умови 

є вирішальними для демократичного транзиту, неможливо. Водночас 

обов’язковими для становлення демократії є самоусвідомлення нації, її 

єдність та соціальна мобілізація під проводом нових еліт, хоча як 

конкретний соціальний склад цих еліт та їх послідовників, так і конкретні 

мобілізуючі фактори можуть сильно варіюватися від однієї країни до 

іншої.  

Український дослідник Олександр Романюк, називаючи розроблений 

Растоу підхід первинною парадигмою транзитології, відзначає, що «праця 

Растоу виявилась вельми актуальною, бо тільки на чотири роки 

випередила початок нової третьої хвилі глобального процесу 

демократизації» [24, 1]. Автором ідеї щодо третьої хвилі демократизації є 

Семюель Хантингтон. На його думку, третя хвиля розпочалася в середині 

1970-х років і охопила цілу низку країн, починаючи Філіппінами та 

Латинською Америкою і закінчуючи країнами південної Європи. У статті 

«Democracy’s third wave» від 1991 р. Хантингтон, спираючись на 

структуралістський підхід до проблеми поширення демократії, висуває 

припущення щодо існування кореляцій між низкою таких чинників, як 

економічний розвиток, поширення західної культури, релігійна 

приналежність та демократизація [99]. Аналізуючи ці кореляції, 

Хантингтон, хоча і з деякою пересторогою, вказує на існування передумов 

для консолідації демократії в країнах Центральної та Східної Європи та 

переходу до демократії в радянських та югославських республіках, хоча 

розпад СРСР та СФРЮ на той час був лише перспективою. 

Масштабність подій, пов’язаних із падінням соціалізму на сході 

Європи, важко переоцінити. Перед країнами колишнього соцтабору та 

республіками СРСР, що здобули незалежність, постала чимала кількість 

екзистенціальних питань. На Заході провідні політики та науковці 

святкували ідеологічну перемогу ліберальної демократії, маніфестом якої 

став «Кінець історії» Френсіса Фукуями. Припущення щодо 
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беззастережного домінування демократичної парадигми розвитку в країнах 

ЦСЄ було цілком у дусі основних тез транзитології. Однак пізніше стало 

очевидно, що різноманітність завдань, які постали перед колишніми 

соціалістичними країнами, породила надзвичайно велику кількість 

неконтрольованих перемінних. Об’єктивна реальність довела, що перехід 

до демократії не є лінійним процесом, і що не існує універсального 

шаблону, за яким розвивається пост-авторитарне суспільство. У певний 

момент, західним політологам стало зрозуміло, що демократичний транзит 

не є єдиним можливим результатом падіння соціалістичних режимів. 

Відтак, надбання транзитології, як галузі, що не тільки пояснює, а й 

передбачає розвиток демократичного транзиту, зазнали удару. Саме по 

відношенню до країн ЦСЄ та країн колишнього Радянського Союзу 

дослідники почали застосовувати термін «посткомуністична 

трансформація». 

Влучне пояснення тих особливостей, які були притаманні процесу 

демократизації на сході Європи, міститься у так званій «дилемі 

одночасності» [20, 9] або в тезі про «потрійний перехід» [81], авторами 

яких є Клаус Оффе, Джон Елстер та Ульріх Пройс. Суттю цих та інших 

схожих гіпотез є те, що процес демократизації в Східній Європі значно 

відрізняється від попереднього світового досвіду через його 

багатовимірність. Інакше кажучи, перед східноєвропейськими країнами 

одночасно постало декілька масштабних цілей, таких як: власне 

демократизація, перехід до ринкової економіки, а також національне 

будівництво. При цьому, досягти кожної з цих цілей можна було лише 

шляхом виконання великої кількості конкретних, часто не пов’язаних одне 

з одним, завдань.  Однією з найважливіших проблем у цьому контексті 

стало визначення завдань, які потрібно було виконати і, звичайно ж, 

розробка механізмів їх імплементації.  

Отже, «посткомуністична трансформація» стала східноєвропейським 

еквівалентом «демократичного транзиту» зразка попередніх років третьої 
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хвилі демократизації. На нашу думку, поняття трансформації набагато 

краще відповідає суті та реаліям тих процесів, які відбувалися в країнах 

ЦСЄ після падіння соціалізму. По-перше, воно охоплює ширший 

варіативний діапазон розвитку політичної ситуації, по-друге, передбачає 

можливість тривалого та нелінійного переходу до демократії, і по-третє, 

вказує на багатовимірність процесу. Так, на думку В. Бурдяк та  

Ю. Макара: «Трансформація – не завжди вдалий рух до демократії і 

демократизації політичного процесу» [7, 211]. Відтак, підтримуючи цю 

ідею, ми можемо додати, що для вивчення трансформаційних процесів 

соціально-економічні механізми, завдяки яким вони відбуваються, є більш 

важливими, ніж їх кінцевий результат. 

Повертаючись до Західних Балкан, потрібно зробити застереження, 

що процес трансформації країн цього регіону набув серії власних 

специфічних рис, які ще більше віддаляють його від процесів 

демократизації, що відбувалися в 1970-80-х роках. Першою і 

найголовнішою особливістю розвитку західнобалканського регіону 

постсоціалістичної доби є його висока конфліктність, яка передусім є 

результатом тих обставин, за яких цей регіон оформився в його 

теперішньому вигляді. Як ми добре знаємо, сучасні західнобалканські 

держави народилися в горнилі кривавих військових конфліктів на 

території колишньої СФРЮ, які у своїй сукупності отримали у вітчизняній 

історіографії назву «югославська криза». Навіть після закінчення 

військових дій, в більшості країн регіону зберігся високий конфліктний 

потенціал, який так чи інакше впливав на всі сфери суспільного життя, а 

отже і на процеси трансформації.  

Дві інші характерні риси західнобалканських країн тісно пов’язані з 

війною: стрімке зростання і стабільне домінування інтегрального 

націоналізму на політичній арені та інтернаціоналізація суспільно-

політичного життя. На довоєнному етапі, тобто ще до розпаду СФРЮ, 

можна говорити про те, що наростання протиріч між югославськими 
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народами вилилося в радикалізацію настроїв у республіках та повернення 

до націоналістичних гасел, а в кінцевому результаті посприяло 

розпалюванню війни. На післявоєнному ж етапі націоналізм продовжив 

грати свою деструктивну роль, заважаючи процесам примирення та 

політичної трансформації.  

Інтернаціоналізація стала безпосереднім результатом військових 

конфліктів, для врегулювання яких знадобилося втручання міжнародних 

сил. Єлєна Пономарьова вважає, що можна виділити два етапи 

інтернаціоналізації югославської кризи: вторгнення міжнародних сил  

1) у Боснію та 2) у Косово [22, 15]. Військове втручання в таких країнах як 

Боснія і Герцеговина, Косово та Сербія з часом переросло у втручання в 

процеси державного будівництва. Створення наглядових та керівних 

міжнародних органів, активне співробітництво з ЄБРР та МВФ і таке інше 

де-факто розмило суверенітет окремих західнобалканських країн.    

Як стверджує Марко Жилович, «література, присвячена пост-

югославському простору, сконцентрувалась навколо дослідження 

різноманітних страхітливих аспектів воєн, розпаду держави та тих 

наслідків, що вони мали для формування югославської спадщини, а також 

навколо концептуалізації етнонаціоналізму, на який покладається основна 

відповідальність за ці війни. Така увага до питань війни та націоналізму не 

є помилковою, однак вона є обмеженою, а нехтування взаємодією цих 

факторів з процесами політичної та економічної трансформації може 

призвести до неможливості надання адекватної оцінки важливим 

елементам воєнного та націоналістичного дискурсів» [163, 91]. У свою 

чергу, Вільям Бартлет зазначає, що для Західних Балкан трансформація 

представляла собою той самий шлях, який пройшли всі країни ЦСЄ. 

Характерним для нього є вже згаданий потрійний перехід, тобто 

демократизація, державне будівництво та перехід до ринкової економіки. 

Проте на пост-югославському просторі цей шлях було затьмарено війною, 

внаслідок чого  «країни Західних Балкан виділяються не тільки через 
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складність здійснення в них потрійного переходу в контексті воєн та 

конфліктів, але також через те, що в деяких країнах постала  необхідність 

побудови нових держав буквально з нуля» [37, 1]. Цілком погоджуючись з 

наведеними думками, ми можемо лише підкреслити, що при вивченні 

трансформації (в широкому її розумінні) країн Західних Балкан потрібно 

враховувати велику кількість факторів та тенденцій, що існують одночасно 

в різних сферах суспільного, політичного та економічного життя цього 

регіону.  

Саме паралельне існування різноманітних чинників та тенденцій і їх 

всеосяжність унеможливлює вивчення якогось одного аспекту 

трансформації цих країн без дослідження більш широкого контексту. 

Наприклад, неможливо відокремити аналіз феномену націоналізму від 

дослідження причин та наслідків військових конфліктів. Так само 

неможливо досліджувати економічну трансформацію без врахування ролі 

міжнародних сил у розробці та реалізації економічних реформ тощо. 

Звідси ми робимо висновок, що процеси трансформації Західних Балкан 

неможливо вимірювати категоріями, що вкладаються у рамки якоїсь однієї 

теорії або концепції. Отже ми розглядаємо трансформацію, як мінливий 

процес, що охоплює одночасно низку соціально-економічних сфер, у яких 

діють рушійні сили трансформації, а конкретні форми, яких набуває дія 

цих сил, обумовлюються поточними історичними, політичними, 

культурними, цивілізаційними та іншими обставинами. При цьому, 

кінцевий результат процесу трансформації, по-перше, не обов’язково 

співпадає із очікуваннями, які на нього покладалися, а по-друге, не 

обов’язково веде до еволюції державно-політичних структур.    

 Більшість дослідників трансформації поділяє думку щодо 

важливості контексту для розуміння причинно-наслідкових зв’язків у 

межах трансформаційних процесів. Проте повноцінне висвітлення всіх 

аспектів трансформації цілого регіону є неосяжним завданням, яке 

неможливо вписати в межі одного дослідження. Через це в роботах, 
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присвячених Західним Балканам, зазвичай аналізують один із аспектів 

трансформації, або детально аналізують конкретний випадок, тобто 

конкретну країну.  

У межах кожної із тематичних сфер ми згадаємо лише кілька праць 

для того, щоб коротко проілюструвати стан дослідження трансформації 

Західних Балкан. Економічна трансформація, державне та національне 

будівництво, соціальний добробут, питання громадянства, релігії та 

національності тощо є розвиненими напрямками дослідження, серед 

авторів яких можна виділити таких: Вільям Бартлет, Беснік Пула, Марко 

Жилович, Том Галлагер, Ельдар Сарайліч, Олівія Бердак, Гезим Висока, 

Ельвін Г’єворі та інші. Багато уваги дослідники приділяють також 

проблемам політичної трансформації регіону, зокрема питанням 

демократизації та налагодження регіонального співробітництва. Ця 

проблематика здебільшого розглядається в контексті геополітичного 

значення балканської кризи, її інтернаціоналізації, ролі міжнародного 

співтовариства в трансформаційних процесах. Тут слід відзначити таких 

авторів як Ольга Брусиловська, Марія Гелетій, Шахла Гахраманова, Єлєна 

Гуськова, Єлєна Пономарьова, Флоріан Бібер, Владімір Глігоров, Міліца 

Делевич, Дейан Стєпанович.  

Безумовно, найпопулярнішою темою в рамках вивчення 

трансформації країн Західних Балкан є дослідження їх відносин з 

Європейським Союзом. Маргарита Миронова, Аролда Елбасані, Сорен 

Кайл, Гергана Нутчева, Паула Пікерінг, Йенс Воелк, Ведран Джигіч, 

Рафаель Бірман, Флоріан Траунер та багато інших займаються 

проблематикою, пов’язаною з присутністю ЄС на Балканах. Взагалі, 

враховуючи контекст, у якому проходять трансформаційні процеси в 

регіоні Західних Балкан, роль ЄС зазвичай набуває першочергового 

значення. Присутність ЄС є багатогранною. ЄС одночасно є головним 

речником та представником міжнародної спільноти в пост-конфліктних 

державах, найбільшим інвестором та торговельним партнером, а також 
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основною рушійною силою процесів реформування та державного 

будівництва. 

Описані особливості дослідження трансформації західнобалканських 

країн є застосовними по відношенню до Боснії і Герцеговини, як складової 

частини регіону, що чи не найкраще ілюструє всю його складність. 

Боснійський конфлікт 1992-1995 рр. і наступні роки державного 

будівництва отримали широке висвітлення в сучасній науковій літературі. 

Таку увагу до боснійської проблеми можна пояснити безпрецедентним для 

повоєнної історії Європи рівнем жорстокості, свідком якого стало 

міжнародне співтовариство під час Боснійської війни. Іншим фактором, що 

й досі підігріває інтерес дослідників до даної проблеми, є унікальний 

характер, що його носить державно-політична система, створена 1995 р. в 

Дейтоні. Боснія і Герцеговина стала випробувальним майданчиком для 

значного числа нових міжнародних ініціатив та інструментів у сфері 

державного та національного будівництва. На більш ранньому етапі – 

одразу після імплементації положень Дейтонської угоди – увагу 

дослідників було здебільшого сконцентровано на аналізі змісту цієї угоди 

та державного ладу, започаткованого в її положеннях. Побудова 

специфічної та складної державної системи, що охоплює два ентитети, 

десять кантонів, округу Брчко та органи центральної влади, разом з 

міжнародними контролюючими структурами, спровокувала написання 

цілої низки досліджень. Коли стало очевидним, що центральні державні 

органи є неефективними, і Дейтонська система не може впоратись із 

найважливішим початковим завданням зі створення самодостатньої та 

стабільної держави, хвиля критики на адресу Дейтона стала ширитись  

[47; 74; 116]. Загалом короткий опис Дейтонських домовленостей і їх 

оцінка на різних етапах мирного врегулювання і державного будівництва 

зазвичай є складовою частиною будь-якої праці, присвяченої внутрішній 

ситуації в Боснії. 



21 
 

Однією з найбільш чутливих та обговорюваних проблем в контексті 

трансформації Дейтонської системи є подальша доля Офісу Верховного 

Представника. На думку численних дослідників, даний інститут вже 

втратив фактичну легітимність і реальну владу в країні і має бути усунений 

або замінений «посиленим» Спеціальним Представником Європейського 

Союзу, або іншим (імовірно пов’язаним з ЄС) інститутом, спроможним 

підтримувати цілісність і стабільність країни без безпосереднього 

втручання. Наприклад, ця точка зору була підтримана в Політичному 

брифінгу з боснійського питання, виданому Міжнародною кризовою 

групою в 2011 р. У цьому документі залежність від повноважень 

Верховного Представника у сфері прийняття рішень на державному рівні 

називають однією з найбільших проблем, що перешкоджають Боснії стати 

самодостатньою та спроможною претендувати на членство в ЄС країною 

[55]. Загалом, брифінги та доповіді Міжнародної кризової групи є цінним 

джерелом інформації, в них детально висвітлюються передумови та 

приховані причини проблем, з якими наразі стикається Боснія. Крім цього, 

матеріали, які публікує Міжнародна кризова група, охоплюють велику 

кількість експертних оцінок та інтерв’ю як з представниками міжнародних 

організацій, які працюють в Боснії, так і з безпосередніми учасниками 

місцевого політичного процесу [56; 57; 58; 59; 60; 61; 82; 87]. 

Деякі дослідники вважають укладення Дейтонських домовленостей 

від початку неправильним рішенням для країни, яка потерпає від 

міжетнічної ворожнечі, адже в рамках Дейтонської конституції етнічна 

приналежність фактично стала наріжним каменем державної системи: 

«…вся система інститутів базується на етнічній приналежності, яка і є 

головною причиною розбрату між боснійськими народами.» [41, 360]. «На 

державному рівні розподіл повноважень в інститутах, побудованих на 

принципі етнічної репрезентативності, виявився непрацездатним. 

…негативний консенсус за принципом divide et impera продовжує 

превалювати» [116, 7].   
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На сьогодні, таким чином, систему, створену в Дейтоні, зазвичай 

розглядають як таку, що вичерпала себе і завела країну в ситуацію, за якої 

місцеві політичні актори стали неспроможними та несхильними до пошуку 

виходу з перманентної політичної кризи [68; 35; 98; 153; 96]. Незважаючи 

на це, серед науковців все ще можна знайти прихильників і захисників 

інституційної структури, побудованої згідно з положеннями Дейтонської 

угоди [52]. 

Окрім вищезгаданої групи авторів, які виступають з критикою 

Дейтонської системи, пояснюючи провали в процесі трансформації Боснії, 

існує інша група. Ці автори здебільшого зайняті дослідженням політики 

ЄС на Балканах, а також того трансформаційного ефекту, який вона 

приносить. Вони пояснюють затримки та недоліки в процесі 

запровадження реформ, необхідних для інтеграції в ЄС, різними, однак все 

ж таки пов’язаними факторами, такими як: нечіткість мотивації 

балканської політики ЄС [119; 44]; провал уніфікаторського підходу ЄС до 

розширення [50], що означає, що під час розробки балканської стратегії 

розширення ЄС не вдалося належним чином врахувати всі ті фактори, що 

роблять Західні Балкани особливим регіоном і відрізняють балканські 

країни від країн, які було прийнято 2004 та 2007 рр. [35]; національна 

ідентичність народів Західних Балкан, що зводить нанівець 

трансформаційний вплив ЄС за відсутності чіткої перспективи членства в 

майбутньому [89; 155]. На додаток до цього існує кілька факторів, що 

згадуються переважною більшістю всіх авторів: нестача єдності між 

окремими членами та між органами ЄС в балканському питанні, а також 

так звана виснаженість від розширень, яка в останні роки гостро 

відчувається в ЄС. 

Усі вищезгадані дослідження можна розподілити на дві великі групи. 

У своїх спробах пояснити причини складності трансформації Боснії автори 

з цих двох груп досліджують ситуацію з двох різних перспектив. Тому ці 

групи, а також використані методи, можна умовно назвати внутрішніми і 
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зовнішніми. У даній роботі зроблено спробу об’єднати ці підходи. Її 

націлено на те, щоб всеосяжно висвітлити ті причини, через які політична 

ситуація в Боснії зайшла в глухий кут, а також дати пояснення 

неспроможності ЄС надати поштовху, необхідного для просування його 

вимог.  

Пошук відповідей на поставлені питання буде здійснюватися на межі 

злиття внутрішньої та зовнішньої груп факторів, адже жодна з них не в 

змозі надати задовільного пояснення. Дане дослідження базується на 

результатах, а також є продовженням серії наукових робіт, за мету в яких 

було поставлено аналіз взаємовпливу різних факторів, що на сьогодні 

формують політичну ситуацію в Боснії і Герцеговині. Згадані праці 

проливають світло на кореляцію, яка існує між внутрішньою політичною 

кризою, інтересами міжнародних гравців, процесом європейської 

інтеграції Боснії, конституційною реформою та національними 

ідентичностями боснійських народів [34; 45; 72; 78; 93; 106; 132; 137; 138]. 

Таким чином, трансформація, як галузь політичної науки, пройшла в 

своєму становленні кілька етапів – починаючи від роботи Растоу та 

«Третьої хвилі демократизації» Хантингтона і до вивчення процесів пост-

комуністичної трансформації в Східній Європі. Дослідження 

трансформації Західних Балкан є невід’ємною частиною та логічним 

продовженням серії більш ранніх праць із транзитології. Трансформація 

країн ЦСЄ стала відправною точкою для аналізу ідентичних процесів, що 

відбуваються в колишніх республіках Югославії. Однак більшість 

дослідників звернула увагу на ті особливості, які існують у регіоні 

Західних Балкан і через які процес трансформації набув у цьому регіоні 

унікальних рис. Найбільш суттєвими серед них є так званий «одночасний» 

або «потрійний» перехід, обтяжений повоєнною реконструкцією та, в 

окремих випадках, побудовою нових держав фактично з нуля, а також 

інтернаціоналізація внутрішніх процесів та інтеграція в ЄС.  
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Як свого часу країни ЦСЄ докорінно змінили уявлення дослідників 

про лінійний характер транзиту пост-авторитарних суспільств, так і 

процеси, що стали відбуватися в західнобалканських країнах по закінченні 

югославської кризи, показали значну кількість девіантних рис та дали 

політологам багату поживу для роздумів. Потрібно підкреслити, що на 

сьогодні не існує єдиної теоретичної структури, яка могла б охопити всі 

фактори та тенденції, що проявляють себе в процесі трансформації Боснії і 

Герцеговини та інших західнобалканських країн. Попри це, в наступній 

частині даного розділу ми спробуємо детально розглянути теорію 

європеїзації, як таку, що, на нашу думку, дозволяє охопити значну 

кількість аспектів трансформації західнобалканських країн та пов’язати їх 

із контекстом, у якому вона відбувається.      

 

1.2. Європеїзація як основна форма трансформації країн Західних 

Балкан 

Ми обрали теорію європеїзації, як таку, що може надати найкраще 

уявлення про динаміку трансформаційних процесів, що відбуваються на 

Західних Балканах, через важливість ролі ЄС в цьому регіоні. Для пост-

югославських країн наприкінці 1990-х років ЄС став головним центром 

тяжіння і посьогодні залишається тією точкою дотику, в якій сходяться 

зовнішньополітичні інтереси всіх без виключення країн РЗБ. ЄС, який 

також був зацікавлений в стабілізації ситуації на Балканах, після 

закінчення активної стадії конфліктів та скорочення присутності США, 

почав у свою чергу брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні.  

У відносинах із сусідніми країнами, що зацікавлені в 

співробітництві, і особливо із країнами-кандидатами на членство, ЄС 

виступає як розповсюджувач своїх норм та принципів, відтак ці відносини 

носять асиметричний характер. Асиметричність полягає в верховенстві 

ЄС, який вказує країнам, що прагнуть поглибити відносини з ним, на 

конкретні кроки, котрі потрібно для цього зробити. Якщо ж врахувати 
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євроінтеграційні прагнення колишніх югославських республік, бажання 

ЄС посилити свої позиції в цьому регіоні та глибину перетворень, які після 

закінчення війни були на порядку денному, стає ясно, наскільки 

масштабною є присутність ЄС. За словами Й. Барбулеску та М. Тронкоти, 

«на Західних Балканах європеїзація за своєю суттю стала всеохоплюючим 

процесом, який включив інституційне будівництво та створення 

демократичної та стабільної «політичної спільноти» та який був частиною 

повоєнної реконструкції» [36, 6].  

Як бачимо, між трансформацією та європеїзацією на Західних 

Балканах можна фактично поставити знак рівняння, адже остання охопила 

всі сфери, перетворення в яких традиційно в своїй сукупності і складають 

процес трансформації. Тобто на Західних Балканах, через низку вже 

згаданих факторів, європеїзація стала формою трансформації, характерною 

для якої є її спрямованість на досягнення конкретного результату у вигляді 

покрокової нормативної та інституційної уніфікації з ЄС, аж до досягнення 

повного членства. При цьому, якщо результатом трансформації (як це 

було, наприклад, в країнах СНД) не обов’язково стає створення 

консолідованої демократії та ліберальної ринкової економіки, то в межах 

процесу європеїзації неможливо уявити якусь альтернативу демократії, 

адже вона напряму пов’язана з копенгагенськими критеріями ЄС.      

З середини ХХ ст., з початком повоєнних інтеграційних процесів у 

Західній Європі, цікавість дослідників до феномену європейської інтеграції 

почала стрімко зростати. Кожна хвиля поглиблення та розширення 

інтеграції в рамках спочатку Європейської Економічної Спільноти, а 

згодом Європейської Спільноти та Європейського Союзу, надавала нового 

поштовху розвитку теоретичних підходів до вивчення цих процесів. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. такими поштовхами стали прийняття 

Єдиного Європейського Акту (1986 р.), укладення Маастрихтського  

(1992 р.), Амстердамського (1997 р.) та ЛісаБоннського (2007 р.) договорів, 

а також хвилі розширення 1995 та 2004 – 2007 рр. Так, Саймон Балмер та 
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Клаудіо Радаеллі виділяють чотири основних події (або, радше, тенденції), 

що надали поштовх активізації академічної дискусії у сфері європеїзації: 

створення єдиного ринку, Економічного та монетарного союзу, 

виникнення феномену змагання між законодавчими та політичними 

системами країн-членів та розширення ЄС [65, 2]. Масштабність і глибина 

цих подій змусила науковців переглянути теоретичні підвалини 

дослідження євроінтеграційних процесів. 

Усі згадані вище події пояснюють стрімкий розвиток європейських 

студій як окремого дослідницького напрямку, що знаходиться на межі 

політології та міжнародних відносин. У вітчизняному науковому просторі 

значного розвитку набули дослідження, присвячені процесу розширення 

ЄС. Однак ще до недавнього часу вивченню європеїзації в нашій країні 

майже не приділяли уваги. Досить поширеним було ототожнення 

європейської інтеграції та європеїзації та помилкове використання цих 

термінів як синонімів. За останні роки було видано декілька робіт, автори 

яких, спираючись на праці європейських дослідників, дають дефініцію 

європеїзації та визначають її положення відносно європейської інтеграції 

[5; 19; 26]. Існує також ціла серія більш вузькоспеціалізованих досліджень, 

у яких розглянуто особливості європеїзації в тій чи іншій сфері [11; 12; 21]. 

На даний момент європеїзація, як термін та як об’єкт дослідження, 

посідає чільне місце в роботах вітчизняних авторів. Незважаючи на це, у 

вищезгаданих роботах бракує всеосяжного аналізу теоретичних підвалин 

процесу європеїзації. Отже, ми маємо доповнити існуючі вітчизняні 

дослідження з європеїзації аналізом теоретичних підходів, які було 

розроблено західними дослідниками. Важливим також є показати, як 

положення теорії європеїзації проявляються на практиці і в чому 

полягають їх особливості на рівні окремих країн та регіонів.  

Починаючи з кінця 80-х – початку 90-х р. ХХ ст., дослідники 

поступово відходять від розуміння європейської інтеграції виключно як 

процесу розширення ЄС та поглиблення співробітництва країн-членів в 
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рамках наднаціональних структур. У результаті переосмислення змісту 

європейської інтеграції, на зламі століть європеїзація набуває все більшої 

самостійності як науковий термін, поступово відокремлюючись від 

традиційних студій ЄС. Головна увага поступово зміщується з вивчення 

впливу розширення та поглиблення на сам ЄС, тобто на формування та 

функціонування його інститутів тощо (uploading або bottom-up approach) і 

все більш фокусується на процесі прямого завантаження норм та правил 

ЄС (downloading або top-down approach) та їх включення до законодавства 

країн-членів, або країн-потенційних членів союзу. Наслідки такого 

процесу завантаження для внутрішньополітичної, економічної та 

законодавчої систем у країнах, що, ставши членами (або кандидатами), 

зголосилися прийняти норми та правила ЄС, власне і є основним об’єктом 

вивчення європеїзації. 

Усе більшого інтересу для науковців набувають такі теми, як вплив 

інтеграції в ЄС на політичний процес у країнах-членах (зміни в розподілі 

владних повноважень, у партійній структурі тощо), інституційна 

трансформація, економічна адаптація, культурний взаємовплив та зміна 

ідентичностей і таке інше. Однак чи не найголовнішою проблемою, що 

залишається центральною для всіх робіт з європеїзації, є дослідження 

ситуації, за якої виникає конвергенція між вимогами ЄС та прагненнями 

країн-членів захистити свої національні інтереси. Інакше кажучи, 

ключовими питаннями є такі: якими є умови успішної адаптації 

європейських норм у загальному сенсі, та які конкретні внутрішні 

соціальні, економічні і політичні фактори мають вирішальний позитивний 

або негативний вплив на європеїзацію тієї чи іншої країни? 

Піонерами в дослідженні європеїзації, які заклали теоретичні засади 

для майбутніх наукових праць, стали Йоган Олсен, Таня Бьорцел, Ендрю 

Моравчік, Кевін Фізерсон, Клаудіо Радаеллі, Саймон Балмер та інші. 

Більша частина цих дослідників дотримується нового інституційного 

підходу до пояснення ефектів європеїзації. Зокрема, як зазначає С. Балмер, 
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найбільшого розвитку набуває модель раціонального вибору [73, 50].  

У рамках цієї моделі основна увага приділяється поведінці акторів у межах 

національних держав. Так, дані актори (починаючи  з національних урядів 

та політичних партій і закінчуючи представниками громадянського 

суспільства) розглядаються, як такі, що перш за все переслідують власні 

інтереси, і всі рішення яких вмотивовано раціональними розрахунками.  

Ця модель не є новою, адже її було розроблено ще в середині ХХ ст. 

американськими біхевіористами, однак, у  межах дослідження європеїзації, 

її було вперше використано для пояснення політичної поведінки 

європейських держав у їх взаємовідносинах з Європейським Союзом.  

Отже, в основі моделі раціонального вибору знаходиться 

припущення, що, по-перше, європеїзація, як процес розповсюдження та 

інституалізації європейських норм, характеризується високим 

трансформаційним потенціалом, що дозволяє докорінним чином 

змінювати правила та процедури, політичні парадигми тощо на рівні 

окремо взятої країни. По-друге, в разі, якщо згода з вимогами ЄС 

приносить державі такі вигоди, які якнайкраще відповідають її 

національним інтересам та які в результаті перекривають за своїм 

значенням втрати, яких зазнає ця країна в результаті згоди – 

трансформаційний ефект буде максимальним. По-третє, перетворення 

будуть найбільш цілісними та відчутними в разі, якщо існує так звана 

невідповідність (misfit) між вимогами ЄС та внутрішніми (інституційними, 

політичними) реаліями в державі [49; 51; 89]. 

У сфері дослідження європеїзації, окрім раціоналістичного 

інституціоналізму, важливу частину наукового дискурсу становлять 

положення соціологічного (або конструктивістського) інституціоналізму. 

Представники даного напрямку, керуючись «теорією соціального 

навчання», пристосовують положення цієї теорії до відносин між ЄС та 

його членами. Ця теорія була запозичена з психології; її розробив Альберт 

Бандура ще в 1977 р., і з тих пір вона використовувалася в багатьох 
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наукових дисциплінах, починаючи з криміналістики і закінчуючи 

політологією. Її основні положення зводяться до того, що людина, як 

суспільна істота, пристосовується до соціального контексту і навчається в 

ньому на основі певних загальноприйнятих моделей та норм поведінки. 

Тобто, кожна людина, спостерігаючи за своїм оточенням і вирізняючи 

певні шаблони, намагається відтворити їх у власній поведінці, щоб досягти 

суспільного схвалення. 

 Як зазначає Т. Бьорцель, соціологічний інституціоналізм керується 

зовсім іншою «логікою» для пояснення поведінки акторів, ніж 

раціональний. Замість раціоналістичної «логіки наслідків» (“logic of 

consequentialism”), пропонується розглядати дії акторів, як вмотивовані 

«логікою доречності» (“logic of appropriateness”) [51]. Це означає, що 

політичні актори, які є суспільними об’єднаннями, керуються не тільки і 

не стільки власними меркантильними інтересами, скільки 

загальноприйнятими нормами поведінки. Отож рішення про адаптацію тих 

чи інших норм приймаються, виходячи  з того, наскільки ці норми 

відповідають укоріненому в суспільній свідомості розумінню того, що 

саме становить «правильне» або «прийнятне». 

У тому, що стосується пояснення ефектів європеїзації, зокрема, 

відповідаючи на питання, чому на рівні національних держав взагалі 

виникає мотивація до виконання вимог ЄС, соціологічний 

інституціоналізм знову ж таки апелює до «прийнятності» європейських 

норм. З даної точки зору, європейські інститути, які висувають вимоги до 

членів Союзу, пропонують їм нові правила, норми і механізми, що в 

результаті процесу соціального навчання набувають позитивного сенсу як 

«правильні» або «прийнятні», що своєю чергою часто призводить до зміни 

інтересів та ідентичностей на національному рівні [49]. Ключовим у цій 

ситуації є процес соціального навчання або процес соціалізації 

європейських норм, адже тиск, результатом якого стає виконання вимог, 

походить саме від суспільства – від громадянських об’єднань та окремих 
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суспільних діячів. Для моделі соціального навчання, як і для моделі 

раціонального вибору, важливим фактором є існування невідповідності: 

чим більше різниця між запропонованими правилами і механізмами і тими, 

що існують у конкретній країні, тим більш вірогідним є їх прийняття в 

результаті адаптаційного тиску з боку суспільства. 

Початок 2000-х рр., що приніс із собою перспективу найбільш 

масштабного розширення ЄС в історії, спонукав низку авторів до 

звернення їхньої уваги на проблеми європеїзації. Східне розширення 

поставило перед дослідниками європеїзації багато нових запитань та 

викликів. Так, наприклад, необхідно було визначити, яким чином процеси 

посткомуністичної трансформації та європеїзації були взаємопов’язані, які 

нові значні політичні та соціально-економічні фактори були присутні в 

країнах Центральної та Східної Європи тощо. Через значну відмінність 

східноєвропейських країн від старих членів ЄС, акцент у дослідженнях 

перемістився з ефекту, який рішення на рівні ЄС мали на формування 

порядку денного в країнах-членах, на ефект, який мали ці рішення на 

мотивацію проведення реформ у країнах-кандидатах. У центрі уваги, 

таким чином, опиняються механізми, за допомогою яких ЄС мотивує 

потенційних членів виконувати свої вимоги, а також ті перешкоди, які 

виникають на шляху інтеграції цих країн. 

Дослідження європеїзації країн, що ввійшли до складу ЄС в 2004 та 

2007  рр. розвивалися в тому теоретичному полі, яке було закладено більш 

ранніми працями, і про яке мова йшла вище. Головним теоретичним 

протиріччям залишилися розбіжності між раціональним та соціологічним 

інституціоналізмом у поясненні ефектів європеїзації. Однак на цьому 

подібність між європеїзацією старих членів ЄС та європеїзацією країн 

ЦСЄ закінчується. Головною відмінністю західноєвропейських та 

східноєвропейських країн було навіть не різне минуле та рівень соціально-

економічного розвитку. З точки зору пояснення впливу ЄС, головним було 

те, що країни ЦСЄ були все ще кандидатами на членство, в той час, як 
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західноєвропейські країни стали об’єктами дослідження на момент, коли 

вони були повноправними членами ЄС. Так, розширення фактично 

ознаменувало новий етап у європеїзаційних студіях – дослідження 

європеїзації країн-кандидатів. Серед праць, присвячених даній тематиці, 

можна виділити два хронологічно пов’язаних типи досліджень: 

європеїзація країн-кандидатів та європеїзація тих самих країн на етапі 

одразу після вступу в ЄС. Другий тип досліджень, хоча насправді його й 

можна віднести до європеїзації країн-членів, у реальності є продовженням 

робіт з європеїзації кандидатів, адже головною його тематикою є 

прийняття норм acquis communautaire в нових країнах-членах та 

імплементація прийнятих раніше норм одразу після вступу.  

Європеїзація країн-кандидатів на членство суттєво відрізняється від 

європеїзації старих членів ЄС. Серед основних факторів, що визначали ці 

відмінності для держав ЦСЄ, прийнятих у 2004 та 2007 рр., можна назвати 

такі: 1) вперше в історії розширень ЄС країни-кандидати на момент 

подання заявки на вступ знаходилися на різних етапах шляху до ринкової 

економіки та ліберальної демократії; 2) країни ЦСЄ не були здатними 

імплементувати та особливо забезпечити на практиці виконання положень, 

закріплених нормами acquis communautaire, через що ЄС був вимушений 

здійснювати постійний моніторинг прогресу, якого досягли кандидати;  

3) вимоги до кандидатів не були обмежені традиційними рамками (такими 

як імплементація acquis communautaire) але включили цілий спектр 

політичних та економічних вимог, що знаходяться поза компетенцію ЄС 

по відношенню до його повноправних членів; 4) виконання вимог ЄС 

кандидатами з терен бувшого соцтабору сприяло посткомуністичній 

трансформації цих країн, через це весь процес був досить болісним, і ціна 

адаптації до європейських норм була такою, що компенсувати її могла 

виключно перспектива повного членства. 

Окрім зазначених вище факторів, що були актуальними для країн 

ЦСЄ, існують також фактори, які відрізняють процес європеїзації будь-
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якого кандидата від європеїзації члена ЄС. По-перше, оскільки кандидат не 

має формальних обов’язків перед ЄС, останньому доводиться обходитись 

без використання санкцій та діяти згідно принципу «пряника без батога», 

послуговуючись інструментами нормативного тиску, позитивних ініціатив 

та переконування політичних еліт, тобто тими інструментами, яким 

великого значення надають конструктивісти.  По-друге, через те, що 

країна-кандидат не бере участі в розробці тих норм та правил, які вона має 

адаптувати, для неї, на відміну від повноправних членів, процес прийняття 

цих норм представляє собою виключно їх імпозицію зі сторони ЄС, без 

жодного зворотнього зв’язку [145, 6]. 

Таким чином, дослідження європеїзації країн-кандидатів є одним з 

найновіших напрямків в європейських студіях. Вони мають низку 

характерних рис, завдяки яким їх можна відокремити від досліджень з 

європеїзації країн-членів ЄС. Більшість робіт, у яких європеїзацію країн-

кандидатів виділено в окремий дослідницький напрямок, було написано 

вже після 2004 р., і майже всі вони були присвячені проблемам європеїзації 

країн ЦСЄ [40; 50; 117; 133; 134; 139; 145]. 

Однак така зосередженість на Східній Європі поставила під сумнів 

універсальність теоретичних та практичних висновків, зроблених 

дослідниками щодо механізмів та ефектів європеїзації в країнах-не-членах 

ЄС. Незважаючи на те, що дослідники звернули свою увагу на проміжні 

фактори, які впливають на ефективність механізмів європеїзації, 

виділивши серед них дві основних групи – зовнішні та внутрішні, варіацій 

цих факторів у межах одного регіону виявилося  недостатньо для того, щоб 

узагальнити висновки, зроблені на основі їх аналізу. Так, основними (і, в 

цілому, раціоналістичними за своєю природою) були названі такі 

внутрішні фактори, як: ціна адаптації норм для конкретної держави, 

спротив консервативних владних інститутів та політичних еліт і таке інше.  

Згадані вище фактори є дуже широкими за своєю природою, і в 

кожному випадку їх потрібно конкретизувати для кожної окремо взятої 
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держави та для кожної окремої сфери. Втім, як виявилось, для країн з 

регіонів, що мали відмінні від регіону ЦСЄ стартові умови, загальних 

факторів недостатньо для пояснення ступеню ефективності європеїзації. 

Мова йде, в першу чергу, про регіон Західні Балкани. Особливості 

історичного та культурно-цивілізаційного розвитку даного регіону суттєво 

відрізняють його як від Західної, так і від Східної Європи. Окрім цих 

особливостей, слід відзначити також неоднорідність балканського регіону 

з точки зору відносин з ЄС. У той час, як найуспішніша в 

євроінтеграційному плані на пост-югославському просторі країна Словенія 

вступила в ЄС 2004 року разом з державами ЦСЄ, а Хорватія в 2014 р., 

офіційними кандидатами з невизначеними строками вступу є Сербія, 

Чорногорія і Македонія. Крім країн-членів та кандидатів у регіоні є 

держави, що мають статус потенційних кандидатів на членство. Ці країни 

– це частково визнані Косово та Боснія і Герцеговина, які ще не подали 

заявок на вступ.  

У першій частині цього розділу вже йшла мова про особливості 

процесу трансформації в країнах Західних Балкан, однак незважаючи на ці 

особливості, ЄС використав тут той самий набір інструментів, що і в 

країнах ЦСЄ. Європеїзація, що базується на стратегії стимулювання 

цільового уряду винагородами зі сторони ЄС і яка має в своєму 

фундаменті найголовніший стимул – перспективу членства, показала себе 

з найкращого боку під час розширення 2004 р. У цей спосіб на практиці 

були доведені основні положення раціоналістичного підходу. Однак, 

всупереч очікуванням дослідників, весь процес європеїзації на Балканах 

виявився не настільки передбачуваним, навіть у порівнянні з ЦСЄ.  

Багато науковців звернули свою увагу на особливості європеїзації 

західнобалканських країн [111; 125; 154; 155]. Автори цих робіт 

відзначають, що сукупність факторів, які відрізняють Західні Балкани від 

інших регіонів, стала причиною того, що європеїзаційний механізм ЄС – 

стимулювання винагородою за виконання вимог, спрацював в 
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західнобалканських країнах неналежним чином. Гергана Нутчева описує 

будь-яку зовнішньополітичну дію, з точки зору її наслідків, як 

«…визначення різниці між власною ціннісною системою, що складається 

із втрат та вигод, та потенційними наслідками від цієї дії для сторони-

реципієнта» [119, 1067]. З цієї точки зору, тоді, як ціннісна система ЄС 

залишилася незмінною, в порівнянні з періодом розширення на Схід, 

актори-реципієнти його зовнішньополітичних дій суттєво відрізнялися за 

багатьма показниками від країн ЦСЄ.  

З точки зору раціоналістичного підходу, це означає, по-перше, що на 

раціональні розрахунки національних еліт впливають додаткові фактори, 

які не були присутніми в інших регіонах. По-друге, в конструктивістській 

системі координат балканські держави так само мають відмінні 

пріоритети, які ставлять під сумнів привабливість ліберально-

демократичних європейських ідей для суспільної думки в країнах даного 

регіону. У підсумку, на думку більшості авторів, ЄС виявився нездатним 

пристосувати свої зовнішньополітичні інструменти до нового середовища. 

Дослідники зазвичай виділяють ще одну групу країн, у якій ЄС має 

найменший вплив через брак скільки-небудь ефективних інструментів за 

відсутності гарантованої перспективи членства. До цієї групи можна 

віднести всіх сусідів ЄС, але найбільший інтерес представляють країни-

учасники Східного Партнерства. Кількість досліджень, присвячених 

європеїзації країн Східного Партнерства є невеликою, адже про 

європеїзацію, як таку, ще знедавна було складно вести мову  

[48; 115; 119; 135]. 

Нестача зовнішніх стимулів та ціла серія зовнішніх та внутрішніх 

факторів не дозволяють ЄС впливати на формування інститутів та 

політичних практик в даних країнах навіть тією мірою, якою він може 

робити це на Балканах. Найбільшим стимулом, який на даний момент 

може запропонувати ЄС бувшим радянським республікам, є розмита та 

невизначена за своїми наслідками перспектива асоціації, яка ніяк не 
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пов’язана з членством. Такі автори, як Н. Попеску та Е. Вілсон виділяють 

три основних фактори, що визначають неефективність Східного 

Партнерства: існування сильних напівавторитарних режимів, що надають 

перевагу збереженню статус-кво, тим самим убезпечуючи власне 

становище; багатополярність політичної арени в регіоні, яка змушує ЄС не 

просто стимулювати країни до змін, пропонуючи певні вигоди, але ще й 

конкурувати з іншими гравцями, такими, як Росія та Туреччина; 

недостатня відданість самого ЄС розвитку відносин зі східними сусідами, 

що пояснюється ємністю регіону з точки зору затрати ресурсів та зусиль, 

та сконцентрованістю ЄС на більш важливих зовнішніх та внутрішніх 

проблемах протягом останнього десятиліття [135, 6]. 

Таким чином, теорія європеїзації набула розвитку наприкінці ХХ ст. 

Її було розроблено на основі класичних політологічних досліджень та 

досліджень, присвячених розвитку ЄС. Основним предметом дослідження 

в межах цієї теорії є той вплив, який Європейський Союз має на своїх 

членів та на країни-кандидатів. Окрім власне трансформаційного ефекту, 

важливими для досліджень європеїзації є механізми, завдяки яким цей 

ефект досягається.  

Новий інституціоналізм на сьогодні є основною, найбільш 

поширеною теоретичною парадигмою, в межах якої відбувається науковий 

дискурс з питання європеїзації. Двома основними теоретичними 

підходами, які надають різне пояснення ефектів європеїзації, є 

раціоналістичний інституціоналізм та соціологічний/конструктивістський 

інституціоналізм. Положення першого підходу є більш реалістичними та 

загалом вони показали себе, як такі, що мають високий потенціал для 

пояснення ефекту європеїзації. Втім, у більшості випадків однієї моделі 

недостатньо для того, щоб пояснити той чи інший результат процесу 

європеїзації. З іншого боку, в кожному конкретному випадку діє настільки 

велика кількість проміжних внутрішніх та зовнішніх чинників, що не 
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завжди видається можливим з точністю вирахувати, які з них мали 

вирішальний вплив на ефективність інструментарію ЄС.  

Розширення ЄС на Схід, у результаті якого до організації 

приєдналася значна кількість країн ЦСЄ, стало випробувальним 

майданчиком для розроблених раніше теоретичних моделей. У випадку з 

розширенням 2004-2007 рр. інституціональні моделі показали себе з 

найкращого боку, більшість їх положень було підтверджено. Незважаючи 

на успіх у ЦСЄ, у випадку з європеїзацією країн Західних Балкан все було 

не настільки просто та очевидно. Розроблені раніше моделі виявилися 

неспроможними пояснити відсутність очікуваних результатів. Через це 

було зроблено чимало спроб удосконалити дані моделі з урахуванням усіх 

особливостей регіону. Однак, у той час, як це вдалося науковцям, це не 

вдалося політикам. Ті самі аргументи стосуються й інших країн, а саме, 

тих, що входять до Європейської політики сусідства, та в яких вплив та 

мотивація, як ЄС, так і місцевих політичних еліт, для руху назустріч один 

одному залишається низькою.  

Загалом, теорія європеїзації залишається молодим та таким, що 

динамічно розвивається, дослідницьким полем. Однак, на жаль, результати 

досліджень дуже рідко впливають на формування реальної політики ЄС в 

конкретних регіонах та країнах. ЄС часто виявляється неспроможним 

змінити щось у своїй політиці та швидко пристосуватись до нового 

політичного середовища та нових впливів. Це ілюструє приклад як 

найменш успішних балканських країн, так і країн-учасниць Східного 

партнерства.  

 

Висновки до розділу І 

Транзитологія, що усталилася як галузь  політичної науки на початку 

1970-х років, вже в 1990-х та 2000-х роках зіткнулася з труднощами в 

поясненні феноменів, що проявили себе під час процесу трансформації 

країн колишнього соцтабору та СРСР. Останній гребінь третьої хвилі 
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демократизації поставив перед вченими багато питань, на які не було 

готових відповідей. Головним висновком, який було зроблено з 

трансформації країн ЦСЄ та СНД було те, що трансформацію не можна 

розглядати, як лінійний процес, результат якого є заздалегідь відомим. 

Трансформація Західних Балкан ще більше ускладнила картину, адже, як 

виявилося в її ході, існує набагато більша кількість незалежних факторів, 

що можуть мати суттєвий вплив на те, як протікають трансформаційні 

процеси. Унікальність регіону Західних Балкан криється, на нашу думку, в 

декількох його особливостях, таких як: високий конфліктний потенціал, 

постійна наявність націоналістичної риторики, навіть на найвищому рівні, 

та інтернаціоналізація внутрішніх процесів. Якщо спиратися на тезу щодо 

важливості контексту, в якому відбувається політична трансформація, 

наведені характеристики допомагають зрозуміти, чому процес 

трансформації країн цього регіону показав так багато відхилень від 

попереднього досвіду.  

Боснія і Герцеговина, в якій сконцентрувались основні риси, 

притаманні всім колишнім югославським республікам, стала об’єктом 

пильної уваги дослідників. У той час як більшість авторів погоджується з 

тим, що в Боснії процес трансформації є дуже складним та повільним, вони 

не завжди мають однакову думку щодо причин такої сповільненості. Так, 

критичному аналізу була підця післявоєнна Дейтонська угода та створена 

за її умовами державна система. Багато авторів також звернули увагу на 

роль міжнародних акторів у процесі трансформації БіГ та окремо на 

Верховного Представника, як ключову для міжнародної адміністрації 

фігуру. Політика ЄС в Боснії також заслужила окремого детального 

аналізу.  

Ми спробували довести, що теорія європеїзації представляє собою 

найкращий теоретичний конструкт, що допомагає детально проаналізувати 

процес трансформації Західних Балкан. Ми ототожнили європеїзацію та 

трансформацію на Західних Балканах, пояснюючи це всеохоплюючим 
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характером, якого набула присутність ЄС в країнах цього регіону. З іншого 

боку, посилаючись на проаналізовану літературу, ми дійшли висновку, що 

ЄС не вдалося до кінця пристосуватись до реалій РЗБ. Найголовнішим для 

нас є те, що будь-який елемент трансформаційного процесу БіГ, як і інших 

балканських країн, фактично є одночасно елементом її інтеграції в ЄС.  
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

2.1. Категоріальний апарат дослідження 

Важливою складовою дослідження будь-яких політичних процесів є 

визначення концептуальних засад, на яких воно базується. Трансформація 

не є виключенням. Саме тому, перед тим як переходити до аналізу 

емпіричних даних, ми повинні окреслити коло понять та концептів, що 

використовуються в даній роботі. Чітке визначення цих понять та 

концептів допоможе зрозуміти та пояснити природу явищ та феноменів, 

які є центральними для нашого дослідження, а відтак – підвищити 

доказову силу аргументів, які буде наведено. Отже, метою визначення 

концептуальних засад роботи є забезпечення як конструктивної, так і 

внутрішньої валідності дослідження.  

У той час як у першому розділі ми дали загальну характеристику 

поняття трансформації та пояснили, якими є особливості його 

застосування по відношенню до країн Західних Балкан, у даному 

підрозділі ми більш детально розглянемо компоненти трансформаційного 

процесу. На нашу думку, трансформацію можна розглядати як мінімум в 

двох основних значеннях. У широкому сенсі вона являє собою парадигму 

розвитку суспільства, яке цілком свідомо, або ж в силу історичних 

обставин, стало на шлях фундаментальних перетворень. У більш вузькому 

та практичному сенсі ми характеризуємо трансформацію як конкретний 

процес, що передбачає впровадження реформ та використання інших 

подібних механізмів.  

Якщо елементами трансформації в широкому її розумінні є 

фундаментальні ідеї та принципи, наприклад, політичний плюралізм, 

економічний лібералізм тощо, то елементами трансформації як процесу є 

предметні кроки та дії, що уособлюють ці ідеї та є інструментами їх 
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втілення в життя, наприклад, демократизація та дерегуляція ринку. Ці дві 

іпостасі трансформації є невід’ємними частинами одного цілого. Разом 

вони роблять можливим якісний перехід від одних форм суспільно-

політичного розвитку до інших.   

Визначаючи коло концептів, що використовуються в даній роботі, не 

можна забувати, що мова йде саме про посткомуністичну трансформацію, 

яка, як вже було зазначено в першому розділі, на Західних Балканах набула 

форми європеїзації. Такі відправні точки задають координати для вивчення 

трансформації – «посткомуністична», наприклад, означає, що вихідною 

суспільно-політичною формою є соціалістичний режим. А термін 

«європеїзація» сам по собі передбачає рух у бік ЄС і адаптацію його 

ліберально-демократичних норм. Не можна  також забувати про додаткові 

фактори, що обумовлюють системний характер трансформації 

західнобалканських країн. Тобто в контексті даного дослідження ми 

розглядатимемо трансформацію як перехід Боснії і Герцеговини від 

соціалістичного режиму зразка СФРЮ до більш модерної суспільно-

політичної системи, яка базується на ліберально-демократичних засадах, 

фактично імпортованих з ЄС. При цьому ця зміна відбувається одночасно з 

повоєнним відновленням та примиренням.  

Знову ж таки слід підкреслити, що ми лише визначаємо координати 

руху, а не намагаємося довести, що кінцевий результат гарантовано буде 

таким, яким його визначає теорія. Важливим для нас є сам процес 

трансформації, адже відправна та гіпотетична фінальна точки нам відомі. 

Інакше кажучи, в рамках цього дослідження ми вважатимемо транзит БіГ 

нелінійним процесом, який ще не досяг своєї кінцевої мети у вигляді 

консолідованої  демократії. А отже одним з найважливіших завдань у 

даному контексті для нас буде аналіз обставин, за яких триває цей процес, 

та пояснення його результатів. 

Співвідношення термінів «транзит» та «трансформація» потребує 

окремого пояснення. Транзит, на нашу думку, охоплює весь шлях (у його 
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якісному та кількісному вимірах), який проходить країна із умовної точки 

А до точки Б. Трансформація є спорідненим поняттям, що так само, як і 

транзит, характеризує системні перетворення в певній країні. Саме тому в 

даній роботі ці два терміни будуть використовуватись  як синоніми.  

Рух від одних суспільних форм до інших становить суть одного з 

ключових концептів, що їх включає в себе поняття трансформації, цим 

концептом є «демократичний транзит». По відношенню до трансформації 

та транзиту демократичний транзит є більш вузьким терміном. Він є 

складовою частиною згаданих вище понять і, якщо розглядати його 

узагальнений зміст, представляє собою процес становлення 

демократичного державного устрою, що зазвичай супроводжується зламом 

попереднього політичного режиму.  Протягом багатьох років дослідники 

транзитології, спираючись на досвід трьох хвиль  демократизації, 

розглядали демократичний транзит як лінійний процес переходу від 

недемократії до демократії, фактично ототожнюючи його з 

демократизацією. Однак досвід посткомуністичних країн ЦСЄ з часом 

довів, що шлях до демократії не може бути абсолютно однаковим  для всіх. 

Через це розуміння демократичного транзиту розширилося, а 

прихильників поетапного (розпад авторитаризму – лібералізація – 

інституціональна демократизація – неконсолідована демократія – 

демократична консолідація) [28, 8] лінійного підходу накрила хвиля 

критики. Так, наприклад, А. Мельвіль, посилаючись на різноманіття 

політичних інститутів та процесів, що виникли в країнах ЦСЄ та колишніх 

радянських республіках, констатує різновекторність, а відповідно – 

нелінійність процесу переходу до демократії [16]. Відомий політолог та 

економіст Тарас Кузьо також підкреслює, по-перше, багатосторонність 

демократичного транзиту в пост-комуністичних суспільствах, а по-друге, 

його неоднорідність у різних групах країн [114]. 

 «Політична трансформація» своєю чергою охоплює конкретні 

прояви демократичного транзиту. Таким чином, вона є сфокусованою на 
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якісних змінах, які переживає перехідна політична система, з точки зору її 

функціонування. Основними серед цих змін є: інституціональні, 

процедурні, ідеологічні таке інше. Політична трансформація є чи не 

найважливішим елементом трансформації як такої, адже саме на рівні 

якісних змін ми можемо визначити ефективність усього процесу, 

побачити, які фактори мають вирішальний вплив і що саме ще слід 

змінити.  

У нашому розумінні  інституціональні перетворення та 

демократизація інститутів мають вирішальний вплив на ефективність 

політичної трансформації. У сучасних демократичних державах (навіть у 

постмодерних суспільствах) державні інститути відіграють значну роль у 

всіх сферах життєдіяльності громадян. Для транзитних держав, тобто для 

таких, що переживають стан трансформації, політичні та інші державні 

інститути мають першочергове значення. По-перше, оскільки вони 

виступають  як основнмий інструмент взаємодії влади та суспільства, вони 

являють собою і головний засіб для впровадження реформ. На них 

покладено відповідальність за формування концепції трансформації, 

визначення її цілей та пріоритетів, розробку механізмів її реалізації, 

співробітництво з міжнародними донорами та інші важливі завдання. 

Однак, по-друге, державні інститути і самі переживають процес 

трансформації та реформування, тому розповсюдженою проблемою для 

транзитних держав є всеосяжний характер перетворень та контроль якості 

реформ на етапі після їх впровадження.  

Така двоякість ролі інституціональної системи держави підштовхує 

нас до того, щоб сприймати її, згідно зі словами Л. Бунецького, не як 

«певну однолінійно спрямовану конструкцію», а як «динамічний 

системний самоорганізаційний процес». «Це означає, що сутність 

трансформаційних процесів слід більше розглядати й описувати не як 

реорганізацію або реконструкцію  реформаторами «зверху», а саме як 

самоорганізацію. У державах транзитивного типу спостерігається ситуація 
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тривалої хиткої рівноваги, так званої точки «біфуркаційного застою», що 

характеризує такий стан суспільства, що наблизився до вибору одного з 

векторів розвитку. За суттю це означає перенесення дослідницького 

акценту на самоорганізаційну сторону розвитку інституціональних 

процесів» [6, 2]. Отже, інституціональна трансформація має велике 

значення для даної роботи. Досліжчуючи її, ми звернемо увагу не тільки на 

особливості імпозиції реформ, але також на зворотну реакцію та на 

процеси самоадаптації та саморегуляції, що протікають всередині 

інституціональної системи.  

У тексті даної роботи ми часто будемо використовувати термін 

«державне будівництво». Цей концепт є невід’ємною складовою процесу 

трансформації. Він також є тісно пов’язаним із інституціональною 

трансформацією. Пригадуючи наші висновки щодо характеру 

посткомуністичної трансформації в країнах ЦСЄ та на Балканах, можна 

сказати, що державне будівництво є елементом так званого «потрійного 

переходу», тобто багатовимірної, системної трансформації. Державне 

будівництво у спрощеному вигляді можна представити як процес, 

спрямований на підвищення функціональності держави. 

Від початку 1990-х років державне будівництво все більше 

сприймається як цілеспрямовані зусилля міжнародних та державних 

акторів на створення, реформування та зміцнення державних інститутів в 

країнах, де їх було зруйновано, або де їх взагалі не було [90, 13]. 

Наприклад, Френсіс Фукуяма також підкреслює інституціональну 

складову державного будівництва і зауважує, що слабкість інститутів на 

сьогодні уособлює слабкість державної влади в багатьох країнах, що 

розвиваються. Зі слабкості ж периферійних держав, на думку Фукуями, 

випливає більша частина глобальних гуманітарних та інших проблем 

сучасності, які на сьогодні вже не можуть ігнорувати навіть розвинені 

світові держави [91, 18]. Відтак, у контексті нашої роботи ми будемо 

послуговуватися цим терміном для того, щоб охарактеризувати комплексні 
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зусилля, насамперед міжнародних акторів, із відновлення ладу та 

створення сильного і функціонального державного апарату в повоєнній 

Боснії і Герцеговині.  

Однією з важливих категорій, які характеризують трансформацію, є 

її тривалість, тобто наявність певного проміжку часу, за який відбуваються 

перетворення. Часова обмеженість трансформації вказує на її перехідність. 

Розуміння  трансформації як перехідного періоду між якісно різними 

формами організації суспільства, передбачає тимчасовість цього процесу. 

Однак зазвичай існує низка факторів, які можуть впливати на тривалість 

трансформації. Так, під впливом цих факторів, вона може прискорюватися, 

сповільнюватися та навіть призупинятися. Серед таких факторів можна 

назвати: економічну ситуацію, суспільний тиск або коливання соціуму між 

різними формами суспільно-політичного устрою, вплив зацікавлених 

міжнародних акторів, глибину перетворень, що стоять на порядку денному 

і визначають відстань між відправною та фінальною точками, відданість 

політичних еліт справі впровадження реформ таке інше.  

Слід також зазначити, що демократичний транзит та політична 

трансформація, як концепти, які ми вважаємо більш вузькими за 

трансформацію або транзит загалом, відповідно, мають більш конкретні 

часові межі. Наприклад, демократизація та належна перебудова суспільних 

інститутів, які є одними з основних цілей політичної трансформації,  

можуть бути досягнуті за відносно короткий строк. Проте такі конкретні 

зміни мають позитивний ефект лише у своїй сукупності. Тільки виконання 

короткострокових завдань може привести до виникнення кумулятивного 

позитивного імпульсу, необхідного для переходу від одних суспільно-

політичних форм до інших.      

У той час як, вживаючи термін «політична трансформація», ми 

маємо на увазі якісну та кардинальну зміну різних станів політичної 

системи, під «політичним розвитком» та «політичними перетвореннями» 

ми розуміємо поступові зміни, яких зазнає існуюча політична система. 
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Притаманними для цих понять є утворення з їх допомогою нових рис 

політичної системи, їх не радикальний характер та інтегрованість до більш 

широкого трансформаційного контексту. 

Ще однією складовою поняття трансформації або транзиту є 

категорія «модернізації». Ця категорія служить для того, щоб вказати на 

сутнісну характеристику та спрямованість перетворень, що складають 

основу трансформації в її широкому сенсі. Ми сприймаємо модернізацію 

як поняття, що має передусім позитивну конотацію. Отже, 

використовуючи цю категорію по відношенню до трансформації, ми маємо 

на увазі, що вона, як парадигма, та як власне процес, включає в себе 

елемент вдосконалення суспільства та держави, зміни їх на краще. 

«Модерний» устрій (політичний, економічний тощо) – це, на нашу думку, 

такий державний устрій, який  якісно відрізняється в позитивний бік від 

наявного устрою у всіх своїх аспектах, починаючи з державних інститутів 

та закінчуючи гуманітарною сферою та проблемами сталого розвитку 

суспільства.  

Основним змістом модернізації є досягнення більшої ефективності, 

вдосконалення існуючих систем та інститутів, створення механізмів 

державного управління, спрямованих на реалізацію демократичних прав та 

свобод громадян [10, 1]. Польський соціолог Пйотр Штомпка пропонує 

одразу декілька розумінь модернізації: як будь-яких прогресивних 

соціальних змін, як історичного процесу «осучаснення» (в його західному 

розумінні) традиційного суспільства, та як процесу «підтягування» 

слаборозвинутих суспільств до рівня найбільш розвинених лідерів – рух 

від периферії до центру сучасного суспільства [29, 122]. Останній варіант 

інтерпретації терміну «модернізація» є центральним у сучасних теоріях 

модернізації, а відтак і в нашій роботі.    

Загалом, питання щодо змісту модернізації дуже тісно пов’язане з 

визначенням основної мети трансформації. Як вже було зазначено, в 

нашому випадку «трансформація» фактично дорівнює «посткомуністичній 
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трансформації». Звідси і розуміння нами модернізації, як перебудови, 

осучаснення колишніх соціалістичних країн із авторитарним політичним 

устроєм, застарілими економічною та адміністративною системами, яке 

відбувається шляхом створення на їх теренах демократичних держав з 

ринковою економікою. Незважаючи на те, що така парадигма модернізації 

за наявних обставин де-факто дорівнює вестернізації, найважливішою для 

нас є її інноваційна складова, тобто її спрямованість на покращення життя 

постсоціалістичних суспільств, побудову дійсно розвинених держав.   

Так само, визначаючи мету трансформації, ми повинні виходити з її 

реальної направленості. При цьому, навіть враховуючи, що немало 

транзитних країн роками можуть перебувати в точках «біфуркаційного 

застою», за своєю суттю посткомуністична трансформація, в будь-якому її 

трактуванні, завжди залишається спрямованою на модернізацію країни. 

Інше питання полягає в тому, наскільки чітко громадяни та політичні еліти 

колишніх соціалістичних країн усвідомлюють мету перетворень, що 

відбуваються. Невпевненість та невизначеність щодо конкретних цілей 

транзиту можуть призвести до неефективності запроваджуваних реформ. 

Так, визначення основного вектору розвитку вже саме по собі є значною 

складовою процесу трансформації, яка формує його зміст.  

 Одним із найбільш авторитетних джерел у питанні визначення 

концептуальних та методологічних засад даної роботи автор вважає працю 

професора кафедри міжнародних відносин Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова доктора політичних наук Ольги 

Брусиловської «Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, 

внутрішні зміни». У цій роботі проведено масштабний та глибокий аналіз. 

Вона є тематично спорідненою з нашим дослідженням, адже в ній, в 

порівняльній перспективі, досліджуються як зовнішні, так і внутрішні 

фактори, що вплинули на трансформацію країн Східної та Південно-

Східної Європи в 1990-2000-х роках. Цікавим нам здається припущення 

щодо домінантного характеру, який носили зовнішні фактори у 
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трансформації східноєвропейських країн. Як пише О. Брусиловська: «При 

цьому мається на увазі не тільки і не стільки намагання західних держав 

залучити Східну Європу до своєї сфери впливу, але й, по-перше, бажання 

самих східноєвропейців повернутись «назад в Європу», маючи перед 

очима такий взірець розвитку, як ЄС; по-друге, вплив міжнародних 

фінансових організацій…, по-третє, надзвичайний вплив приватних 

іноземних інвесторів…, по-четверте, сама географічна близькість до 

Заходу» [4, 11]. Такий підхід, на нашу думку, є виправданим по 

відношенню до країн Західних Балкан, які через негаразди 1990-х років, 

опинились у ще більшій економічній та політичній залежності від країн 

Західної Європи. До того ж, з історичної точки зору, всі ці країни 

століттями перебували під пануванням іноземних держав, що наклало 

певний відбиток на масову ментальність балканських народів. 

 У тому, що стосується термінології, ми так само погоджуємось із 

О. Брусиловською, на чию думку «термін «посткомуністична 

трансформація» представляється більш прийнятним, ніж інші терміни, такі 

як «постсоціалістична трансформація», «посттоталітарна трансформація», 

що використовуються переважно в російськомовній літературі. 

Визначення «посткомуністична» підкреслює рису, спільну для країн 

Східної Європи та СРСР – незалежно від ступеню їхнього розвитку, 

міцності тоталітарного режиму, або, навпаки, його фактичної відсутності – 

політична влада до кінця 1980-х рр. ХХ ст. знаходилася в руках виключно 

комуністичних партій» [4, 10]. Наведені думки є цілком справедливими і 

по відношенню до країн колишньої СФРЮ. Дійсно, посткомуністичний 

характер трансформації балканських країн є однією з найголовніших 

визначальних рис цього процесу, на рівні з повоєнним відновленням цих 

країн. При цьому, саме посткомуністичність є тією сполучною ланкою, 

що дозволяє вписати події та процеси, що відбувалися на Балканах, у 

загальний контекст перетворень, які почалися на сході Європи та в СРСР 

наприкінці 1980-х років. 



48 
 

 У висновках до своєї праці О. Брусиловська наголошує на 

системності посткомуністичної трансформації в Східній Європі. Вона 

виділяє три основні галузі реформ, що активно впливали одна на одну: 

економічна, політична та ідеологічна [4, 347]. Системність викликів, що 

стояли на порядку денному як в країнах ЦСЄ, так і на Балканах, своєю 

чергою обумовила необхідність системних змін. Саме здатність нових 

демократичних урядів розробити всеохоплюючий підхід до вирішення 

завдань із реформування і стала мірилом загального успіху 

посткомуністичної трансформації.  

З нашої точки зору, цікавим є висновок щодо важливості 

ідеологічної та політичної галузей реформування, які зазвичай 

сприймаються як вторинні в порівнянні з економічною: «…економічна 

сфера не була базою для всієї трансформації, а сфери політики та ідеології 

не складали «надбудови», залежної від базису. Найважливішим виявився 

потенціал політичного управління в країнах Східної Європи, здатність 

некомуністичних еліт розуміти й захищати національні інтереси, боротися 

з корупцією та організованою злочинністю, використовувати переваги 

сильного центрального апарату, що дістався антикомуністам від 

попереднього режиму» [4, 347]. Загалом погоджуючись із таким поглядом, 

а також приймаючи до уваги другорядні фактори, що є притаманними 

західнобалканським країнам взагалі, та Боснії і Герцеговині зокрема 

(наприклад, відсутність у повоєнній Боснії сильного центрального 

апарату), ми спробуємо перевірити в нашому дослідженні, які саме 

похибки в системному процесі посткомуністичної трансформації 

призводять до негативних результатів.     

Проблемою суспільств у багатьох посткомуністичних країнах на 

початку 1990-х років стала їх неготовність усвідомити, що після набуття 

незалежності вони опинилися у світі, який переживає глобалізацію за 

західним зразком, і в якому модерною вважається саме західна ліберально-

демократична модель розвитку. А оскільки, як ми вже визначили, 
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модернізація в значній мірі складає зміст трансформації, розвиток 

транзитних країн у напрямку демократії був заздалегідь визначеним. 

Таким чином, демократія стала одним із визначальних векторів 

трансформації у більшості країн, що здобули незалежність у 1990-х роках.  

Як, у такому разі, ми визначаємо демократію? На сьогодні існує 

занадто велика кількість трактовок цього терміну, щоб ми могли провести 

їх порівняльний аналіз. Так само ми не будемо наводити історичну генезу 

цього поняття та аналізувати його еволюцію. Натомість, ми скористаємось 

узагальненим уявленням про демократію, яке зазвичай лежить в основі 

розуміння цього феномену, коли мова йде про існуючі на сьогодні 

демократичні суспільства. Насамперед, в її основному та універсальному 

сенсі, демократія являє собою владу народу, а демократичний державний 

устрій є таким, у якому народ має виключне право на вирішення долі своєї 

держави, яке реалізується шляхом участі в прийнятті рішень на найвищому 

рівні. Звичайно, таке розуміння є спрощеним, занадто вузьким та дещо 

наївним, коли потрібно охарактеризувати державний устрій сучасних 

демократій.    

Таким чином, для того щоб надати більш повну характеристику 

демократії в її сучасній інтерпретації, ми повинні виділити певні 

притаманні їй риси. Перш за все, потрібно підкреслити, що теоретичне або 

суто юридичне розуміння цього феномену, як сукупності законів, норм та 

принципів, закріплених в міжнародно-правових актах та внутрішніх 

державних законах, спрямованих на гарантування верховенства права і 

захист прав та свобод людини, не дають нам змоги оцінити демократію, як 

форму політичної практики. Більш цікавим для політичної науки є 

«реальна практика здійснення демократичних принципів і норм, владні 

відносини, особливості політичної системи, політичного режиму, 

поведінки громадян» [15, 23]. 

У становленні модерної демократії значущу роль відіграв лібералізм, 

який був спрямований на звільнення людини від контролю та тиску 
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держави. Найсучаснішим зразком демократії вважається ліберальна 

демократія, в основі котрої лежить обмеження державної влади, 

виборність основних державних органів, верховенство закону, розподіл 

владних повноважень між трьома гілками влади, незалежність однієї гілки 

від іншої, захист невідчужуваних прав людини тощо. Якщо звести суть 

ліберальної демократії до кількох основних положень, то вищеназване 

можна доповнити політичним плюралізмом, що приймає форму вільної 

політичної конкуренції та базується на партійній політичній системі, 

наявністю громадянського суспільства, яке контролює владу, та правовим 

характером держави, що гарантує прозорість, передбачуваність усіх 

владних процедур та механізмів, а також підзвітність чиновників 

суспільству.      

Стабільність демократії є однією з важливих її характеристик. 

Особливо актуальним це є для перехідних країн. З практичної точки зору 

ми можемо казати про демократичність тієї чи іншої країни, коли 

демократія, як форма державного устрою, має міцну основу. Для цього, 

обраний відкритим шляхом уряд, що представляє всіх громадян країни, 

повинен бути життєздатним без безпосереднього втручання третіх сторін, 

він повинен контролювати державну територію та бути в змозі 

здійснювати інші державні функції. До того ж, і це стосується в першу 

чергу країн, що переживають посткомуністичну, поставторитарну 

трансформацію, повинні існувати певні запобіжні механізми, як у вигляді 

широкої масової підтримки демократичних перетворень, так і у вигляді 

сильних демократичних державних інститутів, які б гарантували 

неможливість повернення до авторитарного минулого.  

Отже, стабільність демократії є показником успішності 

демократичного транзиту, оскільки створення стабільного демократичного 

устрою є останньою фазою демократичного транзиту – демократичною 

консолідацією. Під консолідацією демократії здебільшого розуміють 

«висхідний» процес від «мінімального», процедурного рівня, на котрому 
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встановлюються формально демократичні інститути та процедури до 

«максимального», структурного рівня, коли демократична практика 

затверджується в усіх сферах суспільно-політичного та економічного 

життя держави. При цьому, консолідація демократії передбачає створення 

умов, за яких не існує місця жодним іншим процедурам та структурам, 

окрім демократичних, через що вірогідність системного регресу є 

близькою до нульової [16, 2]. Консолідація демократії – це не лише процес 

реформування державної влади, це, в певному сенсі, соціальна поведінкова 

революція, за якої демократичні норми стають основою взаємодії 

суспільства та держави, а також самих соціальних суб’єктів. 

Необхідність адекватного захисту інтересів усіх громадян у 

однаковій мірі також є характеристикою ліберально-демократичного 

державного устрою, яка на сьогодні широко обговорюється. Проблема в 

тому, що на теоретичному рівні демократія є просто владою народу, тобто 

не уточнюється, якого саме народу, і як досягти справжнього рівноправ’я 

всіх верств населення або етнічних, релігійних та інших меншин та 

більшості. Зрозуміло, що прийняття рішень у рамках демократичного 

державного устрою апріорі здійснюється більшістю. Однак, у принципі 

більшості закладено протиріччя між теорією та практикою, оскільки 

суворе дотримання цього принципу зустрічається досить рідко. У важких 

ситуаціях та при вирішенні суперечливих питань  демократії нерідко 

застосовують механізми, що гарантують знайдення такого рішення, яке 

максимально задовольняє суспільство і має якнайширшу підтримку. 

Проблема протиставлення принципу більшості та принципу максимальної 

інклюзивності при прийнятті рішень представляє собою протиріччя між 

мажоритарною та консоціаційною концепціями демократії [2, 25].  

Остання концепція є більш модерною, її положення є складовою 

частиною поняття ліберальної демократії. Зауважимо, що для 

поліетнічних, поліконфесійних держав та держав, що мають складну 

історію взаємовідносин між різними групами населення, мажоритарний 



52 
 

варіант демократичного устрою є відверто непідходящим. Пошук 

консенсусу під час прийняття рішень та реалізації політичної влади в 

країні дуже часто є запорукою стабільності. Серед механізмів, 

спрямованих на вироблення консенсусу можна назвати децентралізацію, 

федералізацію, створення квотних систем для меншин, надання їм права 

вето, поділ владних повноважень між представниками різних груп тощо.  

Водночас завелике обтяження державної системи елементами 

стримування може призвести до ускладнення її функціонування та 

сповільнення розвитку. Для країн, що перебувають у фазі трансформації, 

це загрожує стагнацією всього процесу, адже проведення реформ, що 

нерідко супроводжується соціальними потрясіннями, потребує чималої 

політичної волі та єдності в лавах політикуму. Відтак, на нашу думку, 

ефективна трансформація потребує проведення поетапної лібералізації 

державного устрою. Це не означає, втім, що потрібно зберігати 

авторитарні елементи в державному устрої. Ми маємо на увазі, що 

концесійні демократичні механізми не можуть бути насаджені або 

даровані «згори». Натомість ліберальна демократія має бути досягнута 

еволюційним шляхом, а передумовою її впровадження повинна бути 

політична зрілість усього суспільства та політичних еліт як його авангарду.  

Фактор, що має значний вплив на всі сфери життя більшості 

Балканських країн, і який був чи не найголовнішим каталізатором 

югославської катастрофи, є націоналізм. У тексті даної роботи ми будемо 

нерідко використовувати прикметник «націоналістичний» по відношенню 

до настроїв, орієнтації, риторики політиків, партій та громадян Боснії. 

Одразу потрібно зробити ремарку, що слова «національний» та 

«націоналістичний», хоч і є близькими за значенням та сферою 

використання, не можуть бути ототожненими. У той час як перше 

використовується для опису емоційно нейтральних понять, таких як 

«національний інтерес» або «національна ідентичність», друге зазвичай 



53 
 

використовується для того, щоб задати певному явищу негативну 

конотацію.  

«Націоналізм» є поняттям тісно пов’язаним з політикою та 

психологією. Ернест Геллнер в найвідомішій своїй роботі «Нації та 

націоналізм» визначає націоналізм як «…насамперед політичний принцип, 

суть котрого полягає в тому, що політична та національна одиниці повинні 

співпадати» [9, 1]. Отже, націоналістичний принцип є спрямованим на 

досягнення певної історико-політичної справедливості, яка для 

послідовників націоналістичної ідеї полягає в праві нації на реалізацію 

своїх колективних інтересів на певній  «історично своїй» території. 

Головна ж проблема полягає в тому, що варіантів «справедливості» може 

існувати стільки ж, скільки існує націй. Найгіршим при цьому є те, що 

навіть носії універсалістського націоналістичного світогляду, тобто такого, 

який апріорі визнає за всіма націями однакове право на самовизначення, є 

схильними до того, щоб вважати положення власного етносу виключним.  

Отже, суттєвими характеристиками націоналізму, на нашу думку, є 

його суб’єктивність та конфліктність. По-перше, націоналізм є аморфним 

поняттям, яке відноситься до суб’єктивної сфери людських почуттів, 

поведінки та відносин. Побічним ефектом суб’єктивності націоналізму є 

те, що його неможливо виміряти в точних цифрах або з впевненістю 

спрогнозувати форми його прояву. По-друге, очевидно, що принцип «одна 

нація – одна держава» не може не породжувати конфліктів, оскільки 

розбіжність між інтересами одних та правами інших завжди була 

першопричиною суперечок, як всередині держави, так і на міждержавному 

рівні.  

Беручи до уваги особливості Боснії і Герцеговини, як країни, що 

пережила кривавий міжетнічний конфлікт, націоналізм у рамках нашого 

дослідження посідає особливе місце. Потрібно усвідомлювати, що 

підписання мирної угоди не привело до реального примирення всередині 

країни. А це в свою чергу означає, що націоналістичні настрої населення та 
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політичних еліт продовжили суттєво впливати на політичну ситуацію в 

Боснії після 1995 р. При дослідженні трансформації  націоналістичні 

настрої в суспільстві являють собою частину контексту, в якому вона 

відбувається. Відтак, поняття «націоналізму» набуває для нас важливості, 

оскільки ми розглядаємо його як один із багатьох незалежних чинників, 

що впливають на темпи та ефективність процесу трансформації.  

 

2.2. Методологія та методи обробки даних дослідження 

Актуальною та складною проблемою в дослідженні процесів 

посткомуністичної трансформації є визначення і розробка методів, які 

використовуються для збору, аналізу й інтерпретації даних. Треба 

зазначити, що трансформація колишніх соціалістичних країн є 

специфічною сферою досліджень політичної науки та міжнародних 

відносин. Як ми вже могли переконатись, посткомуністична 

трансформація є поняттям, що охоплює велику кількість сфер 

життєдіяльності транзитних держав та тенденцій їх розвитку. Складність 

контексту, в якому розвиваються перехідні суспільства, багатовимірність 

процесу трансформації, чисельність залежних та незалежних чинників-

змінних, які одночасно впливають на ситуацію в постсоціалістичних 

країнах, все це вказує на комплексність досліджуваного феномену. Відтак, 

методи та техніки, що застосовуються при вивченні трансформації, є 

вельми різноманітними.  

Вивірений та зважений підхід до розробки методологічної основи 

будь-якої наукової роботи має велике значення для побудови  правильної, з 

точки зору логіки, схеми проведення дослідження, систематизації даних та 

подальшого формулювання висновків. Методологія політичного аналізу 

представляє собою певний алгоритм, за умови дотримання якого,  

емпіричні дані, здобуті в ході дослідження, у своїй сукупності набувають 

доказової наукової сили. Дотримання методології вивчення політичної 

реальності сприяє теоретичному синтезу й аналізу знань, які з суми 
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розрізнених уявлень та фактів про політичну складову життя суспільства 

перетворюються на єдину систему наукових політологічних знань [1, 3].  

Так, наприклад, сама по собі інформація щодо електоральних 

вподобань громадян тієї чи іншої країни представляє собою не більше, ніж 

суму даних, що свідчать про перевагу однієї з політичних сил у певний 

проміжок часу. Однак, якщо ці дані будуть проаналізовані за допомогою 

детально розробленого наукового дослідження, в рамках якого будуть 

використані релевантні теорії та поставлені вірні питання, вони 

допоможуть висвітлити певні приховані сторони розвитку цього 

суспільства або більш чітко та об’єктивно змалювати економічний стан 

країни, її положення на міжнародній арені тощо. 

На сьогоднішній день у соціальних науках склалося дві великі 

науково-філософські течії, що обстоюють принципово  різні методологічні 

підходи до дослідження одних і тих самих явищ. Ці дві течії або школи – 

це позитивізм та інтерпретивізм (інакше – антипозитивізм, негативізм). 

Головна причина суперечностей криється в різному розумінні 

представниками цих двох течій низки онтологічних та епістемологічних 

питань. Так, для позитивістів єдиним достовірним типом знання є те, яке 

було отримано шляхом безпосереднього спостереження. Прихильники 

позитивістської школи вважають справжніми лише емпіричні дані, які, на 

їх думку, є повністю об’єктивними, тобто позбавленими негативного 

впливу людини, чия інтерпретація може їх спотворити. У рамках 

позитивістського дослідження роль науковця зводиться до збору даних та 

їх об’єктивного аналізу, а результати такого дослідження зазвичай можна 

легко простежити та виміряти за допомогою абсолютних величин [159, 5].   

Інтерпретивізм асоціюється з ідеалістичною філософською 

парадигмою та об’єднує декілька широких дослідницьких підходів, таких 

як соціальний конструктивізм, герменевтика та феноменологія. 

Інтерпретивістська школа спирається на постулат про недосяжність повної 

об’єктивності дослідження в соціальних науках через, власне, 
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необ’єктивність, химерність, непідвладність точному вимірюванню 

людської поведінки, як об’єкту вивчення. На їхню думку, для дослідження 

соціуму неможливо застосовувати запозичені з точних наук закони та 

принципи, адже вірогідність неточності буде дуже великою. 

Непередбачуваність поведінки кожного окремого індивідуума підриває 

доказову силу точних даних, збільшуючи варіативність та можливість 

наявності похибки.  

Усе вищезазначене наводить інтепретивістів на думку про 

необхідність сприйняття реальності, в тому числі й соціальної, крізь 

призму її інтерпретації чи розуміння самими людьми. Для представників 

інтерпретивістської школи важливими є такі категорії як причини та 

значення соціальних феноменів, на першому місці для них стоїть 

пояснення суті явища. Дослідник у рамках цієї школи є частиною 

дослідження, адже при зборі даних, проведенні польових дослідів, а 

головне, на стадії пояснення зібраних даних, він вступає в інтерактивний 

зв'язок із досліджуваним об’єктом. Потім він сам інтерпретує події та 

явища, спираючись як на власний досвід, так, звичайно, і на науковий 

апарат.  

Незважаючи на той факт, що в сучасній політології (на відміну від 

90-х років ХХ ст.) практично не існує стовідсоткових позитивістів чи 

інтерпретивістів [97; 112; 159], обидві ці групи мають власний детально 

розроблений методологічний інструментарій. Відтак двом описаним вище 

науковим течіям відповідають два широких методологічних підходи до 

проведення політологічних досліджень. Позитивісти, через їх прагнення до 

роботи з надійними об’єктивними даними, є прихильниками кількісних 

або точних, статистичних методів, у той час як інтерпретивісти, які 

спираються на глибокий та детальний аналіз соціальних явищ, надають 

перевагу якісним методам дослідження. Водночас на сьогоднішній день 

усе більшого розповсюдження та популярності набувають так звані 

змішані методи або третя дослідницька парадигма [105, 17]. У межах даної 
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парадигми відбувається пошук спільних рис серед кількісних та якісних 

методів, практичних точок їх дотику, які б дозволили використати сильні 

сторони обох шкіл і нівелювати таким чином їхні недоліки. На жаль, ця 

«третя методологічна течія» все ще перебуває на етапі становлення, і 

залишається велика кількість питань, що стосуються практичного втілення 

змішаних методів, починаючи від сфер їх використання і закінчуючи 

проблемою створення такої компіляції методологічних інструментів, яка б 

дозволила зміцнити доказову силу політологічних досліджень.   

Автор даної роботи є прихильником інтерпретивізму, а отже для 

написання роботи будуть використані переважно якісні методи. Це не 

означає, що статистичні дані не гратимуть жодної ролі, вони 

залучатимуться в цій роботі як вторинні аргументи, переважно для 

ілюстрації темпів трансформації в тій чи іншій сфері. Основним же 

емпіричним методом, на якому базується дане дослідження, є метод 

конкретних ситуацій або кейс-стаді метод. 

Кейс-стаді є одним з основних та найчастіше використовуваних 

якісних методів у сучасних соціальних науках. У найпростішому вигляді, 

кейс-стаді – це дослідження конкретного випадку, що ілюструє певний 

феномен або клас подій з метою пошуку тенденцій або закономірностей, 

які б допомогли пояснити інші схожі явища. Один з провідних теоретиків 

цього методу Джон Геррінг вважає кейс-стаді «…глибоким вивченням 

одного випадку з метою осмислення більш широкого кола (подібних) 

ситуацій» [92, 342]. Ще один визнаний спеціаліст з даної проблематики 

Ендрю Беннет так пояснює суть кейс-стаді: «Таким чином кейс-стаді – це 

детально визначений аспект історичної події, який дослідник вибирає для 

аналізу, а не сама ця подія. Так, Російська революція є прикладом 

громадянського конфлікту, виходу зі світової війни, ролі особистості в 

історії і таке інше. Дослідник же приймає рішення щодо того, на якому 

класі подій, на якому аспекті Російської революції та на яких саме 

факторах йому сконцентрувати свою увагу» [43, 21].    



58 
 

Політологи здебільшого звертаються до кейс-стаді методу, коли їм 

потрібно глибоко проникнути в суть досліджуваної проблеми. Не просто 

встановити факт існування певного явища, а надати вичерпне пояснення 

причинам та наслідкам його виникнення. Що стосується узагальнень, які 

повинні випливати із результатів кейс-стаді, то потрібно мати на увазі, що 

масштаб узагальнення напряму залежить від обраного кейсу, тобто 

випадку, ситуації, аспекту. У цьому полягає одна із сильних та одночасно 

слабких рис цього методу. З одного боку, кейс-стаді дозволяє надати 

вичерпне пояснення кейсу, проте з іншого, для того щоб можна було 

узагальнити висновки дослідження, науковець повинен настільки 

скрупульозно дослідити свій кейс, щоб бути повністю впевненим, що він 

виключив можливість існування неконтрольованих незалежних змінних. 

Таким чином, кейс-стаді насамперед підходить для дослідження досить 

вузьких аспектів та проблем, особливо коли в роботі фігурує декілька 

кейсів.  

Порівняльні переваги кейс-стаді перед іншими якісними методами 

полягають у можливості знайдення нових та раніше пропущених змінних 

та гіпотез, що дозволяє, шляхом їх перевірки на різних кейсах, точніше 

визначити, які саме причинно-наслідкові зв’язки мали місце в тому чи 

іншому випадку; в наданні історично обґрунтованих пояснень конкретного 

кейсу, що гарантує високу конструктивну валідність дослідження; нарешті, 

в розробці узагальнень, які надають можливість теоретичного 

моделювання складних систем причинно-наслідкових взаємозв’язків, 

таких, як траєкторії розвитку [43, 19].  

Потрібно визначитись із цілями кейс-стаді, тобто з тими випадками, 

коли слід застосовувати саме цей метод. Відомий дослідник якісних 

методів у соціальних науках Роберт Йін називає три головних передумови, 

які допомагають визначити найбільш ефективний метод дослідження.  

По-перше, це тип дослідницьких питань, що їх було висунуто автором 

роботи; по-друге, міра контролю поведінкових подій, які є складовою 
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частиною роботи; і по-третє, ступінь, у якому дослідження фокусується на 

сучасних, якщо порівнювати їх із суто історичними, проблемах [162, 9]. 

Метод кейс-стаді є інструментом передусім аналітичного 

дослідження, спрямованого на з’ясування суті та пояснення певного 

явища. Тож з ряду таких дослідницьких питань як «хто?», «що?», «де?», 

«чому?» і «як?», саме останні два є характерними для аналітичних 

наукових методів – історичного дослідження, експерименту та кейс-стаді. 

Це можна пояснити тим, що ці питання торкаються не просто факту 

існування соціального феномену, а є націленими на розкриття 

функціональних зв’язків та тенденцій та їх відстеження протягом певного 

часового проміжку.  

Кейс-стаді використовують для аналізу сучасних подій, за умови 

неможливості управління поведінкою досліджуваних об’єктів. Кейс-стаді 

здебільшого спирається на ті самі прийоми, що й історичне дослідження, 

однак у ньому можна використати два додаткових джерела даних, що 

зазвичай недоступні для істориків: безпосереднє спостереження за подіями 

та проведення інтерв’ю з особами, які беруть участь у цих подіях. 

Історичний та кейс-стаді методи можуть нерідко співпадати, і остаточний 

вибір дослідника залежить від того, наскільки важливими для конкретного 

дослідження є сильні сторони кейс-стаді, такі, як можливість 

використовувати різноманітні джерела даних та свідчень. Отже, кейс-стаді 

є доволі гнучким дослідницьким інструментом, що дозволяє 

диверсифікувати джерела даних [162, 12]. 

Ще однією важливою характерною рисою кейс-стаді є неможливість 

відокремлення феномену, який ви досліджуєте, від його реального 

контексту. Це означає, що на практиці кейс-стаді дослідження включатиме 

описання великої кількості контекстуальних умов. Отже, під час роботи 

над дослідженням науковцю нерідко доводиться мати справу з такою 

кількістю невідомих величин, що може значно перевищувати кількість 

елементів даних, які вже є відомими. Це пояснює необхідність залучення 
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багатьох джерел інформації, а також неминучу потребу спиратися на 

попередні теоретичні доробки, з тим щоб систематизувати роботу зі збору 

та аналізу даних.        

 Визначаючи кейс-стаді, як метод загалом, та як дизайн конкретної 

дослідницької роботи, потрібно звернути увагу на те, яким чином можуть 

складатися відносини між емпіричним феноменом та теоретичними 

конструктами. Загальновизнано, що кейс-стаді є дуже гнучким 

інструментом, і варіативність відносин «теорія-кейс» є доволі широкою. 

Дуже часто дослідник визначає тип кейс-стаді та дизайн своєї роботи, 

виходячи, по-перше, з типу питання, яке він ставить, а по-друге, з 

теоретичного обґрунтування (або відсутності такого) у своїй роботі. Двома 

основними варіантами мети кейс-стаді дослідження з точки зору теорії 

можуть бути: а) побудова нової теорії на базі результатів дослідження та  

б) перевірка правильності існуючої теорії.  

Перший варіант відповідає індуктивній дослідницькій логіці, в той 

час як другий – дедуктивній. Дедуктивна логіка за своєю природою є 

більш вузькою та цілеспрямованою, через що роботи, які спираються на 

цю логіку, зазвичай мають на своєму початку гіпотези, що відповідають 

певній теорії, та які дослідник згодом намагається довести на прикладі 

свого кейсу. Такі роботи здебільшого тяжіють до кількісних даних. При 

цьому, цілком імовірно, що автор роботи, яка спирається на дедуктивну 

логіку, особливо якщо його дослідження включає велику кількість 

об’єктів, надасть перевагу одному із статистичних кількісних методів. 

Індукція ж передбачає більш вільний формат дослідження, метою якого є 

глибоке вивчення кейсу, що передбачає пошук патернів, їх узагальнення та 

виведення певних гіпотез, на яких у майбутньому може бути побудована 

нова теорія. Останній варіант є більш притаманним ординарним кейс-

стаді. Отже, наявність або відсутність теорії, яка пояснює досліджуваний 

феномен, є одним із факторів, що визначає дизайн майбутньої роботи.  
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На додаток до двох описаних вище класичних типів відносин між 

кейсом та теорією, Ендрю Беннет вказує на існування ще одного варіанту: 

«…існує декілька типів дослідницьких цілей, які можуть включати не 

лише побудову узагальнених теорій, але так само і історичні пояснення 

конкретних кейсів, тобто розкриття послідовності подій, які приводять до 

певного історичного результату, а кожен крок у таких послідовностях у 

свою чергу пояснюється за допомогою посилання на існуючі теорії та 

причинно-наслідкові механізми» [43, 21]. Отже, на меті в кейс-стаді 

дослідженні може стояти пояснення або інтерпретація конкретного кейсу, 

яке не обов’язково веде до розробки нових гіпотез та узагальнення 

висновків роботи до рівня універсальної теорії. Натомість, праця може 

бути спрямована на те, щоб, за допомогою посилання на вже існуючі 

теорії, показати, що певна послідовність подій повинна була мати саме 

такий, а не інакший результат.  

Залишається лише додати, що дизайн конкретної роботи може 

включати одразу низку взаємодоповнюючих методів, і так само робота 

може мати декілька різних цілей. Наприклад, якщо метою роботи є 

перевірка певної теорії на прикладі кейсу(-ів), це не виключає 

використання інших теорій, які надають пояснення окремим аспектам 

феномену, або які інакше інтерпретують наявні дані. За типом відношення 

кейсу до теорії його можна розмістити на шкалі з крайніми точками 

«типовий» та «девіантний». Проте завжди існує можливість, що кейс 

виявиться одночасно і типовим, і критичним (тобто таким, що однозначно 

спростовує або підтверджує теорію), і навіть девіантним [8, 257]. Такі 

ситуації можуть виникати в складних кейсах, де важливим є контекст, і де 

великою є кількість невідомих незалежних змінних.  

Як ми вже зазначили вище, оскільки автор даної роботи є 

прихильником інтерпретивістської наукової течії, її буде побудовано на 

основі якісного кейс-стаді методу. Існує також низка об’єктивних причин, 

що спонукали нас до вибору кейс-стаді для нашої роботи. Почнемо з того, 
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що дане дослідження є аналітичним за своєю природою, адже воно 

спрямоване на пояснення феномену трансформації в регіоні Західних 

Балкан на прикладі БіГ, а не просто на вимірювання його відносної 

успішності. Важливими при цьому для нас є особливості процесу 

трансформації в тих конкретних обставинах, у яких він відбувається на 

Балканах. За допомогою таких методологічних технік, як контент аналіз, 

дискурс аналіз, проведення історичних аналогій та процесуального 

відстеження, ми спробуємо якомога глибше зануритися в контекст 

феномену трансформації, отримати його аналітичне зображення. На нашу 

думку, це допоможе нам виявити певні тенденції та закономірності, що 

пояснюють проблеми західнобалканських країн у сфері проведення 

структурних перетворень.  

Той факт, що до цього моменту ми не акцентували увагу на Боснії і 

Герцеговині, а аргументували вибір кейс-стаді методу за допомогою 

посилання на загальну спрямованість дослідження, пояснюється тим, що 

трансформація Боснії виступає в цій роботі як об’єкт, а не предмет 

вивчення. Як це випливає з визначення кейс-стаді, об’єкт вивчення по суті 

являє собою лише приклад певних феноменів або явищ. Використання 

прикладу для пояснення більш широких тенденцій дає можливість 

узагальнити висновки роботи. Боснія, з нашої точки зору, – це країна, яка 

добре ілюструє політичні, економічні та інші процеси, що відбуваються в 

тому числі за її межами. Відтак, суспільні явища, що мають місце в цій 

країні, уособлюють одразу серію кейсів. 

 Боснія і Герцеговина представляє собою країну, яка утворилася на 

уламках великої багатонаціональної соціалістичної Югославії. Її поява на 

світ супроводжувалася настільки сильними потрясіннями, що їх масштаб 

затьмарив усі попередні негаразди, пов’язані з перехідним періодом у 

колишніх соціалістичних республіках Східної Європи та пострадянських 

країнах. До звичайних соціально-економічних труднощів та політичних 

«проблем зростання» додався етно-конфесійний конфлікт, який одночасно 
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став частиною загально-югославського протистояння центру та периферії. 

Отже, навіть на перший погляд, Боснія скидається на узагальнений образ 

молодої незалежної постсоціалістичної країни, яка не має історії власної 

державності і якій на початку 1990-х років довелось одночасно боротись із 

«монстром» інтегрального націоналізму та пережитками старої 

соціалістичної системи.  

Післявоєнна історія новоствореної Боснії також поєднує в собі як 

унікальні риси, так і спільні для колишніх Югославських та інших 

постсоціалістичних республік патерни. Серед найцікавіших аспектів 

післявоєнної ситуації в Боснії можна назвати такі: державний устрій 

Боснії, що його було закладено в Дейтонській угоді; спосіб, у який було 

затверджено нову конституцію країни; одностайність міжнародної 

спільноти при вирішенні боснійського конфлікту; унікальність 

запроваджених у Боснії міжнародно-правових інструментів; 

безпрецедентний ступінь втручання зовнішніх акторів у внутрішні справи 

суверенної Боснії; майже повна відсутність очікуваних позитивних 

результатів від політики ЄС.  

Таким чином, ми вважаємо, що Боснія і Герцеговина є чудовим 

випадком, який дозволяє нам дослідити серію кейсів, присутність яких 

можна так чи інакше простежити в трансформації більшої частини 

посткомуністичних країн Європи. Отже, БіГ для нас є прикладом: 

а) етнічного конфлікту на теренах колишньої соціалістичної держави; 

б) посткомуністичної трансформації суспільства, яке пережило війну; 

в) застосування новітніх міжнародно-правових принципів у період після 

закінчення Холодної війни; г) проведення керованих ззовні реформ; 

д) провалу в сусідній посткомуністичній країні політики ЄС з розширення.  

 

Висновки до розділу ІІ 

 У цьому розділі ми детально розглянули основні особливості 

термінологічної бази нашого дослідження, а також його методологічні 
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підвалини. Ми показали, що поняття трансформації є дуже широким і 

охоплює чималу кількість концептів та термінів. «Демократичний 

транзит», «модернізація», «посткомуністична трансформація», 

«інституційна трансформація», «державне будівництво» та «європеїзація» 

у своїй сукупності допомагають якомога точніше охарактеризувати 

процеси, що відбувалися в колишніх соціалістичних країнах Сходу та 

Південного Сходу Європи. Кожен з них вказує на певну характерну рису 

цих процесів. У країнах Західних Балкан картину ускладнює наявність 

серії специфічних незалежних чинників, таких як: нещодавнє закінчення 

військових конфліктів, високий рівень націоналістичних настроїв у 

суспільстві, втручання зовнішніх акторів у процеси державного 

будівництва. Отже, в даній роботі під терміном «трансформація» ми 

розуміємо парадигму суспільно-політичного розвитку та конкретні 

процеси, що протікають у колишніх соціалістичних країнах, які є 

спрямованими на модернізацію цих країн та котрі набувають форми 

демократизації, існтитуційного реформування, економічної лібералізації та 

суспільної і культурної плюралізації.   

 З точки зору методології наше дослідження вписується в рамки 

інтерпретивістської дослідницької школи. Характерним для неї є 

прагнення надати досліджуваним явищам якнайглибшого висвітлення, 

пояснити феномен або процес, враховуючи його специфічні риси.  

З інтепретивістською логікою тісно пов’язані якісні наукові методи.  

Як конкретну методологічну основу роботи ми обрали кейс-стаді, що 

представляє собою не тільки емпіричний метод, але й більш широкий 

підхід до визначення одиниць та параметрів дослідження. У рамках  

кейс-стаді зазвичай використовуються так звані глибокі, якісні дані, тобто 

такі, для збору, аналізу та інтерпретації яких не потрібні статистичні та 

інші математичні техніки, та які надають досліднику уявлення про 

феномен у всій його повноті із врахуванням контексту. Кейс-стаді є 

методом дослідження прикладів певних явищ з метою їх співставлення та 
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виявлення тенденцій та патернів. Такий підхід є необхідним, якщо 

дослідник у подальшому хоче узагальнити результати своєї роботи. На 

нашу думку, Боснія і Герцеговина є тим випадком, коли використання 

кейс-стаді може надати багато інформації для подальшого її аналізу та 

висунення гіпотез щодо окремих аспектів розвитку посткомуністичних 

країн. 
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РОЗДІЛ ІІІ  

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПОЛІТИЧНУ 

ТРАНСФОРМАЦІЮ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ 

 

 Двадцять років тому було покладено кінець війні в Боснії. Не 

зважаючи на укладення мирної угоди, країна і до сьогодні залишається 

глибоко розділеною вздовж ліній етнічного розмежування. Уже на початку 

повоєнної відбудови країни  з’ясувалося, що припинення військових дій та 

відновлення інфраструктури були серед найлегших завдань. Ті ж цілі, за 

досягнення яких по сьогоднішній день бореться Боснія та ціла низка 

міжнародних донорів, керівників, спостерігачів та радників, полягають в 

побудові такої держави, яка, якщо б і не стала фактором стабільності в 

регіоні, то принаймні сама гарантовано залишилася б стабільною, 

демократичною та ефективною. На жаль, на даний момент цілі ці все ще є 

недосяжними, і Боснія, яка перебуває в перманентній політичній та 

економічній стагнації, продовжує генерувати проблеми для регіону та 

міжнародної спільноти. У даному розділі ми спробуємо розібратися в 

першопричинах сьогоднішньої ситуації в Боснії. 

 У трьох підрозділах буде проведено аналіз державної структури БіГ, 

яку було закладено в Дейтоні та її еволюції протягом двадцяти років. 

Перший підрозділ безпосередньо торкається положень Дейтонської угоди 

та особливостей закріпленої в них інституційної структури Боснії. У ньому 

проводиться критичний аналіз мирної угоди з точки зору її впливу на 

подальше існування боснійської держави. Метою другого підрозділу є 

висвітлення проблемних аспектів взаємовідносин між трьома народами, 

що населяють БіГ, а також інших проблем, як, наприклад, співвідношення 

між повноваженнями міжнародної адміністрації та боснійської влади, 

проведення реформ у країні тощо. Третій підрозділ повністю присвячено 

конституційній реформі, як найсуттєвішій, на думку автора, проблемі 

сучасної Боснії. Конституційна реформа для БіГ є настільки всеосяжним та 
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нагальним питанням, що його аналіз дозволяє проілюструвати всі ті точки 

розбрату і лінії розмежування, що пролягають між трьома етносами. 

Одночасно розвиток конституційного процесу показує,  яким  чином  

держбудівництво прив’язане до процесу європейської інтеграції, і чому 

Боснія настільки повільно просувається заздалегідь второваним для неї 

шляхом.  

 

3.1. Повоєнне врегулювання та його наслідки 

Трирічна громадянська війна в Боснії і Герцеговині, що тривала  

з 1992 по 1995 рр., завершилася в грудні 1995 р. укладенням мирної угоди 

в Парижі, положення якої було до цього узгоджено в ході перемовин  

в американському місті Дейтон. Дейтонська угода передбачала створення 

децентралізованої держави, яка включала в себе два так званих ентитети: 

Республіку Сербську, населену переважно сербами, та Федерацію Боснії  

і Герцеговини із босняцьким та хорватським населенням. Пізніше округу 

Брчко було виділено в окрему автономну одиницю. Федерація складається 

з десяти кантонів, кожен з яких має певний рівень автономії, що 

гарантується існуванням органів місцевого самоврядування. Додаток 4 до 

«Генеральної рамкової угоди про мир в Боснії і Герцеговині» став новою 

конституцією Боснії. У ньому було проголошено відданість нової держави 

демократичним принципам, створено вищезгадану систему ентитетів та 

центральні державні органи, повноваження яких було чітко визначено 

відносно повноважень ентитетів. Так було створено одну з найбільших і 

найскладніших бюрократичних систем у світі. На даний момент державна 

структура БіГ включає в себе величезну кількість президентів, прем’єр-

міністрів, парламентів, урядів та судів, що робить Боснію першою у світі 

країною за кількістю високопосадовців на душу населення.  

 На додаток до великого держапарату міжнародним співтовариством, 

представленим Радою з імплементації мирної угоди, було засновано Офіс 

Верховного Представника. Цей орган було створено з метою нагляду за 
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процесом впровадження положень мирної угоди, а призначення його 

голови – Верховного Представника було покладено на Раду Безпеки ООН. 

Через два роки після створення ОВП, в 1997 р., Верховного Представника 

було наділено додатковими широкими виконавчими повноваженнями, що 

відомі як Боннські повноваження, та які зіграли значну роль  

у подальшому, у ході післявоєнної реконструкції і державного 

будівництва.  

Державну систему, створену в Дейтоні, побудовано на засадах 

консоціаційної демократії. Це означає, що її було сконструйовано з метою 

подолання ворожості та створення умов для примирення та консолідації 

бувших суперників у межах унітарної країни. Концепція консоціації 

полягає у створенні такої моделі державного устрою, яка б дозволила всім 

частинам суспільства в рівній мірі брати участь у процесі управління 

державою, гарантуючи рівний захист інтересів усіх груп суспільства. 

Такий підхід, передусім, є необхідним для захисту інтересів етнічних та 

інших меншин у мультинаціональних країнах.  

У випадку Боснії, консоціація видається єдиним можливим 

варіантом, через те, що це єдина модель, яка може гарантувати 

рівномірний доступ до інструментів прийняття та блокування рішень усім 

етно-конфесійним групам, з яких складається боснійське суспільство. 

Задля дотримання рівноправ’я сербів, бошняків і хорватів, у межах 

Дейтонської конституції було впроваджено центральні владні органи, що 

існують паралельно зі структурами двох ентитетів, а саме: двопалатний 

парламент, раду міністрів та інститут президентства, до якого входять по 

одному представнику від кожного з етносів. З цією ж метою було 

розроблено складний механізм поділу владних повноважень та етнічної 

репрезентації на державному рівні (в тому числі надання права вето для 

кожного з етносів та широкої автономії обом ентитетам), тобто було 

впроваджено систему стримувань і противаг, що базується на етнічній 
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приналежності. Таким чином, по всіх рішеннях, що знаходяться в 

компетенції центральної влади,  має бути досягнуто консенсусу. 

За задумом її творців, Дейтонська система мала стимулювати три 

боснійські народи до того, щоб на однакових засадах поділяти владу і 

відповідальність у кордонах єдиної країні, радше ніж розділяти їх. Однак 

від самого початку стало зрозумілим, що задуми міжнародних 

посередників у процесі держбудівництва мають скоріше ідеалістичний, 

ніж реалістичний характер. Сподівання на те, що система зможе 

регулювати себе, і що мирний процес буде швидким і спокійним, були 

зруйновані. Як стало дуже скоро зрозуміло, взаємне неприйняття між 

нещодавніми ворогами є глибоко вкоріненим у свідомості боснійців. 

Демонстрацією цього є той факт, що на політичній арені Боснії в перші 

повоєнні роки домінуючими силами залишалися радикальні 

націоналістичні партії. 

 Дейтонські домовленості остаточно закріпили результати 

боснійського конфлікту: досягнення компромісу між трьома ворогуючими 

сторонами. По закінченні конфлікту не було переможених та переможців, 

кожна зі сторін досягла своєї мети, але тільки в певних межах. Бошняки 

спромоглися відстояти незалежність Боснії і Герцеговини, однак замість 

унітарної держави отримали напівконфедеративний устрій. Серби зуміли 

відстояти власне право на широку автономію, однак не змогли 

приєднатися до оновленої Югославської Федерації. Хорвати, які прагнули 

федеративних відносин із бошняками в межах республіки, фактично 

досягли своєї мети, однак через свою малу чисельність, у порівнянні з 

бошняками та сербами, вони опинились у найбільш вразливому становищі.  

 У Дейтонській угоді невирішеною залишалася територіальна 

суперечка між сербами та бошняками. Головна небезпека полягала в 

недостатньо чіткому розподілі територій, що в наявному вигляді 

погрожував новими спалахами конфлікту навколо мусульманських міст 

Горажде та Сараєво. Окрім цього, кордони, що поділяли Республіку 
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Сербську та Федерацію Боснії і Герцеговини, залишалися досить 

розмитими. У результаті цього, одна зі сторін могла в будь-який момент 

поновити агресію. 

 Загалом, найбільш суттєвим недоліком Дейтонських домовленостей 

стало те, що вони так і не вирішили одну з основних не тільки боснійських, 

але й загально-югославських проблем – території проживання етносів і 

надалі не відповідали державним кордонам [64, 44]. 

Слід віддати належне міжнародним миротворчим силам IFOR 

(Implementation Force) та SFOR (Stabilization Force) під керівництвом 

НАТО. На підставі резолюції РБ ООН від 15 грудня 1995 р. [23] ці війська 

було введено до Боснії і Герцеговини після підписання Дейтонських 

домовленостей з метою втілення їх положень у життя та стабілізації 

ситуації в країні. Саме ці сили згідно з Дейтонськими домовленостями 

отримали широкі повноваження на території Боснії і Герцеговини та стали 

фактично єдиним дієвим інструментом для запобігання повторній 

ескалації конфлікту, де-факто отримавши пріоритет над громадянськими 

структурами. «Об’єктивний аналіз ситуації, що склалася в країні, показує, 

що інший розподіл політичних сил був просто неможливий. Лише 

військові були здатні стримувати агресію, що могла прорватися в будь-

який момент» [14, 21]. 

Можна виділити дві основні проблеми післявоєнного врегулювання 

в Боснії і Герцеговині: 1) статус деяких прикордонних територій, що 

залишався невизначеним, породжував загрозу нового витка агресії;  

2) проблема біженців. Незважаючи на те, що всім біженцям було надано 

право повернутися на місця свого проживання, таке рішення було 

достатньо складно втілити в життя. З такого положення витікала ще одна 

суттєва проблема – механізм проведення демократичних виборів ставав 

неефективним [14, 22]. 

На початку мирного процесу впровадження положень Дейтонських 

домовленостей можна було назвати успішним лише в частині, яка 
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стосувалася військових питань (розмежування ворогуючих сторін, 

переміщення важкої зброї), але воно залишалося незадовільним у галузі 

соціальних проблем. Наприкінці 1990-х років головні соціально-

економічні цілі (такі як підвищення ВВП та зниження рівня безробіття) 

були досягнуті, однак повернення біженців та переміщених осіб, арешт 

військових злочинців, забезпечення функціонування незалежних ЗМІ та 

створення місцевих інститутів влади, так само як і ефективних поліційних 

сил та правової системи, залишалися далекими від виконання. 

Єдність двох частин боснійської держави все ще залишалася дуже 

крихкою та примарною. Спроба досягти балансу сил через переозброєння 

Федерації БіГ за допомогою програми, спрямованої на навчання та 

модернізацію збройних сил Федерації, лише створила додаткову загрозу 

рецидиву агресивних дій проти ослабленої в політичному та військовому 

відношенні Республіки Сербської. До того ж, сама присутність сил SFOR  

у зоні, яка відділяла один ентитет від іншого, певною мірою сприяла 

поглибленню подібного розколу країни на дві частини.    

У вересні 1996 р. було проведено перші загальнонаціональні вибори 

до Скупщини та Президії Республіки Боснія і Герцеговина. Слідом за ними 

у вересні 1997 р. пройшли перші вибори місцевих органів влади. 

Прикметним є те, що серед усіх трьох етносів перемогу на цих виборах 

отримали націоналістичні партії: Сербська демократична партія (СДП) в 

Республіці Сербській, Партія демократичної дії та Хорватська 

демократична співдружність Боснії і Герцеговини у Федерації. Такі 

результати виборів безпосередньо свідчили про несприйняття 

боснійськими народами інтересів одне одного. Вони також 

продемонстрували ту напругу, яка зберігалася в боснійському суспільстві, 

що підтверджується також фактичною непрацездатністю новостворених 

загальнонаціональних інститутів влади [3, 164]. 

Перемога радикалів на виборах стала частково результатом 

недостатньої уваги з боку міжнародних гравців. Перш за все, самі вибори 
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було заплановано та проведено в неналежних умовах: загальнодержавні 

інститути не функціонували, повернення біженців просувалося повільно, 

самоорганізація громадян була слабкою. Логічним було б відкласти 

проведення голосування, однак 1996 рік був так само роком виборів  

у США, і в адміністрації президента Клінтона побоялися, що такий крок 

може кинути тінь на найбільший успіх американської зовнішньої політики, 

що ним вони називали Дейтон [70, 51].   

Після виборів у Боснії і Герцеговині було сформовано центральний 

уряд у складі п’яти міністрів: іноземних справ, фінансів, юстиції, 

зовнішньої торгівлі та у справах біженців та переселенців. Усі інші владні 

повноваження було передано вниз – на рівень Федерації та Республіки. 

Кожен з ентитетів мав власні атрибути суверенітету: парламент, уряд, 

армію, поліцію, бюджет, валюту тощо. У Федерації в обороті були 

боснійські динари та хорватські куни, а в Республіці Сербській – 

югославські динари, однак основним платіжним засобом залишалася 

німецька марка. Таким чином, повоєнна Республіка Боснія і Герцеговина 

була державою з надзвичайно слабкою центральною владою. В її межах не 

було свободи пересування ані між Федерацією та Республікою, ані між 

мусульманськими та хорватськими кантонами. До кінця 1996 р. Федерація 

БіГ та Республіка Сербська формально домовилися про введення спільного 

громадянства, паспортів, бюджету та валюти. Однак через відсутність 

довіри між бошняками, сербами та хорватами, відносини між двома 

ентитетами залишалися напруженими. Фактично, кожен з них жив 

власним життям. 

У Республіці Сербській на 1997 р. склалась особливо важка ситуація. 

В умовах тривалої міжнародної ізоляції, відродження господарства 

відбувалося дуже повільно. Міжнародна фінансова допомога надходила  

в дуже обмеженому розмірі. Серед керівництва Республіки не було єдності 

щодо вибору шляхів виходу з економічної кризи. Не припинялася боротьба 

за владу. Серед керівництва владної Сербської демократичної партії 
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більшість складали радикальні націоналісти, які відкрито або таємно 

саботували Дейтонські домовленості, взявши курс на незалежність 

Республіки Сербської та відокремлення сербських територій від Федерації. 

Вони намагалися перешкоджати видачі військових злочинців 

Міжнародному трибуналу в Гаазі та поверненню мусульманських біженців 

на територію Республіки Сербської, звинувачуючи при цьому Захід у 

грубому тиску на сербів [17, 349].  

Навесні 1997 р. серед керівництва Республіки Сербської 

загострилися протиріччя між президентом Біляною Плавшич, котра 

обстоювала більш реалістичний політичний курс, та прихильниками 

Радавана Караджича, що боролися за «Велику Сербію». На тлі тяжкого 

економічного становища виникає політична криза. Прихильники 

президента заявили про необхідність послідовного виконання Дейтонських 

домовленостей та ініціювали безкомпромісну боротьбу з корупцією та 

спекуляціями. Наслідками конфронтації стало виключення Плавшич із 

складу СДП, та створення нею власної політичної партії – Сербського 

національного союзу. У червні президент розпустила парламент та 

призначила нові вибори на 1 вересня поточного року. Депутати 

розпущеного парламенту відмовилися виконувати наказ президента. 

Боротьба за владу досягла своєї кульмінації.    

 У даних умовах, задля підтримання боснійської держави у 

функціональному стані та заради запобігання економічному та 

соціальному колапсу, Рада з Імплементації Мирної Угоди надала 

Верховному Представникові надзвичайні повноваження у виконавчій 

сфері. Враховуючи важливість функцій, які було покладено на ОВП, та ту 

роль, яку даний інститут зіграв у майбутньому, в процесі державного 

будівництва в Боснії, йому слід приділити окрему увагу. 

Післявоєнний порядок, що було встановлено згідно з Дейтонськими 

домовленостями в Боснії і Герцеговині, базується на моністичному підході 

до проблеми співвідношення між міжнародним та національним правом. 
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Це означає, що міжнародне та національне законодавство розглядаються 

як дві частини єдиної правової системи. При цьому внутрішні законодавчі 

акти, що приймаються в БіГ, згідно з конституцією, мають відповідати 

загальним принципам міжнародного права та тим міжнародним 

зобов’язанням, які боснійська держава взяла на себе. У свою чергу звідси 

випливає де-факто примат положень міжнародних конвенцій, статутів та 

міжнародного звичаєвого права, що разом складають фундаментальні 

принципи міжнародного права, над положеннями внутрішньодержавного 

права [151]. 

 Дейтонська мирна угода, її зміст, формулювання, які вона містить, та 

сама ініціатива її укладення були інспіровані міжнародними гравцями, які 

брали участь у процесі врегулювання боснійського конфлікту. Характер 

укладеної угоди і наведена вище специфіка законодавчого поля БіГ, що її 

було закріплено в новій конституції, свідчать про, принаймні часткову, 

втрату Боснією свого суверенітету на користь міжнародного 

співтовариства. Таким чином, логічною видається і подальша 

інтернаціоналізація процесу державного будівництва.  

 Втім, навіть після розширення повноважень ОВП, конкретних 

результатів у вигляді поліпшення ситуації в країні довелося чекати кілька 

років. У 1999 р. ситуація в Косово значною мірою відволікла увагу 

зацікавлених гравців від ситуації в Боснії та ускладнила умови 

функціонування міжнародних агенцій, особливо в Республіці Сербській. 

На 2000 рік не сталося жодних радикальних змін. За допомогою 

посиленого ОВП та присутності миротворчих військ вдавалося 

підтримувати статус-кво, однак імплементація головних положень 

Дейтонської угоди просувалася дуже повільно [70, 53]. 

 У листопаді 2000 р. в БіГ були проведені чергові парламентські 

вибори, на яких до вищого законодавчого органу країни увійшли 12 

політичних партій. Їх результати не принесли жодних несподіванок: 

найбільшу кількість місць (набрали більше 10% голосів) отримали 
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Сербська демократична партія, Партія демократичної дії, Соціал-

демократична партія та Хорватський демократичний союз. Тенденція до 

домінування популістської та націоналістичної риторики збереглася.  

 Вибори 2002 року стали інноваційними одразу в двох важливих 

аспектах. По-перше, дане волевиявлення було організоване та повністю 

проведене силами місцевої влади, без діяльної підтримки ОБСЄ, яка до 

цього брала безпосередню участь у цьому процесі. Цей перехід 

повноважень був відзначений як важливе досягнення в рамках процесу 

поступової передачі відповідальності місцевим політикам. По-друге, 

починаючи з 2002 р. строк дії повноважень виборних загальнодержавних 

органів було подовжено до чотирьох років. Втім, результати, відносно 

попередніх виборів, суттєво не змінилися – перевагу отримали ті самі 

політичні сили та лідери, що і на минулих виборах.  

 Саме в цей час, на зламі двох століть та через п’ять років по 

закінченні війни, активна діяльність двох Верховних Представників – 

Вольфганга Петріча та Крістіана Шварц-Шиллінга, надала поштовху 

початку державного будівництва в Боснії. Офіс Верховного Представника 

неодноразово відігравав вирішальну роль у ситуаціях політичної 

безвиході. Його втручання дуже часто виявлялися необхідними для 

прийняття того чи іншого закону або проведення певної довгоочікуваної 

реформи, яке було заблоковане через спротив радикальних політиків. 

Замість місії зі спостереження за імплементацією угоди міжнародна 

присутність перетворилася на протекторат. 

 Очевидне порушення міжнародним співтовариством суверенітету 

Боснії і Герцеговини було цілком у дусі системи Дейтонських 

домовленостей, які від самого початку йшли дещо в розріз із традиційними 

нормами міжнародного права. Так, наприклад, у Парижі, під час 

підписання угоди, з трьох боснійських етносів присутнім був тільки 

представник мусульман-бошняків, у той час як сербські та хорватські 

інтереси представляли президенти незалежних Сербії та Хорватії 
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відповідно. Конституцією новоствореної Боснії і Герцеговини став 

Додаток IV до Дейтонської угоди, положення якого не було винесено на 

обговорення сторонами та легітимізацію в парламенті або за допомогою 

референдуму. 

 Загальноприйнятим поясненням для використання міжнародними 

акторами дещо радикальних та нетрадиційних для післявоєнної Європи 

заходів для стабілізації ситуації в Боснії є серйозність та драматичність 

конфлікту. Так само втручання до внутрішніх справ новоствореної 

держави, порушення її суверенітету через діяльність посиленого ОВП 

представляє собою надзвичайний захід, застосування котрого стало 

необхідним у кризовій ситуації.  

 Так, згідно з однією з точок зору, діяльність та надзвичайні 

повноваження ВП слід розглядати в контексті сучасного розуміння 

поняття суверенітету, яке все ще знаходиться в стадії становлення. 

Відповідно до даної точки зору, суверенітет є досить широко трактованим 

терміном та не передбачає, що уряд будь-якої незалежної держави має 

виключне право використовувати всю повноту влади на території цієї 

держави без урахування інтересів та прав громадян. Окрім прав, 

суверенітет передбачає обов’язки, що виникають у керівництва кожної 

країни, і які в широкому сенсі включають обов’язок «запобігати, захищати 

та відбудовувати» [158, 26]. Очевидним є посилання на принцип 

гуманітарної інтервенції, який передбачає можливість та, навіть, обов’язок 

міжнародної спільноти втрутитися до ситуації в країні, якщо законна влада 

не в змозі виконувати свої функції. 

 Боснійська війна, через свою жорстокість, стала саме тим випадком, 

коли втручання іноземних сил з метою припинення насилля було вкрай 

необхідним. Втім, вже після припинення бойових дій, з формальної точки 

зору, Боснія і Герцеговина не набувала статусу міжнародного 

протекторату. За словами Вольфганга Петріча, «в той час, як першочергова 

мета інтервенції влітку 1995 р. носила суто гуманітарний характер – 
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припинення різанини, Дейтон мав під собою набагато більш широку 

програму дій: перебудову – в найповнішому розумінні слова – зруйнованої 

держави та глибоко розділеного суспільства згідно демократичних 

принципів… подібні завдання жодного разу в історії не здійснювалися у 

настільки всеохоплюючій мірі» [122].  

Отже після виконання первинного завдання, що стояло перед 

міжнародним співтовариством, воно, за допомогою ОВП, перейшло до 

фази держбудівництва «згідно з демократичними принципами». Однак тут 

виникло надзвичайно важливе питання: де пролягає межа, за якою 

використання екстраординарних повноважень усе ще є необхідним, тобто 

до яких пір порушення суверенітету є дійсно виправданим? Вочевидь, 

чіткої відповіді на це питання не було знайдено, і як офіційна мета 

держбудівництва в Боснії зазвичай проголошувалося створення «мирної та 

життєздатної демократичної країни, що знаходиться на шляху до 

Євроатлантичних інститутів» [120].  

Невизначеність щодо цілей подовженої міжнародної присутності 

супроводжувалася невизначеністю і щодо того, якими саме 

повноваженнями обмежується мандат ВП та інших міжнародних 

інститутів. У самій Дейтонській угоді не було чітко окреслено тих меж,  

у яких мають діяти міжнародні органи, також у ній не було визначено 

механізми, за допомогою яких можна й потрібно було управляти новою 

державою. «Дейтонська угода була надзвичайно негнучкою тому, що 

стосувалося меж самоврядування Боснії, проте вона була дуже гнучкою по 

відношенню до тієї влади, яку міжнародні актори могли мати в цій 

номінально незалежній державі» [68, 25]. Цю гнучкість дуже добре 

ілюструють слова Верховного Представника Карлоса Вестерндорпа, які 

датовано часом його вступу на посаду: «Якщо уважно вчитатися в 

Дейтон…, Додаток 10 навіть дає мені право самостійно тлумачити мої 

власні повноваження та компетенції» [68, 25].      
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Водночас вустами ВП та представників РІМ неодноразово офіційно 

проголошувалося, що однією з найважливіших цілей державного 

будівництва в Боснії є перехід до так званого принципу «місцевої 

власності». Даний принцип передбачав поступову передачу до рук 

місцевих політиків та місцевого громадянського суспільства важелів 

керівництва країною, їх допуск до механізмів прийняття рішень, а також, 

відповідно, перекладення на них повної відповідальності за підтримання 

стабільності в країні.  

Серед опису особливостей мандату ОВП на офіційному сайті даного 

інституту зазначається, що незважаючи на його широкі повноваження, 

одним з головних керівних принципів ОВП є «концепція внутрішньої 

відповідальності». Суттю даної концепції є заклик до боснійських 

політиків та громадян «взяти на себе відповідальність за мирний процес та 

проблеми, з якими стикається їхня країна» [150]. Втім, немає жодної 

згадки про те, за яких умов уся відповідальність за ситуацію в країні 

перейде до рук місцевих жителів. Схоже, що вирішення цього питання 

було цілком покладено на Верховного Представника. Іншими словами,  

ВП мав би сам вирішити, коли йому слід припинити інтервенції до 

політичного процесу та закінчити свою місію в країні. 

Незважаючи на задеклароване прагнення міжнародних інститутів до 

передачі процесу державного будівництва до «місцевої власності», реальна 

ініціатива протягом багатьох років належала ОВП. Найбільш жвава фаза 

державного будівництва почалася приблизно в 1999 р. і тривала до 2006 р. 

Боснійські політики в даний період усе ще схилялися до націоналістичної 

риторики. Значний ступінь втручання міжнародної спільноти у внутрішні 

справи Боснії спровокував кризу в міжнародній політиці щодо БіГ, 

фактично призвівши до встановлення протекторату над країною. Боснію 

навіть порівнювали з колоніями ХІХ ст., керованими безпосередньо з 

метрополій.  
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Такий погляд на роль ВП видається перебільшено негативним, втім 

слід зауважити, що реформи, інспіровані з-за меж країни, насправді надали 

боснійським політикам відчуття, ніби вони можуть безперешкодно 

відмежовуватися від прийняття непопулярних рішень, залишаючи їх для 

ОВП, і зберігати власну політичну вагу, не відмовляючись від 

популістських гасел. Саме за таких умов з’явилася небезпечна тенденція 

до безвідповідальності серед боснійського політикуму. Цей факт було 

визнано навіть самим ВП – за словами Вольфганга Петріча, «кожен 

законодавчий акт, що я проводжу за допомогою своєї влади Верховного 

Представника, стає прекрасним приводом для боснійських політиків не 

виконувати свою роботу належним чином» [123]. 

Проблеми, які доводилося вирішувати ВП в Боснії, завжди носили 

дуже різноманітний характер. Наприклад, для Вольфганга Петріча  

в 1999 р. трьома головними завданнями були: зміцнення державних 

інститутів та забезпечення верховенства права; трансформація економіки, 

що передбачала боротьбу з корупцією та створення сприятливого 

інвестиційного клімату; повернення до своїх домівок біженців та 

переміщених осіб [123]. А вже 2002 р. для Педді Ешдауна завдання були 

конкретнішими і включали реформи в окремих галузях, прийняття 

конкретних законів тощо. Хоча загальний керунок залишається тим самим, 

головного пріоритету набуває створення «ефективної та результативної» 

держави. 

Отже, на ранньому етапі державного будівництва головними 

викликами для його провідників були підтримання законності, порядку і 

налагодження роботи основних державних інститутів. Коли вказаних цілей 

було досягнуто, націоналістичні партії стали головною загрозою для 

молодої боснійської демократії. Коли й цю проблему було подолано, нові 

труднощі виникли у зв’язку з широко розповсюдженою організованою 

злочинністю та корупцією. Кожного разу, коли якась проблема в Боснії 
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вже, здавалося б, була вирішена, вона виникала знову, набувши нової 

форми [113, 64]. 

Низка авторів серед найбільших успіхів у процесі державного 

будівництва середини 2000-х називає проведення військової та податкової 

реформ [98, 61]. Суттю військової реформи було об’єднання військових 

сил, що базувалися у двох ентитетах, в єдину структуру, керовану на 

державному рівні. У 2003 р., коли стало відомо, що літакобудівельний 

завод “ORAO”, що належав Республіці Сербській, виготовляв запчастини 

до літаків Міг-21 та продавав їх всупереч ембарго РБ ООН, за допомогою 

Сербії, режиму Саддама Хусейна, ВП Педді Ешдаун використав це як 

привід для централізації управління збройними силами [82, 15].  

ВП розпустив Верховну раду з оборони Республіки Сербської та створив 

Міністерство оборони БіГ. Значення цієї реформи не можливо 

переоцінити, адже її проведення символізувало, якщо не примирення, адже 

до справжнього взаємного прощення далеко ще й досі, то принаймні, 

формальне об’єднання бувших комбатантів у рамках єдиної 

централізованої державної структури.  

Втім, деякі дослідники мають більш песимістичний погляд на 

реальну ефективність військової реформи. Наприклад, Крістофер Чіввіс  

у 2010 році, в умовах погіршення політичної ситуації в БіГ і посилення 

сепаратистських настроїв в Республіці Сербській, написав статтю, 

присвячену можливим сценаріям повернення Боснії до збройного 

конфлікту. Автор дотримується думки, що незважаючи на 

фундаментальний характер проведених змін, новостворена боснійська 

армія, з великою імовірністю, не зможе витримати випробування 

поверненням політиків до антагоністичної риторики військових часів.  

Глибина, якої сягнули перетворення в армії, залишається 

недостатньою. У той час, як військове командування було централізовано, 

на нижчому рівні все залишилося без змін. Географічно сербські та 

бошняко-хорватські частини все ще дислокуються у своїх ентитетах, тобто 
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про створення насправді змішаних мультиетнічних збройних сил не 

йдеться. Це, на думку К. Чіввіса, в разі загострення ситуації призведе до 

того, що військові командири (в даному випадку – сербські військовики) 

«…зіткнуться з важкою дилемою: чи мають вони залишитися в Сараєві, 

засудити [сепаратистські] дії сербського керівництва та оголосити про 

свою готовність воювати проти нього?» [69, 102]. Відповідь, враховуючи 

політичний та моральний тиск, що виникне, здається очевидною: 

повернутися до Баня-Луки або взагалі залишити лави армії буде найбільш 

прийнятним рішенням. В обох випадках розділення армії, а за нею і країни 

вздовж етнічних кордонів не змусить на себе довго чекати. 

Згідно з Дейтонською угодою в Боснії і Герцеговині не існувало 

єдиної податкової системи, натомість кошти, які отримувала держава, 

надходили окремо з двох ентитетів. В ентитетах існували свої бюджети, 

свої митні служби та свої податкові системи, а у Федерації на додаток було 

ще 10 систем оподаткування, по одній на кожен кантон. Оскільки податки 

є одним із важливих джерел надходження коштів, вищеописаний стан 

речей суттєво розширював автономію ентитетів. Окрім цього, існував 

значний простір для корупції та тіньових бізнес-махінацій, у виграші від 

яких здебільшого були місцеві керівні етно-національні еліти [98, 449]. 

Перед ВП стояло нелегке завдання зі створення загальнодержавного 

фіскального законодавства та центральних податкових органів, а головне, 

детінізації та перенаправлення грошових потоків із рівня ентитетів на 

рівень держави. Це завдання було успішно виконано. Запоруками успіху 

стали, по-перше, розуміння всіма залученими акторами специфіки 

поставленої проблеми, по-друге, авторитет фігури ВП, по-третє, єдність 

серед головних міжнародних акторів і, по-четверте, включення податкової 

реформи до низки головних інтеграційних вимог ЄС. У результаті 

реформи 29 грудня 2003 р. було прийнято закон «Про непряме 

оподаткування» та створено Адміністрацію непрямого оподаткування. 
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Вперше було створено загальнодержавну податкову систему та введено 

загальнодержавний ПДВ [100]. 

Ще однією сферою, необхідність реформування якої була 

обумовлена цілим комплексом важливих причин, стала сфера силових 

структур. Так само, як і податкова система, система охорони правопорядку 

була розділена між двома − Республікою Сербською та десятьма 

кантонами Федерації БіГ − і виступала як одна з головних опор 

корумпованої та націоналістичної влади на місцях. Поліційні сили були 

відверто політично заангажованими, особливо в Республіці Сербській, де 

вони, серед іншого, відмовлялися співпрацювати і Міжнародним 

трибуналом щодо колишньої Югославії. 

Передбачалося встановлення державного контролю над поліцією, її 

відокремлення від політики, а також створення поліційних округів, межі 

яких мали перетинати міжетнічні кордони. Реформа поліційних сил 

затягнулася набагато довше, ніж попередні дві. Єдиним варіантом як 

примусити місцевих політиків до імплементації реформи, як і у випадку з 

податковою реформою, стало її включення до інтеграційної програми ЄС. 

Незважаючи на це, спротив зі сторони представників РС був надзвичайно 

сильним – вони не були готовими до створення етнічно змішаних округів. 

Переговори з приводу цієї реформи тривали до 2005 р., коли було 

підписано компромісну угоду, яка, втім, так і не була виконана. 

Остаточний зміст реформи було погоджено в листопаді 2007 р. На той 

момент, після кількох років безплідних переговорів, міжнародним 

співтовариством було вирішено піти на поступки та прийняти послаблений 

варіант реформи.   

Успіх військової та податкової реформ та частковий успіх поліційної 

реформи зазвичай пояснюють позитивною роллю, яку зіграв Верховний 

Представник. І насправді, слід зазначити, що фігура Педді Ешдауна, його 

персональні якості, його глибока обізнаність у боснійській політиці та 

здатність безпосередньо вирішувати найбільш суперечливі питання були 
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одними з найважливіших факторів, що у фіналі гарантували успіх. 

Боннські повноваження ОВП також мали неабияке значення, коли ситуація 

заходила в глухий кут. Завдяки використанню боннських повноважень 

серед боснійського політикуму поширилося розуміння того факту, що ВП 

здатен досягти поставленої мети, навіть незважаючи на стійке неприйняття 

його дій, адже він мав право усунути від влади будь-якого посадовця. 

Такий стан речей підвищив рівень співробітництва між міжнародними 

представниками і боснійськими урядовцями і стимулював проведення 

реформ. Однак, у найбільш критичних ситуаціях, націоналістично 

орієнтовані політичні сили все ж надавали перевагу нейтральній позиції, 

яка дозволяла їм не погоджуватись із нав’язаними їм пропозиціями, 

одночасно зберігаючи електоральну підтримку. 

З іншого боку, проведення реформ «згори», тобто руками 

міжнародних представників, мало низку суттєвих недоліків. По-перше, 

легітимність повноважень ВП, особливо після їх розширення в 1997 р., 

неодноразово ставилася під сумнів місцевими політиками. По-друге, не 

було розроблено дієвого механізму підзвітності ВП та не було прописано 

процедуру обмеження його повноважень, що робило його в очах місцевого 

суспільства напівдиктаторським органом. Загалом, у рамках процесу 

державного будівництва виник дисонанс між його цілями та між методами 

його втілення. Головне питання полягало в тому, чи можна будувати 

демократичну країну недемократичними методами. Нестабільність 

повоєнної ситуації та незадовільні результати перших років трансформації 

показали, що потрібно було знайти нові форми впливу на ситуацію в 

країні. Такі форми були знайдені, і вони довели свою ефективність, однак 

їх впровадження призвело до виникнення феномену, який Геральд Кнаус 

та Фелікс Мартін назвали «Європейським Пануванням» у Боснії [113, 3].    

Отже, незважаючи на неспроможність упровадити реформу поліції  

в повному обсязі, загалом реформи середини 2000-х років показали, що 

Дейтонська система не є скам’янілим утворенням, що не потребує 
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покращення, а навпаки, питання її модернізації є нагальним і гостро стоїть 

на порядку денному. Також варто відзначити, що відносний успіх реформ 

продемонстрував, що співробітництво між боснійськими етносами 

можливе, хоч і в обмеженому обсязі. Таким чином, було створено засади, 

на яких мала відбутися більш суттєва ревізія законодавства і було надано 

поштовх подальшим змінам, що вилилися в перший проект конституційної 

реформи. 

 

3.2. Основні конфліктні парадигми в сучасній БіГ 

За час існування Боснії і Герцеговини в період після підписання 

Дейтонської угоди місцевим політикам та міжнародним гравцям вдалося 

досягти багатьох важливих цілей. Успіхи були пов’язані головним чином зі 

стабілізацію політичної та економічної ситуації в країні, поступовим 

відновленням господарства, покращенням соціального становища, 

реформуванням окремих сфер тощо. Втім, 2006 рік можна назвати 

рубіжним для державного будівництва в БіГ, адже саме тоді завершився 

найбільш успішний для післявоєнної Боснії період реформ. Головною 

причиною цього було послаблення Верховного Представника як впливової 

політичної фігури та Офісу ВП як політичного інституту. 

Після відставки Педді Ешдауна з посади Верховного Представника, 

німецький політик і дипломат Крістіан Шварц-Шиллінг став його 

наступником. Період його головування в ОВП характеризується значним 

зниженням авторитету ВП на політичній арені Боснії. Через те, що 

постійне використання Ешдауном Боннських повноважень викликало 

багато критики, новий ВП вирішив діяти навпаки та відмовився від 

політики свого попередника, звівши свою активність та кількість 

інтервенцій у внутрішню політику Боснії до мінімуму. Цей підхід виявився 

хибним. Саме після заміни Ешдауна на Шварц-Шиллінга позитивну 

інерцію у сфері реформування було втрачено, та ОВП фактично позбувся 

своїх виконавчих повноважень і назавжди втратив свій високий статус. 
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Політичні лідери в БіГ знову звернулися до захисту власних інтересів, і 

націоналістична риторика відтоді знову стала превалювати в політичному 

дискурсі. 

Наступником Крістіана Шварц-Шиллінга в червні 2007 р. став 

нинішній міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак. 

Незважаючи на те, що статус ОВП не зазнав жодних змін де-юре,  

де-факто, починаючи з 2006 р., ВП вже не мав жодних вагомих важелів 

впливу на ситуацію в БіГ. Боннські повноваження також виявилися  

де-факто нелегітимними, насамперед через те, що сербські політики 

відмовилися надалі визнавати їх. У 2007 р. Мирослав Лайчак, в умовах 

кризи поліційної реформи, спробував поновити свої повноваження  

в повному обсязі, зчинивши тиск на сербську сторону. Одним зі своїх 

наказів він намагався обмежити можливість ентитетів блокувати роботу 

Ради Міністрів та Парламентської Асамблеї. У відповідь на це президент 

Республіки Сербської Мілорад Додік повністю заблокував роботу  

Ради Міністрів, відкликавши всіх представників РС з уряду. Міжнародним 

гравцям не залишилося нічого, окрім пошуків компромісного рішення.  

Це дало зрозуміти боснійським політикам, що ера панування Верховного 

Представника закінчилася [61, 13].  

Це протистояння вилилося в прийняття навесні 2009 р. 

Національною Асамблеєю Республіки Сербської декларації, яка містила 

заклик до повернення повноважень, що були відібрані в РС на користь 

центрального держапарату за всі роки, починаючи з 1995 р. Список цих 

повноважень містив 68 положень, що охоплювали такі сфери, як митні 

збори, судочинство, зовнішня торгівля тощо. [41, 367]. Новий  

ВП Валентин Інцко, який із самого початку свого перебування на посту 

зайняв досить жорстку позицію, націлену проти сербського 

обструкціонізму, анулював декларацію Національної Асамблеї РС, 

вдавшись до використання Боннських повноважень [77]. Цей конфлікт, 

затягнувшись до виборів 2010 року, закінчився нічим. Однак, відтоді 
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Верховний Представник жодного разу не вдавався до використання 

надзвичайних Боннських повноважень. Їх застосування, на відміну від 

початку 2000-х років, ставало все більш деструктивним. 

Загострення міжетнічного націоналізму під час політичних криз, 

постійні погрози проведення референдуму про відокремлення з боку 

Республіки Сербської у сукупності з іншими факторами свідчать про 

небажання боснійців  з обох ентитетів шукати політичного компромісу. За 

таких умов, і навіть за відсутності реальної влади в руках ОВП, дуже 

важливим є дати зрозуміти схильним до націоналізму та сепаратизму 

політикам, що збереження цілісності БіГ та стабільності ситуації всередині 

країни є найголовнішим пріоритетом міжнародної спільноти. 

Ще одна проблема, яку було закладено в Дейтоні, та яка доволі 

гостро проявилася наприкінці 2000-х років, пов’язана з внутрішньою 

композицією країни. Окрім того, що БіГ, згідно з Дейтонською угодою, 

стала вкрай децентралізованою країною, два ентитети, що увійшли до її 

складу, також суттєво відрізняються один від одного. По-перше, умови 

існування трьох народів є не зовсім рівними: тоді як серби отримали 

власний ентитет, хорвати і бошняки, які на останньому етапі війни 

виступали як єдина сила, наразі ділять між собою Федерацію БіГ.  

По-друге, Республіка Сербська є цілісним ентитетом, а Федерація БіГ 

поділена на 10 кантонів, кожен з яких складається з муніципалітетів і має 

певний ступінь самоврядування. Такими обставинами обумовлюється 

дисонанс, що почав виникати в рівні розвитку, в тому числі, і в динаміці 

економічних показників, двох складових частин Боснії і Герцеговини. 

 На сьогоднішній день Федерація БіГ стикається з цілою низкою 

труднощів, основними серед яких є такі: 1) складність та неефективність 

адміністративно-інституційної системи; 2) недосконала система етнічного 

представництва у виборних органах, що веде до постійного блокування 

рішень і поглиблює міжетнічний розкол; 3) постійна політична напруга 

навіть між партіями з однієї етнічної групи та домінування популізму в 
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політичній риториці; 4) застаріле і складне законодавство (11 конституцій, 

положення котрих нерідко суперечить одне одному); 5) територіально-

адміністративний поділ, що не відповідає інтересам мешканців; 6) надмірні 

та погано контрольовані видатки з держбюджету [87].  

Держапарат Федерації БіГ є дуже громіздким, що ускладнює його 

функціонування та робить його утримання надзвичайно дорогим. До того 

ж, через це в Федерації утворився величезний бюрократичний прошарок, 

який фінансується з державного бюджету. Кількість посад в 

адміністративній системі Федерації БіГ є настільки великою, що 

відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів, і часто при 

розподіленні портфелів вирішальним фактором є не професіоналізм 

кандидата, а його партійна чи етнічна приналежність.  

Досягнення консенсусу при прийнятті будь-яких рішень 

законодавчими органами у Федерації БіГ, як і взагалі в Боснії, є наріжним 

каменем політичної системи, що базується на засадах консоціаційної 

демократії. Незважаючи на це, в Федерації в останні роки можливість для 

прийняття рішень за допомогою консенсусу все більше звужується.  

В основі осьової конфліктної лінії лежить невідповідність номінальних 

прав трьох державотворчих народів, закріплених в законодавстві, реальній 

політичній ситуації у Федерації [87, 3]. Де-юре рівноправні із бошняками 

серби і хорвати значно програють їм за політичною вагою, і нерідко 

бошняки, користуючись своєю чисельною перевагою, проводять рішення, 

що не відповідають інтересам двох інших етносів. Така ситуація, що є 

нормальною в умовах звичайної демократичної країни, у Федерації 

викликає постійні урядові кризи. Хорвати, які відчувають власну 

вразливість, у випадках, коли їхні інтереси ігноруються, відкликають своїх 

представників із центральних органів, паралізуючи їхню роботу.  

 Криза у Федерації БіГ не тільки ускладнює життя її мешканцям та 

заважає здійсненню основних функцій, покладених на органи влади, − 

вона погрожує стабільності на рівні держави. По-перше, проведення 
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реформ на державному рівні і вирішення поточних економічних та інших 

питань залежать від здатності політичних сил двох ентитетів до прийняття 

компромісних рішень. Якщо ж політична ситуація в одному з ентитетів не 

є стабільною, то на державному рівні він не зможе виступати в ролі 

єдиного суб’єкту. Якщо, наприклад, в ентитеті не сформовано уряд або 

коаліцію в парламенті, вельми вірогідним є те, що роботу центральних 

органів буде заблоковано.  

По-друге, одним із результатів нестабільності у Федерації БіГ є те, 

що ефективність роботи її владних, у тому числі законодавчих, органів є 

дуже низькою. У свою чергу, неефективність роботи державних органів  

у Федерації БіГ підігріває міжетнічну ворожнечу в Боснії.  

У загальнодержавній перспективі кількість законодавчих актів, прийнятих 

парламентом Республіки Сербської, суттєво перевищує той самий 

показник Федерації БіГ. Це стосується також так званого європейського 

законодавства, тобто acquis communautaire, прийняття котрого є однією  

з основних вимог ЄС до країн-кандидатів. У виданому Європейською 

комісією Звіті про прогрес за 2013 р. йдеться про таке: «На рівні ентитетів, 

функціонування Парламентської асамблеї у Федерації було серйозно 

підірвано спробою здійснення кадрових перестановок в уряді. Нестача 

систематичної координації з кантональними асамблеями негативно 

вплинула на наближення до законодавства ЄС». Однак, водночас:  

«У Республіці Сербській Комітет з європейської інтеграції Національної 

асамблеї плідно співпрацював з урядом, з метою визначення ступеня 

відповідності запропонованого законодавства acquis» [85]. 

Дійсно, Республіка Сербська на сьогодні виглядає набагато 

сильнішим утворенням з точки зору життєздатності та інституційного 

розвитку, аніж Федерація. У Федерації БіГ надія на майбутню 

централізацію довгий час займала голови місцевих політиків, дозволяючи 

їм відкладати вирішення поточних проблем. «Республіка Сербська є більш 

функціональним з двох ентитетів, з точки зору адміністративної 
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організації, у формальному та соціальному розуміннях… Під формальним 

розумінням мається на увазі інституційна система, а під соціальним – 

здібності людей, що займають певні пости» [111]. Таким чином, більша 

життєздатність Республіки Сербської стала додатковим аргументом на 

користь збереження децентралізованої державної структури та ще більше 

поглибила розбіжності між сербами та бошняками. Серби отримують 

додатковий аргумент на користь збереження широкої автономії Республіки 

Сербської як ентитету, що плідно співпрацює з ЄС, і державні органи 

котрого є в цілому більш ефективними. 

Одна з головних причин тих кризових явищ, які протягом усього 

часу існування Боснії, починаючи з 1992 р., паралізували нормальний 

розвиток цієї держави та які змушують міжнародне співтовариство 

зберігати свою присутність у країні, криється в міжетнічному протистоянні 

трьох державотворчих народів БіГ. Основною передумовою для цього 

протистояння служать розбіжності національних ідентичностей даних 

народів. Нижче наведено короткий аналіз історичних передумов, які 

пояснюють причини зіткнення національних інтересів трьох етносів  

і сьогоднішній стан цієї проблеми, тобто позиції, які наразі займають 

сторони. 

Важливим для даного дослідження є припущення, що будь-яка 

ідентичність, у тому числі і національна, не є безумовною 

характеристикою всіх представників певного суспільства або етносу, але 

вона формується протягом деякого періоду часу. Національна 

ідентичність, насамперед, являє собою соціальний феномен, і вона 

утворюється на базі певної кількості спільних рис. Ентоні Сміт називає 

певні ознаки як такі, що мають вирішальне значення для визначення тієї  

чи іншої спільноти людей як нації: 1) історична територія або батьківщина; 

2) спільні міфи та історичні згадки; 3) спільна масова культура; 4) спільні 

юридичні права та обов’язки; 5) спільна економіка [143, 14]. Однак історія 

Боснії і Герцеговини не надає жодних свідчень про те, що така спільнота, 
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яка б відповідала всім цим критеріям та могла б називатися боснійською 

нацією, коли-небудь існувала. 

Боснія та Герцеговина ніколи не була незалежною, період 

європейського національного пробудження ХІХ ст. вона провела у складі 

різних багатонаціональних імперій. Географічне положення Боснії саме по 

собі було одним з головних чинників, що завадило формуванню 

централізованої держави на цій території. Географія разом з політичними 

міркуваннями великих імперій, що століттями включали територію Боснії, 

зіграли вирішальну роль у виникненні унікальної суміші різних етносів та 

конфесій. Люди різного походження та віросповідання співіснували як 

сусіди протягом багатьох років, але вони ніколи так і не злилися в єдину 

етно-культурну спільноту. «…Народи Боснії і Герцеговини ніколи не 

вважалися «нацією в процесі становлення» [66, 19].  

Таким чином, якщо послуговуватися критеріями Ентоні Сміта, за 

весь час своєї до-югославської історії, народи, які населяють територію 

БіГ, так і не сформували єдиної національної ідентичності. Втім, хоча 

боснійці не мали відчуття приналежності до однієї нації зі спільною 

історією, вони поділяли спільну територію. Отже, маючи подібне спільне 

сприйняття батьківщини, боснійці мають лише один з критеріїв, наведених 

Смітом, однак цей критерій має неабияке значення, адже саме спільна 

територія стала основним предметом конфлікту 1992-1995 рр. та 

післявоєнного періоду. 

Соціалістична Федеративна Республіка Югославія стала черговою 

мультинаціональною державою, що включила територію сучасної БіГ. 

Однак, за час існування Югославії міжетнічні відносини залишалися 

мирними, адже етнічна приналежність не мала настільки великого 

значення для державного будівництва, якого вона набула після розпаду 

СФРЮ та особливо по закінченні конфлікту 1992-1995 рр. [45, 4].  

Іще однією особливістю югославського періоду в історії БіГ стало 

поширення серед суспільства громадянської ідентичності. Така 
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югославська ідентичність, що стала результатом міжетнічного 

співробітництва, пропагованого югославською владою, мала всі шанси 

стати серйозною альтернативою пануванню національних ідентичностей 

окремих народів [66, 32]. Втім, цивільна югославська ідентичність, 

незважаючи на весь свій позитивний потенціал, виявилася нездатною 

відвернути катастрофу. 

Пояснюючи витоки націоналістичних рухів у сучасній БіГ, слід 

розуміти, що сама поява такого поняття, як інституціалізована етнічна 

приналежність, походить, у першу чергу, з часів війни 1992-1995 рр. 

Боснійська війна стала колискою тих конфліктних парадигм, що існують  

у БіГ сьогодні. За час війни виникли дійсно глибокі розбіжності між 

боснійськими народами, як в політичному та економічному,  

так і в територіальному сенсах: «У Боснії і Герцеговині вимоги сторін було 

сконцентровано здебільшого на територіальній локалізації кожного з 

етносів, саме тому структура центральних інститутів влади, спільних для 

всіх трьох народів, отримала набагато менше уваги, ніж проведення 

кордонів та передача влади на більш однорідні, нижчі рівні управління» 

[45, 5]. Дейтонська угода та державна структура, яку було запроваджено 

внаслідок її підписання, стали прямими результатами погіршення 

міжетнічних відносин. У результаті цього головні конфліктні лінії були не 

лише збережені, а навіть зміцнені через створення єдиної держави, яку 

було побудовано за принципами етнічної репрезентативності. 

Так, національна ідентичність стала одним з головних чинників, що 

впливає практично на кожен аспект функціонування БіГ. У цьому 

контексті важливим є те, що на відміну від інших балканських країн,  

у яких сильна національна ідентичність також відіграє неабияку роль, 

Боснія є найбільш заплутаним випадком, адже її населяють три різних 

етно-конфесійних групи, які мають рівні права та які представлені 

приблизно в рівній мірі. Македонія та Косово можуть слугувати відносно 

близькими прикладами як держави, що страждають від етнічних 
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конфліктів. Однак масштаб проблем, з якими доводиться боротися цим 

двом країнам, є значно меншим у порівнянні з Боснією. Там 

спостерігається зіткнення національних інтересів лише двох основних 

етносів, і один з них є домінуючим, що дозволяє описати ситуацію, як 

протистояння більшості та меншості, тоді як Боснію охоплює конфлікт 

рівноправних сторін.  

  Бірджит Бахтіч-Кунрат у своєму дослідженні, присвяченому 

безвихідному становищу, в якому знаходяться боснійські реформи, називає 

учасників боснійського політичного процесу «гравцями у вето». Вона 

використовує такий термін, щоб охарактеризувати політичні еліти 

боснійських народів як такі, що максимально дотримуються своїх 

національних інтересів, використовуючи механізм голосування ентитетів  

з метою блокування спроб інших акторів змінити існуючий статус-кво на 

свою користь [34]. У згаданій роботі чітко охарактеризовано гостроту та 

наслідки протистояння: «Життєво необхідні реформи, які покликані 

покращити ефективність та якість роботи державних інститутів, 

продовжують провалюватися, через те що три державотворчих народи 

Боснії – хорвати, мусульмани і серби − просто не здатні досягти 

консенсусу в питанні проведення реформ» [34, 899]. Автор аналізує 

частоту застосування механізму голосування ентитетів протягом  

2006-2011 рр. і використовує отримані результати для пояснення низьких 

показників прийняття законодавчих актів за вказаний період, особливо у 

сфері так званого «важливого законодавства», тобто законодавства, 

необхідного для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Боснійські серби завжди займали непохитну позицію в питаннях, що 

стосуються рівня їх самоврядування. Незважаючи на те, що серби 

програли війну, вони, згідно із Дейтонською угодою, опинилися в 

найвигіднішому становищі серед трьох народів, адже вони отримали 

власний автономний ентитет, який охопив майже половину території всієї 

країни. Республіка Сербська отримала досить широку автономію, однак за 
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роки активної діяльності ОВП у сфері реформування вона почала 

скорочуватись. На сьогодні боснійські серби ставляться до Республіки 

Сербської як до найменшої винагороди, яку вони могли отримати за свою 

боротьбу в ході війни. Сприйняття своєї квазі-державності як такої, що її 

було здобуто в тяжких боях, формує стійку прихильність сербів саме до 

свого ентитету, а не до держави Боснії і Герцеговини. Цим можна 

пояснити палкість, з якою серби захищають право свого ентитету на 

самоврядування, адже будь-яка спроба зміцнення інститутів БіГ 

сприймається як така, що здійснюється за рахунок ентитетів та націлена 

проти самого факту існування Республіки Сербської [57, 11]. 

 Оскільки мешканці Республіки Сербської постійно відчувають 

суперництво з боку бошняків, яких, на думку сербів, активно підтримує 

міжнародне співтовариство, вони дуже часто апелюють до Дейтонської 

угоди, як до головного джерела законності в БіГ та як до головної гарантії 

існування Республіки Сербської. Отже, не видається дивним, що серби є 

найбільш реакційною силою в питанні проведення реформ на 

загальнонаціональному рівні. Внесення змін до конституції та 

реконструкція системи ентитетів здебільшого вважаються неприйнятними. 

«Для них [боснійських сербів] державний устрій та повноваження 

центрального уряду завжди залишалися такими, якими вони були 

прописані в Дейтоні. На державному рівні легітимними для них є 

повноваження лише дев’яти міністрів та виключно в тих сферах 

діяльності, які булу названо загальнонаціональними в Дейтонській мирній 

угоді» [101]. 

На відміну від сербів, бошняки вважають, що створення системи 

ентитетів є несправедливим рішенням, адже вони сприймають Республіку 

Сербську в її сучасних кордонах, як породження війни та незаслужену 

винагороду винуватцям геноциду. Оскільки бошняки заперечують 

легітимність існування Республіки Сербської, розширення її автономії 

вважається абсолютно неприйнятним. [41, 360; 57, 11]. 



94 
 

Водночас, боснійські хорвати залишаються не повністю 

задоволеними Дейтонською угодою та створеною нею державною 

системою. Увійшовши до складу Федерації Боснії і Герцеговини разом з 

бошняками, вони були позбавлені привілею мати власну територіальну 

автономію. Бошняки так само не мають окремої автономії, однак хорвати 

знаходяться в гіршому становищі через те, що вони значно поступаються 

за кількістю населення мусульманам та не можуть захистити свої інтереси 

в центральних органах Федерації, де бошняки переважають за кількістю 

голосів і часто використовують свою перевагу. У зв’язку з цим хорвати 

вбачають шлях для захисту своїх національних інтересів у створенні 

третього, хорватського ентитету. Ця вимога стала наріжним каменем 

хорватської позиції під час будь-яких політичних перемовин [41, 361].  

Важливою особливістю сучасної Боснії є те, що конфлікт між 

описаними вище національними ідентичностями не лише гостро проявляє 

себе в межах загальнонаціонального соціально-політичного дискурсу, але 

він є закріпленим на законодавчому рівні. Поняття національної 

приналежності було зафіксовано в конституції і включено, як один з 

основних елементів, до механізму функціонування місцевих та державних 

інститутів. Усе це віддаляє перспективу досягнення однієї з основних 

цілей післявоєнного мирного процесу – примирення сторін конфлікту. 

Одним з негативних наслідків укорінення національної ідентичності 

на державному рівні є виникнення конфлікту між визначенням 

громадянства та етнічною приналежністю громадян Боснії. У рамках 

класичного ліберального підходу до проблеми співвідношення між 

громадянством та етнічною приналежністю одне поняття не є залежним 

від іншого. Інакше кажучи, цивільні, соціальні та політичні права 

громадянина в демократичній країні зазвичай не залежать від його 

національності. У моноетнічних національних державах взагалі не виникає 

проблеми співвідношення громадянства та національності, адже в силу 

історичних причин, ці два поняття ототожнюються. Водночас, 
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представники національних меншин у такій державі користуються такими 

самими цивільними та політичними правами, як і представники етнічної 

більшості, просто через те, що вони є громадянами цієї держави. Однак, ця 

модель працює належним чином лише в тих країнах, які є демократичними 

та культурно плюралістичними, тобто такими, в яких цивільна (або 

громадська) ідентичність превалює над національною, і в яких культурне 

різноманіття гарантується наданням усім громадянам однакових 

соціокультурних прав на рівні конституції. 

Якщо спробувати порівняти громадянську модель, яку було 

запроваджено Дейтонською угодою в БіГ, її невідповідність ліберальній 

моделі стає очевидною. Метою міжнародних акторів після закінчення 

активної фази конфлікту було запровадження ліберальної громадянської 

моделі. Втім, об’єктивних засад для її створення не було. Тяжкий 

постконфліктний стан, у якому знаходилося боснійське суспільство,  

а також сукупність історичних факторів та соціокультурних реалій не 

сприяли впровадженню моделі громадянства на ліберально-демократичних 

засадах. Навіть навпаки, задля подолання, або створення умов для 

подолання етнічного конфлікту, міжнародному співтовариству довелося 

використати низку методів, які традиційно вважаються неліберальними, 

або такими, що матимуть у довгостроковій перспективі негативні наслідки 

для демократії в країні. Серед цих методів можна назвати, як власне, саму 

інтервенцію третьої сторони, тобто миротворчих сил, так і територіальну 

автономізацію – створення ентитетів та запровадження квазіпротекторату 

– створення РІМ та ОВП [94, 220].    

На сьогоднішній день  мешканець Боснії може бути сербом, 

бошняком, хорватом або представником «інших», але він не може бути 

просто боснійцем. Натомість, самоідентифікація кожного боснійця має три 

рівні: національна ідентичність – приналежність до одного з 

державотворчих народів або до «інших», громадянство в одному з 

ентитетів, а вже наприкінці – громадянство Боснії і Герцеговини. Жодна з 
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боснійських конституцій не дає права людині вважатися такою, що не 

належить до однієї з етнічних груп і водночас мати всі права, які має 

громадянин Боснії і Герцеговини [94, 226]. До того ж, згідно  

з конституцією БіГ, існує два типи громадянства – на загальнодержавному 

рівні та на рівні ентитетів, при цьому політичні права громадянина БіГ не 

визначені в конституції, що вказує на те, що політичні права реалізуються, 

перш за все, саме в ентитетах. Принаймні частина прав громадянина  

в Боснії  безпосередньо залежать від його національності.  

Для сьогоденної Боснії характерними є закриті національні 

спільноти, в межах яких поняття національної приналежності охоплює 

майже всі сфери життя, наслідком чого є соціокультурна домінація одного 

етносу над іншим. У таких умовах відновлення довоєнного статусу-кво – 

це той максимум, якого на сьогодні вдалося досягнути. Про 

повномасштабне примирення трьох народів, а тим більше, про 

плюралізацію та уніфікацію соціокультурного простору в країні не 

йдеться. Отже, внаслідок дій міжнародного співтовариства та через 

описані вище історичні умови в Боснії склалася дуже складна система 

етнічного представництва. Вона не залишає місця для виникнення єдиної 

ідентичності в Боснії, що своєю чергою сприяє збереженню конфліктного 

потенціалу в країні. При цьому навіть виникнення єдиної цивільної 

ідентичності у низки громадян не змінило б ситуацію, адже їх права так 

само залежали б від їхньої національності, оскільки на законодавчому рівні 

не було впроваджено механізм реалізації прав громадянина БіГ, який 

відчуває, що за національністю він є саме боснійцем. 

Що стосується перспективи трансформації системи громадянства та 

етнічного представництва в БіГ, то вона залишається невтішною. Так само, 

як і реформа загальнодержавних інститутів, будь-яка яка реформа 

національного масштабу потребує досягнення консенсусу на рівні 

політичного керівництва трьох народів. Однак, на сьогоднішній день такий 

консенсус є майже недосяжним – кожна сторона має чітко визначені 
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пріоритети, які здебільшого не співпадають з інтересами двох інших 

сторін. На додаток до цього, в тому, що стосується правового регулювання 

проблеми громадянства, законодавчі системи двох ентитетів є 

несумісними. А ні на рівні ентитетів, а ні на рівні держави немає 

політичної волі до створення функціонального інституту 

загальнодержавного громадянства, який міг би існувати без прив’язки до 

національності. «Враховуючи історію розвитку інституту громадянства в 

Боснії та сьогоднішнє співвідношення політичних сил, здається 

очевидним, що шанс на створення простішого режиму громадянства є 

майже нульовим. Як історично, так і нормативно, боснійське громадянство 

являє собою складну соціальну та політичну категорію. Воно представляє 

собою багатошарову форму громадянства, яка інтегрована до ширшої 

інституційної структури, але яка, водночас, сама включає в себе низку 

складних елементів» [130, 378].  

 

3.3. Конституційна реформа як ключовий елемент трансформації 

Конституція є головним законом будь-якої демократичної країни, в 

ній зафіксовані основні засади і принципи, на базі котрих здійснюється 

державне будівництво. Так, конституція набуває першочергового значення 

в процесі формулювання зовнішніх та внутрішніх пріоритетів розвитку 

держави. Саме тому процес написання та ухвалення конституції займає 

довгий час і потребує демократичної легітимізації шляхом публічного 

обговорення або проведення референдуму. Однак, у молодих країнах, які 

не мають власної конституційної традиції і які, до того ж, пережили 

етнічний конфлікт, цей процес може виявитись особливо складним. Після 

підписання Дейтонської угоди Боснія знаходилася в дуже складному 

становищі, і якби не присутність міжнародних акторів, держава була б 

повністю не функціональною. За таких умов створення нової конституції, 

так само, як і більша частина завдань із повоєнного відновлення країни, 

стало справою міжнародної спільноти. Боснійська конституція, як і вся 
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Дейтонська угода, була фактично написана в Державному департаменті 

США.  

У новій конституції було закріплено нову державну систему БіГ, про 

недоліки якої вже йшлося вище. Можна лише ще раз погодитися з Роберто 

Беллоні, який зазначив: «Навіть беручи до уваги всю складність 

обговорення мирного врегулювання під час незупинної кривавої війни, що 

безумовно наклало негативний відбиток на можливість об’єктивно оцінити 

довгострокові наслідки мирної угоди, важко не погодитися з твердженням, 

що повитухи даної угоди привели на цей світ «Конституцію-

Франкенштейна» [41, 359]. 

Усвідомлення необхідності реформувати Дейтонську систему 

шляхом внесення змін до конституції вперше з’явилося на початку 2000-х 

років, а нагальною проблема стала вже в середині 2000-х. Успішні 

реформи першої половини 2000-х років стали результатом значного тиску 

з боку міжнародних акторів, тоді як участь місцевих еліт у їх проведенні 

була мінімальною. Складна система інститутів, що базується на 

розподіленні повноважень між етносами, не сприяла ані участі 

боснійських політиків у розробці проектів реформ, ані впровадженню 

ними цих реформ на місцях. Ефективність державної системи загалом, 

навіть за відчутної присутності Верховного Представника, була низькою, 

націоналістичні сили, які домінували в політичному спектрі обох 

ентитетів, не бажали йти на компроміси. «Наслідком існування політичної 

системи, що базується на представництві етнічних груп, була політична 

блокада на всіх урядових рівнях. Починаючи з 1995 р., боснійські політики 

прийняли лише одну поправку до Конституції, якою було гарантовано 

конституційне визнання статусу округи Брчко» [110, 104]. 

Реформа Дейтонської конституції з точки зору міжнародної 

спільноти в першій половині 2000-х представляла собою рішення двох 

основних завдань, які від самого початку стояли на порядку денному: 

державне будівництво та побудова миру в країні. З одного боку, потрібно 
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було посилити державні інститути та зробити їх більш ефективними, а з 

іншого, запровадити таку систему, яка  б стимулювала пошук спільних 

рішень колишніми учасниками конфлікту. Тенденцію до пошуку нового 

формату існування Дейтонської Боснії відображає доповідь Ради Європи 

від 2001 р. [53]. Її суть зводиться до того, що настав час для реформування 

слабкої державної системи, створеної за результатами війни, адже її 

первинну функцію, тобто підтримання миру, було виконано і наступним 

кроком далі має стати підвищення її ефективності [136, 599]. 

 Основними протиріччями, що проявили себе особливо гостро під час 

конституційного процесу, стали протиріччя між сербами і бошняками. 

Фактично головні проблеми виникли через стійке небажання сербської 

сторони визнавати та миритися з необхідністю докорінної зміни 

інституційної структури держави. Конституційна реформа в її первинному 

вигляді передбачала заміну існуючої державної системи БіГ більш 

централізованою, що мало бути досягнуто шляхом ліквідації ентитетів або 

переходу значної кількості їх повноважень до рук центрального уряду. 

Найбільшим викликом для сторін стало те, наскільки ця реформа мала 

змінити інституційно-адміністративну композицію в країні та обмежити 

автономію ентитетів. 

 Одинадцятого березня 2005 р. Венеціанська комісія оприлюднила 

свій висновок щодо конституційної ситуації в Боснії і Герцеговині.  

У ньому йшлось про те, що існуюча конституція БіГ є ані ефективною, бо 

«…владу розподілено на надвелику кількість рівнів, а окремі владні 

одиниці є занадто малими для ефективного виконання своїх функцій» [79], 

ані демократично легітимною, адже «…її було прийнято без згоди 

громадян і її не було поставлено на голосування в парламенті» [137, 2]. 

Важливість такої оцінки, даної дорадчим органом настільки впливової 

організації, як Рада Європи, важко переоцінити, тому що в ній ледь не 

вперше було відкрито розкритиковано Дейтонську конституцію Боснії  

і визнано необхідність її докорінного реформування.  
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 Першу спробу змінити конституцію було здійснено в 2005 р., коли 

було висунуто ініціативу, що отримала назву Квітневий пакет. Її автором 

став представник Сполучених Штатів Дональд Хейс, тогочасний головний 

заступник ВП, в подальшому свою підтримку ініціативі надав і ЄС.  

По суті, Квітневий пакет було націлено не на повну ревізію Дейтону і 

ліквідацію ентитетів та кантонів, а лише на менш серйозні зміни. 

Поправки, щодо яких велись перемовини, охоплювали перегляд 

компетенцій центрального держапарату, скорочення повноважень 

інституту трьохстороннього президентства та зміни механізму його 

обрання, зміцнення Ради Міністрів, створення двох нових міністерських 

портфелів і збільшення кількості депутатів у Парламентській Скупщині 

БіГ. Обговорювана реформа не передбачала скасування системи ентитетів, 

але її було сконструйовано з метою посилення центральних державних 

органів, для того, щоб Боснія могла більш ефективно та послідовно 

виконувати вимоги ЄС [41, 361]. На ранніх етапах переговорами, що 

розпочались у квітні 2005 р., здебільшого керували США за підтримки 

окремих країн ЄС. Вони велися між делегатами восьми головних 

політичних сил, що представляли три головних етноси. 

 Незважаючи на те, що, як це було зазначено вище, бошняки і хорвати 

є головними прибічниками конституційних змін у БіГ, сербські політики 

також підтримали проект поправок, включених до Квітневого пакету.  

Це можна пояснити відносною помірністю запропонованих змін, тобто в 

представленому вигляді реформа не зачіпала національних інтересів сербів 

(вона не ставила під загрозу існування Республіки Сербської) і саме тому 

не викликала серйозного супротиву. Окрім того, підтримка реформи могла 

допомогти сербам набути позитивного іміджу в очах міжнародного 

співтовариства і, в першу чергу, ЄС. На додаток, оскільки реформа мала 

пришвидшити процес інтеграції до ЄС, вона отримала суспільну 

підтримку, що для політиків означала електоральну підтримку.  
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   Після обговорення, що тривало один рік, Квітневий пакет на 

голосуванні в Палаті представників не було прийнято через брак двох 

голосів. На диво, головні суперечки, спровоковані реформою, мали 

внутрішньо-етнічний, а не міжетнічний характер – ініціативу не було 

підтримано через спротив радикальних бошняків і хорватів. Бошняцька 

Партія за Боснію і Герцеговину (ПБіГ), яку очолював Харіс Сілайджич і 

Хорватський Демократичний Союз 1990 (ХДС 1990), керований Божо 

Любічем, що відділився від ХДС БіГ, проголосували проти Квітневого 

Пакету. На думку представників ПБІГ, запропоновані в пакеті зміни були 

недостатньо радикальними, під чим слід розуміти, що вони не передбачали 

знищення ентитетів (насамперед Республіки Сербської) та процедури 

голосування ентитетів. ХДС 1990 відкинув реформу, вимагаючи 

докорінних змін, у першу чергу, створення третього хорватського ентитету 

[137, 6].  

 Провал ініціативи Квітневого пакету досить чітко продемонстрував, 

що представники боснійського політикуму все ще притримуються 

націоналістичних позицій, і в подальшому ці позиції тільки міцнішали. 

Варто зазначити, що саме хорватам і бошнякам, а не сербам, яких зазвичай 

звинувачують у деструктивних діях, не вистачило політичної волі для 

досягнення внутрішнього компромісу з приводу прийняття Квітневого 

пакету. 

Той факт, що прийняття Квітневого пакету не викликало серйозних 

протиріч між етносами, а лише між окремими представниками всередині 

двох із них, можна пояснити тими самим аргументами, що і помірну 

позицію сербів – Квітневий пакет просто не зачепив найбільш гострих 

проблем. Успіхи в обговоренні першого проекту реформи і той консенсус, 

якого було досягнуто між сербами, бошняками і хорватами, найімовірніше, 

був результатом примирливої атмосфери, створеної за роки активної 

діяльності ОВП, а також помірного характеру запропонованих змін. 
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Процес перемовин щодо прийняття Квітневого пакету висвітлив 

один із нерідко згадуваних недоліків міжнародно-керованого процесу 

державного будівництва в Боснії – брак єдності між міжнародними 

акторами. У цбому випадку йдеться про нестачу співробітництва між  

ЄС та США, та між окремими державами в середині ЄС. У ході 

переговорів позиція представників США ставала дедалі активнішою. Було 

зрозуміло, що підхід Сполучених Штатів до проблеми проведення 

конституційної реформи є досить раціональним за своїм характером. Усі 

їхні дії було націлено на досягнення конкретного результату і через це 

вони поступово ставали все більш схильними до рішучих дій, включаючи 

безпосереднє втручання. Вони переслідували мету досягнення принаймні 

найменшого спільного знаменника, в разі, якщо ініціатива в її початковому 

вигляді провалиться. Відзначають також, що в той час, як США 

сприймають конституційну реформу, як частину більш масштабного 

процесу, ЄС воліє розглядати її самостійно, окремо від інших реформ в 

країні. Загалом, Європейський Союз, на відміну від США, своєю позицією 

щодо Квітневого пакету та до реформи в цілому намагався «одомашнити» 

цей процес. Інакше кажучи, європейські політики намагалися стимулювати 

місцеві політичні сили до того, щоб вони почали грати першу скрипку в 

процесі, що дозволило б ЄС перетворитися з гравця, який нав’язує свою 

волю, на посередника [137, 7]. Саме тому ЄС не виступив з жодною 

ініціативою, створеною за межами БіГ. Було зроблено припущення, що 

будь-які пропозиції, які не було погоджено з боснійськими політиками і не 

було народжено в дискусії між представниками трьох етносів, будуть 

неефективними або взагалі непрацездатними. 

 Невдала спроба реформувати конституцію призвела до радикалізації 

політичного процесу в Боснії напередодні парламентських виборів 2006 р. 

Радикали в обох ентитетах, насамперед, ПБіГ та сербський Союз 

Незалежних Соціал-Демократів (СНСД) Мілорада Додіка в ситуації, що 

склалася, зуміли суттєво підняти свої рейтинги. Харіс Сілайджич 



103 
 

побудував свою передвиборчу кампанію на критиці Квітневого пакету та 

заявив, що зробить Боснію унітарною державою. Враховуючи те, що 

створення унітарної БіГ в будь-якому разі мало б передбачати ліквідацію 

ентитетів, як цього і слід було очікувати, Додік виступив у ролі захисника 

сербських національних інтересів та використав вже традиційний 

сербський інструмент самозахисту – погрозу скористатися правом на 

самовизначення через проведення референдуму [70, 64]. У такий спосіб 

було надано поштовх подальшому погіршенню політичної атмосфери в 

країні. Міжетнічні відносини скотилися в прірву деградації та поляризації, 

а політична ситуація до сьогодні залишається в глухому куті. Після 

виборів 2006 р. політичну обстановку було ще більше погіршено 

ослабленням ролі ОВП та падінням значення фігури Верховного 

Представника. Навряд чи можна назвати простим збігом обставин те, що 

боснійські політики звернулися до популістських та націоналістичних 

гасел саме тоді, коли посаду Педді Ешдауна зайняв Кристіан  

Шварц-Шиллінг. Радикальна зміна позиції ВП мала означати перехід 

усього міжнародного співтовариства від політики втручання у внутрішні 

справи Боснії до стимулювання місцевого політикуму до самостійних дій 

[41, 364]. Цей перехід мав дві основні причини: по-перше, представники 

міжнародної спільноти усвідомили необхідність покласти основну 

відповідальність за ситуацію в країні на місцеві політичні сили і таким 

шляхом спробувати навчити їх співпрацювати, а по-друге, міжнародні 

актори просто почали поступово втрачати інтерес до Боснії, як такої, і 

почали сумніватися в доцільності підтримання міжнародного протекторату 

над БіГ.  

Вищезгадані кроки було зроблено в дуже неслушний для цього час,  

і провал Квітневого пакету мав би сигналізувати про це, адже він показав, 

що хоча певного прогресу було досягнуто, значні зусилля з боку 

міжнародної спільноти все ще були вкрай необхідними. Насамперед було 

потрібно повернути сторони за стіл переговорів, при цьому сильний ВП 
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став би гарантом збереження прогресу, або хоча б не дозволив ситуації 

деградувати і зберіг би позитивну інерцію. Після невдалої спроби провести 

реформу стало зрозуміло, що боснійські політики все ще не є достатньо 

політично зрілими та відповідальними, щоб беззастережно передати в їх 

руки владне стерно. Політичні лідери БіГ, незважаючи на етнічну 

приналежність, звикли до постійної міжнародної присутності в країні і до 

того, що в критичні моменти можна перекласти відповідальність за 

ситуацію на плечі міжнародних інститутів. «…Дуже імовірно, що 

починаючи з моменту підписання Дейтонської угоди, а згодом надання 

йому Боннських повноважень, автократичний ОВП грав важливу 

стабілізаційну роль, виводячи прийняття рішень по спірних питаннях з-під 

юрисдикції місцевих політичних акторів» [78, 58]. Таким чином, з одного 

боку, атмосфера тотальної недовіри, що склалася у відносинах між 

боснійськими політиками, свідчила про необхідність збереження сильної 

міжнародної присутності в країні, а з іншого, звільнення з-під 

неліберальної та досить деспотичної влади ВП, посиленого Боннськими 

повноваженнями, відкрило значний простір для політичного маневру 

боснійських лідерів.  

Зміна політичної ситуації в Боснії, що сталася в 2005-2006 рр., 

призвела до того, що серби більше, ніж два інших етноси, почали 

відчувати себе у вразливому становищі. Як було зазначено вище, серби є 

головними захисниками Дейтонської конституції, яка дозволяє існувати їх 

ентитету в тому вигляді, який він має на разі, через це фактичне 

відкликання Боннських повноважень ОВП змусило їх відчути себе більш 

вразливими, ніж раніше. Агресивність позиції, яку зайняли бошняцькі 

політики, викликала цілком зрозумілу реакцію сербів, що її найпростіше 

охарактеризувати, як острах за власну безпеку. Усе це призвело до 

зростання націоналістичних настроїв всередині Республіки Сербської. 

Протистояння між радикалами з обох боків вилилося в небажання 
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Республіки Сербської співпрацювати з Федерацією на рівні центральних 

державних органів.  

Отже, після 2006 р. серби звернулися до тактики блокування  

будь-яких законодавчих ініціатив, спрямованих на консолідацію 

Боснійської держави. Ситуацію, що склалася, та настрої в Республіці 

Сербській було добре охарактеризовано в доповіді Міжнародної кризової 

групи: «За період з 2006 по 2010 роки представники Республіки Сербської 

заблокували багато важливих законопроектів, використавши для цього 

механізм голосування ентитету. Далеко не завжди ці законопроекти були 

поганими, або такими, що безпосередньо загрожували існуванню 

ентитетів. Сербські представники блокували закони, що містили хоч 

найменший натяк на зміцнення держави БіГ за рахунок ентитетів» [57, 17]. 

Відтоді голосування ентитету, яке використовували сербські політики, 

було однією з головних перешкод для прийняття як внутрішнього 

законодавства, так і законів, необхідних для європейської інтеграції. 

Вважається, що до сьогоднішнього дня Квітневий пакет був 

найбільш амбітною спробою проведення конституційної реформи. Це  

й насправді так, тому що в порівнянні з наступними спробами, Квітневий 

пакет характеризувався високою відданістю сторін задуму реформи, 

закладеному в пакеті, та найвищим рівнем міжетнічної політичної 

кооперації. Відтоді ситуація лише погіршувалася. Так званий Прудський 

процес представляє собою ще одну спробу провести далекосяжні зміни в 

країні, в тому числі шляхом внесення поправок до конституції. Його було 

ініційовано лідерами основних політичних партій БіГ: Мілорадом Додіком 

(СНСД), Сулейманом Тихичем (ПДД – Партія Демократичної Дії) та 

Драганом Човичем (ХДС БіГ). У листопаді 2008 р. було оголошено, що 

вони уклали угоду, яка мала стати далекосяжним планом дій [61, 4]. Однак, 

на цьому фактично все і закінчилося: перемовини тягнулися ще декілька 

місяців, але на початку 2009 р. вся ініціатива зазнала краху, та переговори 

припинилися через нездатність сторін досягти консенсусу.  
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Прудська угода була багатоскладовим документом, у якому було 

розроблено шляхи вирішення багатьох спірних проблем, головними з яких 

були: визначення статусу Округи Брчко (єдиний виконаний пункт), 

проблема розділу державної власності та проведення конституційної 

реформи. Звернення саме до зазначених вище питань було обумовлено 

тим, що вони мали велике значення для європейської інтеграції БіГ. 

Головною метою конституційних змін, закладених у Прудській угоді, було 

підвищення ефективності центральних державних та місцевих інститутів 

влади. Реформою передбачалося створення чотирьох територіальних 

одиниць та ліквідація кантональної системи, що існує у Федерації БіГ. 

Однак сторони так і не зуміли домовитися щодо того, як саме мають 

виглядати ці чотири одиниці та де саме мають пролягати кордони кожної з 

них. По суті, жодних змін у позиціях лідерів трьох етносів не сталося, вони 

продовжили стійко дотримуватися власних національних інтересів, 

виявляючи дуже слабке бажання робити поступки. Так, коли було піднято 

питання формування чотирьох нових територіальних одиниць, Додік почав 

беззаперечно наполягати на тому, щоб Республіка Сербська в своїх 

кордонах стала одним із нових утворень. Представник бошняків Сулейман 

Тихич надав перевагу створенню нових ентитетів, чиї кордони мали 

відрізнятися від кордонів етнічних територій, хорват Чович підтримав цю 

ініціативу, однак продовжив наполягати на створенні якоїсь подоби 

хорватського ентитету. 

Дейтонська конституція Боснії і Герцеговини базується на принципі 

етнічної репрезентативності трьох народів. Існуюча конституція зробила 

етнічну приналежність найбільш суттєвим чинником, згідно з яким 

проводяться лінії політичного вододілу. Національність фактично стала 

наріжним каменем усієї державної системи, без якого вона була б 

непрацездатною. Однак,  на певному етапі існування БіГ стало зрозуміло, 

що структура державного апарату, посади в якій можуть займати 

виключно представники трьох основних народів, порушує права так 
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званих «інших», тобто тих громадян БіГ, які не є ані бошняками, ані 

сербами, ані хорватами. Такий недолік був зауважений Європейським 

Союзом, який підняв питання щодо відповідності боснійської конституції 

положенням Європейської конвенції з прав людини. Так, починаючи з 

Прудського процесу 2008 р., питання дискримінації представників інших 

етносів та гармонізації конституції БіГ з вимогами ЄКПЛ стали однією з 

важливих складових будь-яких перемовин щодо реформування 

конституції. Вимога приведення конституції у відповідність з ЄКПЛ стала 

також однією з додаткових інтеграційних вимог ЄС до БіГ.   

Прудський процес став черговим провалом та знову не виправдав 

очікувань міжнародної спільноти. Склалося враження, що сторони від 

самого початку не були налаштовані на досягнення позитивного 

результату, адже їх упереджені позиції так і не змінилися з часів невдачі 

Квітневого пакету. Ймовірно, Прудський процес став усього лише 

способом заспокоїти представників міжнародної спільноти, які ставали все 

більш занепокоєними та роздратованими тривалою неспроможністю 

боснійських політиків досягти хоча б якоїсь згоди [41, 366].    

Після чергової невдалої спроби реформувати конституцію Боснію  

і Герцеговину поглинула прірва затяжної політичної кризи, а всі 

державотворчі етноси звернулися до націоналістичної риторики, як до 

засобу захисту власних національних інтересів. Для сербів основним 

завданням став захист автономії Республіки Сербської. Вони намагались 

уникати будь-яких поступок і навіть робили спроби відкликати вже 

прийняті компромісні рішення, що сприяли централізації держави. Така 

жорстка і безкомпромісна політика сербського керівництва, яке 

представляє Мілорад Додік, спровокувала хвилю критики з боку 

міжнародних акторів та викликала невдоволення бошняків і хорватів. 

 Протистояння між Республікою Сербською та міжнародною 

спільнотою в особі слабкого, але все ще де-юре цілком повноважного ВП, 

досягло своєї кульмінації восени 2009 р. Напруженість виникла через 
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спробу ВП Валентина Інцко скористатися Боннськими повноваженнями з 

метою прийняття законодавства, необхідного для регулювання діяльності 

державної електричної компанії. Приймаючи до уваги те, що ця компанія 

вважається важливою інтеграційною складовою в рамках процесу 

державного будівництва, сербські політики сприйняли даний 

законопроект, як загрозу національним інтересам сербського етносу. 

Сербський лідер негайно відреагував на таку спробу реанімувати Боннські 

повноваження погрозою відкликати всіх представників Республіки 

Сербської з центральних державних органів, він заявив, що тиск з боку 

ОВП у питаннях прийняття законодавства та використання Боннських 

повноважень є неприйнятним та нелегітимним [58, 2].   

В умовах погіршення відносин з Республікою Сербською 

міжнародне співтовариство вирішило не приймати квапливих та 

однобоких рішень, щоб не завести політичну ситуацію в країні в 

безвихідне становище. Замість вирішення поточних проблем, які 

накочувались одна на іншу, увагу було спрямовано на подолання їх 

першопричини, і новий раунд конституційних переговорів було 

ініційовано. У жовтні 2009 р. представники ЄС та США організували 

перемовини на військовій базі в Бутмірі. Список питань до обговорення 

мало чим відрізнявся від того, який був на порядку денному під час 

попередніх переговорів 2005-2006 та 2008-2009 років. Серед основних 

цілей були такі: привести конституцію та структуру державних органів у 

відповідність з ЄКПЛ, розширити повноваження Ради Міністрів за рахунок 

інституту Президентства, створити однопалатний парламент шляхом 

трансформації Палати народів у комітет при Палаті представників та 

сприяти процесу європейської інтеграції шляхом розширення повноважень 

центральних державних органів у цій сфері [58, 4]. 

З точки зору досягнутих результатів Бутмірський процес став 

братом-близнюком попередніх спроб провести конституційну реформу. 

Атмосфера, в якій переговори почалися наприкінці 2009 р., була дуже 



109 
 

несприятливою, і навряд чи можна було очікувати на досягнення 

далекосяжних домовленостей. Конфлікт між ОВП та Республікою 

Сербською, що стався напередодні, викликав ще більше відчуження та 

настороженість сербської сторони, час для проведення настільки значущих 

переговорів також був підібраний невдало, адже з наближенням 

парламентських виборів 2010 р. партійні лідери ставали все менш 

схильними до поступок. Саме тому Бутмірські перемовини не принесли 

жодних реальних результатів, насамперед, не було вироблено спільного 

бачення конкретної форми майбутньої реформи [78, 57]. На сьогоднішній 

день Бутмірський процес залишається останньою серйозною спробою 

внести довгоочікувані зміни до конституції.  

Починаючи з 2009 р., питання відповідності конституції Боснії 

ЄКПЛ набуло особливої важливості через рішення у справі «Сейдіч і Фінчі 

проти Боснії і Герцеговини», прийняте Європейським судом з прав 

людини. Дерко Сейдіч та Яков Фінчі, які за походженням є ромом та 

євреєм відповідно, звернулися до ЄСПЛ зі скаргою на неможливість 

балотуватися в Палату народів або на посаду президента через їх 

приналежність до так званої категорії «інших». Це означає, що вони не 

належать до жодного з трьох державотворчих народів БіГ, які згідно із 

конституцією та відповідно до принципу міжетнічного поділу влади мають 

право бути обраними до державних органів. Рішення, прийняті судом у цій 

справі, були такими: «…Безстроковій відмові позивачам у праві 

балотуватися на посади депутатів Палати народів Боснії і Герцеговини 

бракує об’єктивного та прийнятного обґрунтування…» та «…через ті самі 

причини, що й при розгляді питання про вибори до Палати народів, 

конституційні положення, через які позивачі виявилися нездатними 

балотуватись на посаду президента, мають також вважатися 

дискримінаційними» [140]. 

Рішення ЄСПЛ по цій справі мало надзвичайно важливі наслідки для 

розвитку політичної ситуації та для майбутнього конституційної реформи 
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в Боснії. «В основі всієї Європейської конвенції з прав людини та в основі 

рішення, прийнятого судом, є прагнення гарантувати право всіх громадян 

Боснії і Герцеговини брати участь у політичному житті їхньої країни без 

дискримінації за етнічною, мовною або релігійною ознакою» [60, 6]. Отже, 

як ми можемо бачити, через суть цього рішення, його виконання 

безпосередньо підірвало би принципи етнічної репрезентації та поділу 

влади, на яких було побудовано Дейтонську державну систему. Через це 

повстало питання: як гарантувати політичні права національних меншин та 

одночасно вберегти існуючий державний механізм, гарантувавши при 

цьому збереження балансу між трьома основними народами?  

Безпосереднє впровадження рішення ЄСПЛ в законодавчу структуру 

боснійської держави означало б неминуче порушення системи стримувань 

і противаг, що, своєю чергою, обумовило би необхідність негайного 

реформування конституції. Впровадження цього рішення також 

безпосередньо зачепило би національні інтереси трьох державотворчих 

етносів, адже, наприклад, обрання президентом представника «інших» 

могло значно зашкодити впливу одного з народів на політичній арені.  

У підсумку, найбільш очевидне та просте рішення даної проблеми: 

потрібно було всього лише прибрати категорію етнічної приналежності, 

коли мова йшла про Палату Народів або посаду президента, не було 

підтримане хорватами. На відміну від сербів і бошняків, яких певною 

мірою все влаштовувало, хорвати побоялися, що самі опиняться в ролі 

національної меншини та залишаться назавжди відсунутими від 

загальнодержавної політичної арени чисельнішими бошняками, в разі 

якщо вони втратять одну з трьох президентських посад, на разі закріплену 

за ними [60, 7].  

Рішення Європейського суду, хоча він і не є одним з органів ЄС, 

було використано міжнародною спільнотою, в тому числі ЄС, щоб 

підштовхнути боснійців до обговорення проекту більш широкої 

конституційної реформи. Європейський Союз зробив виконання рішення  
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у справі Сейдіча та Фінчі однією зі своїх головних вимог, маючи на увазі, 

що від його імплементації залежить прогрес на шляху інтеграції та 

конкретні терміни початку перемовин щодо вступу. Таким чином, 

зробивши виконання рішення ЄСПЛ однією зі своїх вимог, ЄС фактично 

об’єднав дві різних сторони розвитку Боснії і Герцеговини: процес 

інтеграції країни в ЄС та процес реформування конституції. Це не вперше, 

коли ЄС робить досягнення результату в певній сфері державного 

будівництва напівофіційною умовою для успіху БіГ на шляху інтеграції, як 

це було у випадку з реформою поліції [155, 138]. Так, справа Сейдіча-Фінчі 

є найбільш яскравим прикладом поширення вимог ЄС на сфери, що 

формально мають знаходитися поза їх межами. Впровадження рішення по 

цій справі зумовить необхідність проведення конституційної реформи. 

Отже, такий стан речей фактично робить конституційну реформу однією з 

головних умов на шляху Боснії до Європейського Союзу. 

  В останні роки конституційна реформа все більше перетворюється 

на питання щодо збереження Боснії і Герцеговини як цілісної держави з 

перспективою вступу до Європейського Союзу. Починаючи з 2005 р., 

питання проведення реформи набуло статусу першочергового завдання 

БіГ, адже з плином часу ставало дедалі ясніше, що невиконання цього 

завдання блокує розвиток країни в усіх сферах. Конституційна реформа 

висвітлила всю глибину протиріч, що існують між боснійськими народами, 

адже вона зачепила питання, що мають для них першорядне значення. 

Боснійські серби представляють найбільш консервативну силу з їхньою 

відданістю Республіці Сербській, збереження якої в існуючому вигляді є 

відправною точкою сербської позиції в переговорах. Провал трьох поспіль 

спроб внести поправки до Дейтонської конституції загострив протиріччя, 

породив атмосферу недовіри та підживив націоналістичну риторику.  

Враховуючи такі негативні результаті, сама необхідність проведення 

реформи в тому вигляді, в якому її розглядали в 2005-2009 рр., викликає 

сумніви. Прийняття рішення Європейським судом у справі Сейдіча-Фінчі 
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стало останньою краплею, яка зробила подальше відтермінування 

конституційної реформи нерозсудливим та небезпечним. Незважаючи на 

це, поточна ситуація в БіГ не дає багато приводів для сподівання на 

швидке та розумне вирішення конфлікту навколо конституційної реформи, 

адже політична криза, спровокована виборами 2010 р., не дозволяла країні 

нормально функціонувати протягом кількох років, і за останній час 

боснійські політики не досягли значних результатів.  

Підсумовуючи прогрес, якого досягла Боснія на шляху 

реформування конституції, можна стверджувати  таке: 1) процес, який 

було розпочато 2005 р., на сьогоднішній день навіть не наблизився до 

свого завершення; 2) досягнений прогрес є дуже незначним;  

3) безкомпромісність сербської та хорватської позицій робить проект 

реформи, що базується на централізації країни, недосяжним; 4) значне 

зниження ролі ОВП та фактична ліквідація Боннських повноважень є 

додатковою перешкодою для досягнення консенсусу; 5) подальший 

прогрес європейської інтеграції Боснії і Герцеговини було поставлено у 

залежність від реформування конституції оцінкою, яку зробила 

Венеціанська комісія 2005 р., та рішенням Європейського суду з прав 

людини по справі Сейдіча-Фінчі від 2009 р. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

Підсумовуючи все сказане вище про внутрішню ситуацію в Боснії 

після 1995 р., можна виділити два великих комплекси проблем, з якими 

зіштовхнулася Боснія: 1) державне будівництво в умовах необхідності 

одночасного переходу від комунізму до демократії та ринкової економіки 

та відновлення після руйнівної війни; 2) примирення, консолідація 

суспільства та побудова єдиної боснійської нації.  

Хоча ці два типи завдань і носять різний характер, їх неможна 

розділяти і не слід очікувати на досягнення позитивних результатів в одній 

зі сфер без пропорційного успіху в іншій. Оцінюючи прогрес по кожному з 



113 
 

цих двох комплексів завдань, на сьогодні можна з упевненістю сказати, що 

їх виконання не було успішним. Незважаючи на окремі досягнення, 

сьогоденна Боснія є прикладом провалу більшої частини ініціатив у сфері 

як державного, так і національного будівництва. Вочевидь, відповідальні 

особи, і в першу чергу міжнародні експерти, які розробляли проекти 

реформ для БіГ, не зуміли комплексно підійти до оцінки проблем, що 

стояли на порядку денному.  

Дейтонська державна система є першоджерелом труднощів, з якими 

зіштовхується Боснія. З одного боку, сама система та утворені в Дейтоні 

державні інститути, що базуються на розподіленні повноважень, були 

проявом найпрогресивніших тенденцій в державному будівництві 

постбіполярного періоду. Демократична система, побудована на засадах 

консоціації, допомогла зберегти цілісність БіГ без суттєвого утиску 

інтересів жодного з трьох народів.  

З іншого боку, як доводить досвід, настільки децентралізована 

система, у випадку її застосування в розділеному етнічним конфліктом 

суспільстві, може значно обмежити функціональність державних 

інститутів, а в крайньому випадку – призвести до розпаду держави. 

Насправді, суттю будь-якої децентралізованої або федеративної системи є 

гарантування балансу повноважень, що допомагає захистити інтереси всіх 

національно-територіальних складових держави та зберегти культурне 

розмаїття країни. Втім, у випадках, коли метою децентралізації є 

збереження цілісності держави, слід бути дуже обережними при 

конструюванні механізмів незалежного та спільного виконання владних 

функцій. Водночас, вони не повинні бути занадто складними, щоб не 

впливати на працездатність інститутів. Абсолютно необхідним є 

збереження балансу між повноваженнями центрального та місцевих 

урядів. Для цього місцеві уряди повинні усвідомлювати важливість 

делегування частини повноважень до центру. У Дейтоні ж було створено, 

по-перше, занадто складну, а по-друге, занадто децентралізовану систему, 



114 
 

яка, як виявилося, могла працювати виключно під жорстким контролем 

представників міжнародної спільноти.    

Таким чином, усі вищезгадані факти вказують на нежиттєздатність 

Боснійської держави в сучасному її вигляді. Застарілість конституційного 

ладу, створеного в 1995 р., в умовах швидких геополітичних змін, що їх 

зазнає європейський політичний простір, стає все більш очевидною. 

Основним завданням гравців внутрішньополітичної арени БіГ та найбільш 

зацікавлених міжнародних акторів стає пошук такої схеми реформування 

всього державного устрою Боснії, який би максимально влаштував усі 

сторони. Однак така компромісна схема на сьогодні є недосяжною.  

У наступному розділі ми проаналізуємо політику ключових гравців 

міжнародного, європейського та регіонального рівнів по відношенню до 

Боснії і Герцеговини. 
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РОЗДІЛ IV 

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ  

НА ПОЛІТИЧНУ ТРАНСФОРМАЦІЮ БОСНІЇ  

І ГЕРЦЕГОВИНИ 

 

Завершення боснійського конфлікту, підписання Дейтонської угоди 

та період післявоєнного врегулювання допомогли основним міжнародним 

гравцям більш чітко зрозуміти свої геополітичні пріоритети. Саме в Боснії 

зав’язалися ті вузли політичних протиріч, що й досі залишаються 

центральними для європейських та глобальних міжнародних відносин. 

Саме в Боснії було застосовано нові міжнародно-правові методи і створено 

абсолютно унікальну систему міжнародного адміністрування. 

У цьому розділі ми спробуємо дати характеристику міжнародній 

присутності в Боснії і Герцеговині в післявоєнний період. Головними 

аспектами, на які ми звернемо нашу увагу, будуть: 1) форми, що їх набула 

міжнародна присутність; 2) інтереси та цілі міжнародних гравців у Боснії;  

3) конкретні кроки, які було зроблено міжнародною спільнотою; 4) оцінка 

результатів діяльності іноземних держав та організацій в Боснії.  

  Три підрозділи послідовно розкривають вищезгадані аспекти. У них 

по черзі проводиться аналіз ролі окремих акторів, починаючи від 

глобальних і закінчуючи локальними, в процесі трансформації БіГ.   

Для міжнародного співтовариства війна в Боснії стала кульмінацією 

всього процесу падіння соціалізму на південному сході Європи.  

По закінченні війни гостро постало питання про умови, в яких  

у подальшому існуватиме БіГ. Активну участь у розробці та імплементації 

проекту державного будівництва взяли як окремі гравці, що мали 

традиційні інтереси на Балканах, такі як Росія, Сполучені Штати та 

Туреччина, і яких було об’єднано в рамках координаційного органу – Ради 

з імплементації мирної угоди, так і міжнародні організації, перш за все 

ОБСЄ та ООН. У першому підрозділі ми розглядаємо еволюцію політики 
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всіх учасників трансформаційного процесу та аналізуємо вплив кожного з 

них на цей процес. 

 Після падіння біполярної системи міжнародних відносин 

Європейський Союз значно зміцнив свої геополітичні позиції, ставши 

єдиною регіональною домінуючою структурою. Розробивши свою 

стратегію розширення, ЄС не міг залишити без уваги балканський регіон, 

що через своє географічне положення представляє виключну цінність для 

системи європейської безпеки. З цієї точки зору, майбутнє БіГ як 

стабільної, мирної та цілісної держави мало бути гарантовано для того, 

щоб застрахувати новостворену систему безпеки від колапсу. Найкращим 

шляхом для досягнення цієї мети було просування західних 

демократичних стандартів усередині країни. Зусилля ЄС з імплементації 

Дейтонської угоди та прогрес БіГ на шляху європейської інтеграції  

є темою другого підрозділу. 

 І нарешті, третій підрозділ торкається боснійської політики двох 

найбільших учасників регіональних міжнародних відносин на Західних 

Балканах – Сербії та Хорватії. Ці дві держави, що є сусідами Боснії та 

одночасно країнами, з якими її пов’язує велика кількість спільних 

проблем, інтересів та історичних спогадів, протягом останніх 15-20 років 

брали участь у внутрішньополітичному процесі в БіГ. Ми покажемо, 

якими були результати політики Белграду та Загребу під керівництвом 

різних урядів, а також, як ця політика вписувалась у контекст більш 

широкої міжнародної присутності в Боснії, зокрема інтеграції в ЄС. 

 

4.1. Міжнародне співтовариство і трансформація Боснії і Герцеговини 

На першому повоєнному етапі найважливішими завданнями 

міжнародної спільноти були: припинення насильства, відновлення  

нормального функціонування державних інститутів, проведення 

першочергових заходів для нормалізації гуманітарного становища тощо.  

У цей час у країні почала працювати велика кількість міжнародних 
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організацій, що мали займатися спостереженням за імплементацією 

Дейтонської угоди. Більшість рішень приймалася на рівні провідних 

європейських держав, США та Росії. Так, зокрема, Контактна група, яку 

було створено 1994 року та до складу якої входили США, Франція, 

Німеччина, Великобританія, Росія, а пізніше Італія, ініціювала створення 

посади Верховного Представника. ОВП було наділено найширшими 

повноваженнями у сфері імплементації цивільних аспектів Дейтонської 

угоди. Пізніше створення цього інституту було підтримано та затверджено 

РІМ [56,1]. Власне Раду з імплементації Мирної Угоди було створено  

1995 року, до неї ввійшло 55 країн, і її основним завданням стала 

«підтримка мирного процесу всіма можливими шляхами»[152]. ОВП став 

головним виконавчим та спостережним органом для РІМ.  

 У певному сенсі, впровадження такого інституту, як Офіс 

Верховного Представника, стало безпрецедентною подією для історії 

міжнародного державного будівництва та мирного врегулювання. 

Унікальним, у першу чергу, є ступінь втручання міжнародної спільноти до 

внутрішньополітичного процесу суверенної країни. Механізм, за 

допомогою якого фігуру ВП було інкорпоровано до законодавства Боснії  

і Герцеговини, також представляє собою один з перших проявів 

новаторських тенденцій в міжнародному праві, що почали з’являтися після 

закінчення Холодної війни. 

З одного боку, саме ОВП став тим інструментом, який дозволив 

міжнародним акторам, що ввійшли до РІМ і були зацікавлені  

у влаштуванні подальшої долі Боснії, безпосередньо контролювати 

політичні процеси, які відбувалися в новоствореній державі. З іншого ж 

боку, Верховний Представник є досить незалежною фігурою, і він не 

знаходиться під прямим контролем та керівництвом РІМ або окремих 

держав, що входять до Ради. У Додатку 10 до Дейтонської мирної угоди 

сказано (стаття I, пункт 2): «Сторони просять створити посаду Верховного 

Представника та призначити його згідно з існуючими резолюціями  
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Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй…». А в статті ІІ йде мова про 

те, що одним із обов’язків ВП є: «Періодично звітувати щодо прогресу, 

досягнутого в імплементації завдань, висунутих у даній угоді, перед 

Об’єднаними Націями, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, 

Російською Федерацією та будь-якими іншими зацікавленими урядами, 

сторонами та організаціями» [148]. Отже розповсюджене сприйняття ОВП 

як міжнародного органу, що є підпорядкованим РІМ, є хибним. Навіть 

навпаки – на Лондонській конференції з імплементації мирної угоди, що 

пройшла 8 грудня 1995 р., було прийнято рішення про «створення РІМ під 

головуванням Верховного Представника» [151].     

   Із самого початку місії ОВП в Боснії основні функції Верховного 

Представника зводилися до посередництва, координації та спостереження 

за цивільними аспектами мирного врегулювання та за впровадженням 

Дейтонської мирної угоди. Серед його головних завдань були: 

підтримання тісного контакту з учасниками мирної угоди з метою 

гарантування чіткого дотримання ними цивільних аспектів угоди; надання 

допомоги в усуненні  будь-яких ускладнень, що можуть виникнути  

у процесі впровадження цивільних аспектів; координування діяльності 

громадських організацій та агенцій, що існують у Боснії і Герцеговині 

[148]. Останній пункт також включає застереження щодо необхідності 

поважати автономність згаданих організацій та агенцій в межах їхніх сфер 

діяльності. Таким чином, ми бачимо, що ОВП не було спроектовано для 

того, щоб керувати процесом держбудівництва, рішення цього інституту 

носили радше консультативний, ніж обов’язковий до виконання, характер. 

 Положення і статус ОВП кардинально змінилися після зустрічі РІМ, 

що відбулася 12 грудня 1997 р. в місті Бонн. На цій зустрічі, як вже було 

зазначено, Верховний Представник отримав розширені повноваження. 

Стаття ХІ, яка присвячена ВП, містить два пункти, в першому з них Рада 

схвалює діяльність ОВП та його апарату, підкреслює важливість їхньої 

ролі в будівництві самодостатньої держави та закликає продовжити 
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виконання своїх функцій. У другому пункті Рада заохочує ВП до того, щоб 

він «використовував свій незаперечний авторитет для самостійного 

прийняття рішень щодо інтерпретації цивільних положень Угоди…». 

Обов’язковими до виконання оголошуються рішення ВП, які він 

«…приймає з метою вирішення складнощів, що можуть виникнути, та які 

стосуються таких питань: а) час та місце проведення зустрічей спільних 

інститутів; б) внутрішні заходи, що вступатимуть в силу в разі, якщо 

сторони не зможуть досягнути рішення, і які залишатимуться в силі доти, 

доки Президія або Рада міністрів не приймуть рішення, яке б відповідало 

положенням Мирної угоди; в) інші заходи, необхідні для гарантування 

імплементації Мирної угоди в Боснії і Герцеговині та її ентитетах, так само 

як і чіткого функціонування спільних інститутів. Ці заходи можуть 

включати дії проти осіб, які займають державні посади або чиновників, які 

пропускають засідання без належних причин, або яких Верховний 

Представник вважає винними в порушенні правових обов’язків, 

передбачених Мирною угодою або умовами її імплементації» [124].  

 З наведеного вище тексту випливає, що головна зміна полягає в 

переході міжнародної політики, інструментом якої виступав ВП, від 

пасивного моніторингу та посередництва до активного втручання. 

Найзначнішим з нових повноважень Верховного Представника став дозвіл 

на застосування заходів, які ВП вважає за потрібне, проти тих політиків та 

чиновників, котрі, на його думку, перешкоджають імплементації 

Дейтонської угоди. Окрім словесної формули, яку було застосовано для 

розширення повноважень ВП, цікавою видається позиція міжнародної 

спільноти, що фактично в односторонньому порядку вдалася до 

поглиблення своєї присутності в країні. Те, що внесення змін відбулося без 

узгодження із місцевими політичними елітами, свідчить про відсутність 

довіри серед американських та європейських державотворців до 

радикально налаштованого боснійського політикуму. 
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 Починаючи з 1997 р. і на наступні 8-9 років Верховний Представник 

стає найбільш впливовою фігурою в країні. Екстраординарні 

повноваження дозволяли йому знімати високопосадовців з їхніх постів, 

навіть якщо вони посіли їх цілком законним чином, у тому числі і шляхом 

прямого волевиявлення народу. У наступні роки Верховний Представник 

використовував Боннські повноваження для проведення структурних 

реформ, для чого йому доводилося проводити закони, вносити зміни до 

конституції, видавати виконавчі накази, призначати суддів, заморожувати 

банківські рахунки, відміняти судові рішення та звільняти посадовців. 

Важливими факторами, що були необхідними для діяльності ОВП, були: 

політична вага конкретного ВП та довіра до нього, підтримка міжнародних 

гравців, присутність миротворчих військ та, звичайно, бажання сторін 

співпрацювати [82]. Втім, останній пункт не був обов’язковою умовою, 

адже деструктивно налаштовані політики, в разі якщо вони перешкоджали 

проведенню реформ та імплементації Дейтона, мали всі шанси опинитися 

поза межами політичного процесу. 

Наприкінці 2000-х років серед міжнародних акторів у Боснії  

і Герцеговині виникла ідея закриття ОВП. Пропозиція полягала не просто в 

закритті, а в передачі його повноважень «посиленому» Спеціальному 

Представнику ЄС, який, однак, не мав би всієї повноти повноважень 

Верховного Представника. Прихильники ідеї транзиту від ОВП до СПЄС 

мотивують необхідність цього кроку затяжними політичними кризами, від 

яких страждала Боснія протягом усіх 2000-х років. На їхню думку, 

передача повної політичної відповідальності до рук національних лідерів 

трьох боснійських народів навчить їх знаходити компроміс одне з одним, а 

відтак, процес реформування просуватиметься швидше. Нерідко 

боснійські політики, замість того, щоб власноруч шукати ефективних 

рішень, покладаються на ВП, а в результаті, через те, що рішення, 

запропоноване ВП, не відповідає їхнім інтересам – бойкотують його. 

Іншим аргументом на користь закриття ОВП є де-факто втрата ним 
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легітимності, що призводить до його неефективності [61, 15]. Оскільки 

Боннські повноваження фактично вже не діють, присутність Верховного 

Представника, який все ще має право скористатися ними для імпозиції 

власних рішень, стає джерелом розбрату та нестабільності на політичній 

арені.    

Вперше офіційно про закриття ОВП було оголошено на зустрічі 

Керівної Ради РІМ у 2006 році, тоді терміном закінчення повноважень ВП 

називали 2007 рік. Однак після цього дату закриття переносили двічі, після 

чого корінним чином було змінено підхід до даної проблеми. Замість 

встановлення часових меж для завершення діяльності ОВП, було вирішено 

зробити його залежним від виконання низки необхідних умов [151, 1]. Так, 

2008 року було створено так звану програму «5+2». Її суть полягає в тому, 

що ОВП не буде закрито, поки владою Боснії не буде досягнуто п’ятьох 

цілей і поки не буде виконано двох умов. П’ять цілей включають 

прийняття цілої низки законів, що покликані гарантувати верховенство 

права та фінансову стабільність, вирішення спірних питань щодо округи 

Брчко та щодо розподілення державної власності та військового майна. 

Двома умовами є: підписання Угоди про стабілізацію та асоціацію з ЄС та 

надання РІМ «позитивної оцінки ситуації в БіГ на основі повної 

відповідності Дейтонській Мирній Угоді» [146]. 

Оцінки ролі ОВП на нинішньому етапі та його діяльності протягом 

останніх 15 років є дуже неоднозначними. Прибічники закриття ОВП, 

поміж іншого, вказують на недемократичність цього інституту. Деспотичні 

методи попередніх Верховних Представників самі по собі не сприяли 

розвитку демократії в країні, а їх радикальність стимулювала боснійських 

політиків повертатись до націоналізму, апелюючи до захисту своїх 

національних інтересів. Таким чином, використання Боннських 

повноважень фактично грало на руку націоналістичним партіям та їх 

лідерам, які завдяки конфліктам з ВП набирали політичної ваги [107, 69]. 

До середини 2000-х років на ці негативні ефекти вдавалося заплющувати 



122 
 

очі через те, що ОВП був ледь не єдиним насправді дієвим інструментом  

у трансформації Боснії. Втім, на сьогодні ця побічна дія стала відчутнішою 

за позитивний ефект. Саме через це закриття ОВП називають тим заходом, 

що може допомогти зниженню конфліктного потенціалу в країні, 

нормалізувавши політичний діалог як між трьома народами, так і 

всередині ентитетів.  

Захисники ОВП називають його одним з небагатьох факторів, що 

стабілізують політичну ситуацію в Боснії. Незважаючи на втрату 

ефективності, ОВП усе ще залишається елементом стримування, адже він, 

перш за все, символізує міжнародну присутність [151, 7]. При цьому ВП не 

повинен ототожнюватись із представником ЄС, адже він звітує 

безпосередньо  РБ ООН та РІМ, до яких входять усі зацікавлені в долі 

Боснії міжнародні актори. Отже збереження ОВП або іншого 

міжнародного інституту з подібним набором повноважень 

символізуватиме небайдужість світової спільноти до ситуації в БіГ. 

Боннські повноваження, хоч вони більше і не використовуються на 

повсякденному рівні, все ще мають потенціал для того, щоб залишатися 

запорукою безпеки та стабільності.  

Таким чином, міжнародним гравцям необхідно, перш за все, думати 

про ефективність своєї місії, а не про її згортання за будь-яку ціну. У разі, 

якщо механізм, що існує на даний момент (тобто ОВП), вичерпав свій 

конструктивний потенціал, його слід поступово трансформувати. Однак не 

варто відступати при цьому від базових принципів, що лежать в основі 

Дейтонської системи, доти, доки її не буде реформовано, або доки не буде 

досягнуто рівня, на якому вона стане життєздатною і ефективною. Відмова 

від масштабної міжнародної присутності, заміна ОВП посиленим 

Спеціальним Представником ЄС в умовах нестабільності та тотальної 

невизначеності є, на думку автора, передчасним та непродуманим кроком.  

Форма, в якій існуватиме новий міжнародний інститут або 

модифікований ОВП, не має великого значення. Головним на даний 
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момент є сам факт збереження присутності в країні. На нинішньому етапі 

слід утримуватися від безпосереднього та недемократичного втручання до 

процесу державного будівництва в Боснії. Будь-яке силове нав’язування 

законів здатне повністю дискредитувати посиленого СПЄС або інший 

альтернативний інститут, як це свого часу сталося з ОВП. Водночас, 

важливим є збереження впливу на ситуацію в країні в екстрених випадках. 

Проте, список цих випадків має бути суворо обмежений.  

На сьогоднішній день, незалежно від результатів суперечки щодо 

закриття або трансформації ОВП, прогресу на цьому шляху майже не було 

досягнуто. Цілі та умови, що було включено до порядку денного «5+2», 

майже повністю ігноруються учасниками політичного процесу в БіГ. 

Серед досягнень можна назвати лише формальне підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС 2008 р. (яка досі не вступила в силу) та фізичне 

відмежування СПЄС від ОВП, його перетворення на окремий інститут, яке 

сталося в 2011 році. У той самий час Керівна Рада продовжує на кожній зі 

своїх зустрічей констатувати майже повну відсутність прогресу за всіма 

цілями, які було включено до порядку денного «5+2», та закликати 

боснійську владу та політичних лідерів до «прийняття кроків, необхідних 

для вирішення зазначених проблем» [71]. 

Серед інших великих міжнародних організацій, що взяли участь у 

процесі державного будівництва в Боснії і Герцеговині, були такі: 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Місія ООН в Боснії  

і Герцеговині (МООНБГ), Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН) та очолювані НАТО ІФОР, які за рік було замінено 

на СФОР. До іншої групи організацій, котрі мали забезпечувати фінансову 

підтримку новоствореної країни, ввійшли Міжнародний валютний фонд 

(МВФ), Всесвітній банк (ВБ), Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) та інші. Що стосується представництва окремих країн-

учасниць Контактної групи та країн, чиї військові сили увійшли до 

миротворчого контингенту, то воно здійснювалося на рівні послів, які 
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часто набували значного впливу та ставали напівнезалежними 

політичними фігурами. 

Присутність кількох організацій, що мали приблизно однакові 

мандати та сфери діяльності, нерідко призводила до співпадіння їх 

функцій. Узагалі, серед недоліків, від яких на першому етапі державного 

будівництва страждала вся міжнародна місія в Боснії, називають 

відсутність загального бачення ситуації, відсутність ефективного 

керівництва та координації, складні міжособистісні відносини тощо [56,4]. 

Функції ОВП як інституту, котрий мав займатись імплементацією 

положень угоди в цілому, в усіх сферах, дуже часто повторювали функції 

інших організацій. Так, досить розповсюдженими були конфлікти між 

компетенціями ОВП та ОБСЄ в таких сферах, як захист прав людини, 

повернення біженців та переміщених осіб і таке інше. 

Після 1995 року міжнародній спільноті фактично довелося робити 

вибір між демократичністю та ефективністю державного будівництва в 

Боснії. Вибір було зроблено на користь ефективності та взагалі 

підтримання життєздатності Дейтонської системи. Причиною цього стала 

загальновизнана неготовність Боснійського політикуму (що не мав ані 

повного розуміння завдань, які стояли перед країною, ані належного 

досвіду в державному управлінні за нових умов) до здійснення влади на 

території БіГ.  

Із суто практичної точки зору, країна, якій довелося зіштовхнутися з 

необхідністю одночасної трансформації в багатьох напрямках, просто не 

змогла б обійтися без сторонньої допомоги. Украй необхідними були 

добре підготовлені та досвідчені державні управлінці, чіткий план 

реформування економіки та сфери державного управління та демократичні 

інституціональні традиції. На момент підписання Дейтонської угоди всі ці 

фактори були відсутніми в Боснії. До того ж, ситуація була вкрай 

ускладнена нещодавнім кривавим конфліктом, який на багато десятиліть 
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вперед підірвав здатність представників трьох боснійських етносів іти на 

компроміси.    

Міжнародним організаціям із самого початку мирного процесу 

довелося де-факто замінити собою внутрішні державні інститути БіГ.  

Тоді як, формально, владні інститути новоствореної держави почали 

функціонувати одразу після підписання Дейтона та їх заснування, на 

практиці вони не змогли б працювати без всебічної підтримки 

міжнародних організацій.  

Розвиваючи тезу про міжнародну залежність, у яку потрапила Боснія 

і Герцеговина, можна навести слова Віктора Бойкова, який називає 

Дейтонську БіГ «контрольованою демократією» [47], на противагу 

ліберальній західній демократії. Після підписання Дейтону виникла 

нагальна необхідність гарантувати безпеку та добробут громадян, що 

передбачала проведення демократичних перетворень. При цьому місцева 

політична система знаходилася в настільки недорозвиненому стані, що 

була просто не в змозі займатися питаннями демократизації БіГ. Бойков 

пише: «У випадку Боснії і Герцеговини, поширення демократії набуло 

характерних елементів контролю над політичним розвитком країни, в тому 

сенсі, що відповідні інститути та механізми було безпосередньо 

вмонтовано в державну систему і вони, зважаючи на необхідність 

збереження цілісності країни, боротьби зі страхом та почуттям 

незахищеності, підтримки порядку та толерантності, стали невід’ємною 

частиною місцевої політичної системи. Вони стали важливим чинником, 

що відіграє не останню роль у процесі прийняття рішень іншими акторами. 

Нерідко сам факт існування цих інститутів із їх широкими 

повноваженнями визначав поведінку місцевих політиків» [47, 48]. 

Ситуацію з демократизацією Боснії можна охарактеризувати таким 

чином: загальновизнаний пріоритет демократичних цінностей обумовив 

необхідність їх розповсюдження в повоєнній Боснії і Герцеговині, однак за 

відсутності місцевих демократичних традицій та необхідних для цього 
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механізмів, міжнародним акторам довелося вдатися до досить 

недемократичних методів у процесі демократизації. Як відзначає Девід 

Чендлер: «Міжнародні гравці в цілому погоджуються, що Боснії бракує 

культурних передумов для демократії, і через це, певна форма 

міжнародного управління є необхідною» [67, 301]. Таким чином, на 

додаток до вищеназваних трансформаційних викликів у сферах економіки 

та повоєнного відновлення, ще однією причиною, що обумовила створення 

міжнародної адміністрації в Боснії, стала необхідність демократизації 

Боснії і Герцеговини.  

Отже, мотиви, якими керувалась міжнародна спільнота, в особі 

вищезгаданих міжнародних організацій, носили формальний нормативний 

характер. Інакше кажучи, міжнародні організації, що брали участь в 

трансформації Боснії і Герцеговини в перші повоєнні роки, були, в першу 

чергу, розповсюджувачами ліберальних демократичних норм та цінностей. 

З формальної точки зору, встановлення міжнародного управління в Боснії 

стало відображенням прагнення побудувати в Боснії стабільну та 

життєздатну країну, яка б існувала на засадах демократії та ринкової 

економіки і вписалася б у постбіполярну систему міжнародних відносин у 

Європі.   

Водночас, дії окремих зацікавлених держав по відношенню до Боснії  

значно більшою мірою перегукувалися з положеннями теорії політичного 

реалізму. Тобто,  ці держави (мова йде про Сполучені Штати, Росію та 

Туреччину) будували свою політику в колишніх югославських республіках 

загалом, і в Боснії зокрема, виходячи, перш за все, із власних інтересів. 

Їхнім завданням було і залишається досягнення традиційних для кожної  

з цих країн цілей у Балканському регіоні. Оскільки після розпаду 

позаблокової Югославії на Балканах утворився певний вакуум 

міжнародної присутності, і країни цього регіону опинилися на 

геополітичному роздоріжжі, кожен із могутніх міжнародних гравців 

спробував встановити (або поновити) свій вплив на півострові. При цьому, 



127 
 

у боснійському випадку, досить чітко були окреслені пріоритети, які мала 

кожна з трьох згаданих вище держав. 

Сполучені Штати Америки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 

остаточно набули статусу наймогутнішої у світі держави, що має глобальні 

інтереси. З іншого боку, на момент закінчення Боснійської війни, США все 

ще знаходилися в пошуку нових напрямків своєї зовнішньої політики. 

Одним із важливих питань у рамках цих пошуків було питання про 

збереження присутності в Європі як такої. Те саме питання, за умови 

зникнення з політичної мапи головного антагоніста, постало і перед 

НАТО, і фактично доля НАТО уособлювала долю США в Європі. 

Збереження присутності, а отже, впливу на ситуацію в Європі було 

безумовним пріоритетом, особливо з політико-реалістичної точки зору, а 

апеляція до захисту прав людини, що все частіше лунала в офіційних 

промовах американських політиків, допомагала легітимізувати таку 

присутність. Отже, врегулювання конфлікту в Боснії і Герцеговині і 

подальша демократизація країни були радше засобом, ніж кінцевою метою 

політики США наприкінці ХХ ст. Посилаючись на необхідність 

підтримання всеохоплюючого миру в Європі, американці вписали Боснію  

в ширший загальноєвропейський безпековий контекст. Збереження 

стабільності в БіГ мало першочергове значення для підтримки позитивної 

динаміки перетворень у всій пост-комуністичній Європі, в тому числі і для 

планів з розширення НАТО на схід. З іншого боку, на питання щодо 

мотивів, якими керуються великі ліберально-демократичні міжнародні 

актори в своїй зовнішній політиці, не існує однозначної відповіді, і воно 

залишається предметом широкої дискусії.  

Основною формою, яку прийняла присутність США в Боснії, була 

участь значних контингентів американських збройних сил у військових 

операціях ІФОР та СФОР. Саме на першому етапі державного будівництва, 

коли основною метою була фізична стабілізація ситуації в країні та інші 

завдання, котрі подекуди потребували рішучого використання сили,  
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США брали найактивнішу участь у процесі. Уже в цей час починає 

проявлятися різниця між європейським та американським підходами до 

державного будівництва в Боснії, що стала найпомітнішою під час спроб 

провести конституційну реформу наприкінці 2000-х років. Тоді, як для 

американців досягнення поставленої мети є найбільшим пріоритетом, для 

європейців здебільшого найважливішим є шлях досягнення цієї мети, 

тобто демократичність і, що найголовніше, включення в процес місцевих 

акторів.  

Кінець ХХ – початок ХХІ століть став вирішальним часом для 

визначення американської присутності в Боснії. Чим спокійнішою та 

стабільнішою, з точки зору конфліктного потенціалу, ставала ситуація  

в БіГ, тим менш зацікавленими в подальшій своїй присутності ставали 

Сполучені Штати. Саме питання безпеки завжди були складовою процесу 

держбудівництва в Боснії, що цікавив американських політиків найбільше. 

До того ж почали з’являтися додаткові чинники, що потребували негайної 

уваги з боку державного департаменту США: через війну в Косово та 

військові операції НАТО в 1999 р. Боснія перестала бути гарячою точкою 

номер один, а події 2001 р. та початок глобальної війни з тероризмом  

і вторгнення до Афганістану змусили США перерозподілити свої ресурси 

та почати процес скорочення свого контингенту в Боснії. Отже, після  

2001 р. США все більше покладають відповідальність за ситуацію в Боснії 

на своїх європейських союзників. Так, у 2004 р. відповідальність за 

миротворчу операцію було повністю перекладено на ЄС (сили EUFOR), а у 

сфері цивільної імплементації Дейтонської угоди майже безроздільну 

владу від кінця 1990-х років мав ОВП, який тяжів, передусім, саме до 

Європейського центру сили.   

Перехід влади від республіканців до демократів загалом не вплинув 

на боснійську політику Білого Дому і адміністрація нового президента 

Барака Обами продовжила курс своїх попередників. Це свідчить про малу 

політичну вагу, що БіГ мала для зовнішньої політики США із середини 
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2000-х років. За президентства Обами Сполучені Штати беруть курс на 

тісне співробітництво з ЄС у питаннях державного будівництва в БіГ, і на 

практиці це означає, що завдання з реформування країни та 

відповідальність за його результати повністю покладається на європейців. 

Провал конституційної реформи 2006 року, для втілення якої в життя 

американці доклали чималих зусиль, лише посприяв цьому процесу  

[161, 9].   

На сьогодні Сполучені Штати, перш за все, зацікавлені в збереженні 

стабільної ситуації в Боснії, запорукою чого є економічний розвиток 

країни та інтеграція в Євроатлантичні структури. Так, під час свого візиту 

в Сараєво, держсекретар Хілларі Клінтон закликала боснійські народи 

співпрацювати одне з одним заради досягнення спільної мети – членства в 

ЄС та НАТО, при цьому, ключовим моментом було названо проведення 

конституційної реформи з метою зміцнення державних інституцій та 

захисту прав представників так званих етнічно «інших» [95]. Під час свого 

чергового візиту в 2012 р., Клінтон знову підкреслила важливість того, 

щоб реформи проводилися боснійцями самостійно, без жодного 

нав’язування з-за кордону [128]. Цікавим видається, що американські 

політики раніше за своїх європейських колег, тобто одразу після провалу 

Бутмірського процесу 2009 року, усвідомили неможливість проведення 

повної ревізії Дейтонської конституції, тим більше, під диктовку 

міжнародних гравців [161, 10]. Одначе, попри таку стабільну прихильність 

до принципу «місцевої власності», Сполучені Штати послідовно 

обстоюють необхідність збереження ОВП в Боснії до повного виконання 

пунктів порядку денного «5+2».  

Однією з основних форм, у якій збереглася присутність США  

в Боснії, є надання фінансової допомоги, яке проводиться через програму 

Підтримки закордонної діяльності. Втім, за останні 14 років обсяги 

допомоги зменшилися з понад 100 млн. доларів у 2000 р. до 42 млн.  
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у 2014 р., а в структурі допомоги почав домінувати сектор верховенства 

демократії і права [156].  

Що стосується Російської Федерації, то вона мала традиційні 

інтереси та історично визначені пріоритети на Балканах. Однак, у 1990-х 

роках серйозна економічна і політична кризи та криза ідентичності, які 

охопили Росію з розпадом СРСР, внесли корективи в процес формування 

зовнішньополітичного курсу, навіть у таких безумовно важливих для 

збереження міжнародної ваги РФ регіонах, як Балканський півострів. Під 

час активної фази конфлікту в БіГ, Росія, в силу вже названих факторів, не 

проявила особливої активності, її позиція була напрочуд млявою та 

прозахідною. Із геополітичної точки зору, Росія послідовно програвала 

свої позиції західним державам. 

Починаючи приблизно з 1994 р., політика західних держав і НАТО  

в Боснії прискорює вироблення більш самостійного зовнішньополітичного 

курсу РФ та сприяє радикалізації настроїв у російському суспільстві. Події 

на Балканах знову починають входити до сфери національних інтересів 

Росії, і в 1994 р. вона робить спроби захистити своїх традиційних 

союзників – боснійських сербів та відвернути від них удар сил НАТО 

[27,4]. 

Зазнавши дипломатичної невдачі на останній фазі конфлікту, на 

стадії післявоєнного відновлення Росія почала все більше повертатися до 

класичного типу своєї зовнішньої політики. З одного боку, російський 

зовнішньополітичний курс набував усе більш реалістичних рис, однак, з 

іншого, РФ після закінчення конфлікту не виявляла особливої активності 

під час процесу держбудівництва. Російський контингент також увійшов 

до складу сил СФОР, але в тому, що стосується таких аспектів 

держбудівництва як демократизація, інституційне будівництво та 

економічне реформування, РФ не висувала жодних оригінальних 

пропозицій. Як і у випадку із США, інтереси Росії мали скоріше 

геостратегічний характер, тобто розвиток ситуації на місці, вже після 
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закінчення гострої фази конфлікту та де-факто політичної та військової 

перемоги Заходу, цікавив РФ значно менше. Знову ж таки, як і у випадку  

з США, в другій половині 1990-х років увагу МЗС Росії відволікла інша 

балканська криза, а саме – конфлікт у Косові, який став ще однією ареною 

боротьби проти створення НАТО-центричної моделі європейської безпеки. 

  У 2000-х роках, посилення міжнародної присутності в Боснії, що 

набула форми протекторату, було негативно сприйнято Росією.  

З приходом до влади Владіміра Путіна Росія починає поступово відходити 

від засад співробітництва із Заходом. У боснійській політиці це проявилося 

в поверненні до підтримки своїх традиційних союзників на Балканах – 

сербів. На сьогоднішній день РФ обстоює позицію невтручання  

у внутрішні справи БіГ. Вона виступає за передачу місцевим політичним 

силам усієї повноти  влади у вирішенні таких питань, як формування 

центральних владних органів, проведення реформ тощо. Під час роботи в 

Керівній Раді РІМ представники РФ жорстко критикують діяльність ОВП, 

вважаючи Боннські повноваження неприйнятними та вимагаючи закриття 

ОВП [62, 3]. Росія послідовно виступає проти рішень, що приймає ВП, та 

загалом проти позиції РІМ, про що свідчать застереження, з якими вже 

чотири роки поспіль виходять спільні комюніке Керівної Ради [144]. 

Російська позиція базується на дотриманні Дейтонських домовленостей і, 

таким чином, вона відкрито перегукується з позицією боснійських сербів.  

  Про особливе місце, яке Республіка Сербська посідає в балканській 

політиці Кремля, свідчить те, що лише за 2014 рік відбулося дві зустрічі 

між Владіміром Путіним та Мілорадом Додіком. На цих зустрічах Путін не 

тільки ще раз наголосив на важливості дотримання Дейтонських 

домовленостей та збереження державної структури БіГ в її теперішньому 

вигляді, а також підкреслив велике значення, якого набувають економічні 

відносини РФ та сербського ентитету БіГ. Дійсно, економічне 

співробітництво, а саме проект будівництва частини газопроводу 

«Південний потік» через територію РС, пояснює зацікавленість РФ  
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в підтриманні особливих відносин із боснійськими сербами та збереженні 

широкої автономії сербського ентитету.  

  Одним із важливих результатів і, одночасно, однією з основних цілей 

російської політики в Боснії є підрив легітимності дій західних гравців. 

Приклад невдалої реформи поліційних сил 2007 року [157, 5], в провалі 

якої Росія зіграла не останню роль, показує, що підтримка сербського 

обструкціонізму сама по собі є метою для РФ. Так, Боснія стає в один ряд з 

іншими проблемними балканськими країнами і представляється однією з 

арен геополітичної боротьби Росії із Заходом. На цій арені Росія 

послідовно позиціонує себе, як глобального гравця, що захищає 

міжнародно-правовий порядок. 

Туреччина, яка на рівні з Росією є традиційним гравцем у 

Балканському регіоні, на початку і в середині 1990-х років також 

знаходилася в пошуку нових зовнішньополітичних орієнтирів. Втім, вже 

на цьому етапі, політика Туреччини в країнах колишньої СФРЮ стає 

одним з пріоритетних напрямків. Традиційним союзником Туреччини є 

мусульмани-босняки, і вона однією з перших визнала незалежність Боснії  

і Герцеговини в 1992 р. [83, 4]. Конфлікт завадив Туреччині проводити 

дійсно самостійну політику в Боснії, і вона вимушена була 

підлаштовуватися під політику США та інших союзників по НАТО. Після 

закінчення конфлікту, незважаючи на те, що Туреччина ввійшла до  

КР РІМ, її участь у держбудівництві не відрізнялась активністю. 

Здебільшого вона обмежувалася деклараціями своєї відданості справі 

побудови в Боснії цілісної, незалежної та багатонаціональної держави. 

Зважаючи на досить пасивну політику Туреччини на перших етапах 

державного будівництва в Боснії, цікавим є її порівняння з сучасним 

етапом. У 1990-х роках, коли Туреччина, так само як і всі інші європейські 

гравці, опинилася в нових геополітичних умовах, вона вирішила й надалі 

проводити політику, орієнтовану на Захід, у тому числі, приєднатися до 

ЄС. Однак, зіткнувшись із ваганнями провідних європейських країн та 
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додатковими вимогами, що їх мала виконати Туреччина, її керівництво, 

уособлене прем’єр-міністром Реджепом Ердоганом, почало розробляти та 

проводити більш самостійний зовнішньополітичний курс, що переживав 

поступову еволюцію. Наприкінці 2000-х рр. Туреччина вже відкрито 

позиціонує себе, як регіонального лідера. Вона починає усвідомлювати 

себе не тільки і не стільки як провідника політики Заходу, а скоріше як 

самостійного та сильного гравця, чиї інтереси охоплюють великий 

географічний регіон, що включає Середню Азію, Близький Схід  

і, звичайно, Балкани [147, 4]. При цьому на Балканах, активно 

підтримуючи мусульман, Туреччина стає противагою не тільки своєму 

класичному супернику – Росії, а навіть починає конкурувати з ЄС, як 

більш привабливий центр тяжіння та більш ефективний партнер [147, 2]. 

Про активізацію балканської політики Туреччини наприкінці 2000-х 

свідчить велика кількість двосторонніх та багатосторонніх зустрічей 

президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Туреччини з 

політичними лідерами Боснії [127]. Окрім політичного діалогу, націленого 

на подолання історичних суперечностей між Туреччиною, Боснією та 

Сербією, в 2000-х роках зростає економічне співробітництво із БіГ.  

У рамках Угоди про торгівлю і економічне співробітництво (1995 р.) 

Туреччина активно розвиває двосторонні торговельні відносини. 

Торговельний баланс між двома країнами поступово зростає після падіння 

більш ніж на 50% у 2009 р. і в 2012 р. він сягає 363 млн. доларів. 

Туреччина також посідає дев’яте місце серед закордонних інвесторів 

Боснії.  

Ще одним цікавим аспектом турецької присутності в Боснії є та 

підтримка, яку вона надає боснійським мусульманам. Закінчення 

комуністичної епохи, демократизація та лібералізація, що були 

характерними для Балкан початку 1990-х років, створили умови для 

поширення ісламістських рухів у регіоні. Як відзначає Ельдар Сарайліч,  

у Боснії різноманітні ісламістські організації закордонного походження 
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активізуються вже під час війни, а також одразу після її закінчення. 

Первинною метою їх діяльності було надання гуманітарної допомоги та 

допомоги у відновленні зруйнованої війною країни. На подальших етапах 

державного будівництва в Боснії діяльність ісламських організацій  

(як урядових, так і неурядових) концентрується переважно у сферах 

культури та освіти [131, 179]. Турецька агенція міжнародного 

співробітництва та Верховна релігійна рада Туреччини є двома 

найбільшими та найактивнішими інститутами, що реалізують освітні, 

культурні та релігійні проекти турецького уряду. Поряд з ними працюють 

також численні неурядові ісламські організації на кшталт неосуфістських 

ямаатів [108, 159]. Усі ці організації в своїй діяльності нерідко апелюють 

до спільного історико-культурного спадку Туреччини та Боснії. У цьому 

вони перегукуються з офіційною політикою Анкари під керівництвом 

Реджепа Ердогана та в цілому допомагають повернути Боснію до сфери 

політичного впливу Туреччини.  

Боснійський конфлікт став одним із перших випробувань для тих 

міжнародних акторів, які вберегли свій вплив за умови розпаду біполярної 

системи. Війна в Боснії і Герцеговині та подальше післявоєнне 

відновлення дозволили багатьом міжнародним організаціям та державам 

переосмислити своє місце як на глобальному, так і на регіональному 

рівнях.   

Як ми змогли побачити, такі організації як ОБСЄ, МООНБГ, УВКБ 

ООН та інші виступили як розповсюджувачі демократичних норм, і на них 

було покладено гуманітарну складову процесу повоєнного відновлення. 

Однак у роботі цих організацій виникла низка проблем, починаючи від 

непідготовленості самої Боснії до демократичного транзиту, і закінчуючи 

поганою координацією дій різних міжнародних агенцій. Слід також 

зауважити, що починаючи з 1997 р., однозначно домінуючу позицію  

в процесі координації держбудівництва (хоча, номінально, лише 

імплементації мирної угоди) займав ОВП. Це, знову ж таки, викликало 
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чимало колізій у відносинах між ОВП та іншими організаціями, які були 

вповноважені виконувати ідентичні завдання. Саме ОВП в 2000-х роках 

став настільки важливим та впливовим інститутом, що сконцентрував у 

своїх руках владу майже в усіх сферах державного будівництва.  

На сьогоднішній день ОВП, незважаючи на фактичну втрату своїх 

повноважень, зберігає присутність у Боснії і залишається одним з 

важливих елементів державної системи. Його закриття є одним із тих 

питань, що поляризують як внутрішньополітичні відносини, так і 

відносини між учасниками КР РІМ.  

На відміну від колективних міжнародних інститутів, політика 

держав, що мають інтереси на Балканах, носила досить прагматичний та 

реалістичний характер. Кожна з трьох держав, які були розглянуті в цій 

роботі, в 1990-х роках певним чином претендували на включення Балкан 

до сфери свого впливу. Сполучені Штати, які мали найкращі стартові 

умови, використали Боснію як плацдарм для закріплення своєї присутності 

в Європі та подальшого розширення НАТО. Політичні курси Росії та 

Туреччини по відношенню до БіГ на етапі врегулювання конфлікту та 

перших років держбудівництва були схожими і носили прозахідний 

характер. Однак Росія досить швидко усвідомила невідповідність такого 

зовнішньополітичного курсу своїм інтересам і почала позиціонувати себе 

як головного опонента західній політиці в Боснії. Туреччина також 

прийшла до розуміння унікальності свого геополітичного положення, що 

дозволило їй змістити акцент у своїй балканській політиці в бік 

безпосереднього двостороннього співробітництва з країнами регіону, 

тобто, без участі ЄС. 

 

4.2. ЄС як головний зовнішньополітичний орієнтир Боснії  

і Герцеговини 

З моменту закінчення Боснійської війни 1992-1995 рр. і до 

сьогоднішнього дня Європейський Союз був і залишається ключовим 
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гравцем у Боснії і Герцеговині. З одного боку, Балканський півострів, 

особливо після розпаду біполярної системи міжнародних відносин, мав 

надзвичайну геополітичну вагу для всіх великих міжнародних гравців.  

З іншого, співробітництво з ЄС, що на початку 1990-х років увійшов  

у найбільш жваву фазу своєї внутрішньої інтеграції та зовнішнього 

розширення, також набуло першочергового пріоритету для  

пост-Дейтонської Боснії.  

На відміну від інших міжнародних акторів, таких як Росія, США та 

Туреччина, ЄС завжди мав у Боснії більш глибинні інтереси. Через 

географічну близькість, історичні зв’язки та динаміку розвитку ЄС на 

сучасному етапі, європейські гравці не мали на меті просто використати 

БіГ для затвердження своїх інтересів та як плацдарм для досягнення 

тимчасових цілей. 

Якщо давати детальний опис політики ЄС по відношенню до третіх 

країн, що охоплює процес розширення та європеїзації, то її можна 

охарактеризувати, як одну з форм зовнішнього управління, що їх 

використовує ЄС, та як таку, що включає в себе основний комплекс вимог 

ЄС до країн-кандидатів. Вимоги, в свою чергу, являють собою механізм, за 

допомогою якого ЄС інкорпорує свої правила та норми до законодавства 

третіх країн, та який базується на «переговорній стратегії стимулювання 

винагородою, згідно з якою ЄС надає стимули урядам цільових держав  

з метою їх погодження з його вимогами» [134, 670]. Такий підхід ЄС до 

країн-кандидатів було вперше випробувано Європейським Союзом під час 

Східного розширення, і він приніс позитивні результати. Успіх у країнах 

ЦСЄ моделі європеїзації, що базується на вимогах, призвів до 

інституціалізації даного інструменту та використання його без суттєвих 

змін у наступних раундах перемовин з потенційними членами.  

Однією з основних аксіом теорії європеїзації є ефективність 

використовуваних для розширення механізмів. Так, вважається 

незаперечним фактом, що для досягнення позитивного результату (тобто 
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демократизації та проведення реформ, спрямованих на уніфікацію з ЄС) 

достатньо наявності цілісного підходу з боку ЄС та мінімального бажання 

співпрацювати з боку місцевих еліт. Найбільшим козирем, яким володіє 

ЄС, є, власне, його привабливість для третіх країн. Вважається, що 

перспектива членства є найсильнішим стимулом, за наявності котрого 

рівень виконання вимог є досить високим. Демократизація та інші 

позитивні ефекти, що виникають у результаті застосування описаного 

вище комплексу «вимога-стимул-імплементація» часто називають 

трансформаційною здатністю ЄС [50, 1]. Найважливішими для дослідників 

європеїзації є причини виникнення цих трансформаційних ефектів.  

У межах двох основних підходів – раціоналістичного та соціологічного – 

виникнення трансформаційного ефекту приписують, відповідно, або 

раціональним розрахункам, за якими усі «за» і «проти» прийняття тих чи 

інших європейських норм мають бути ретельно вивчені з огляду на їх 

«вигідність» для країни, або, так званому соціальному навчанню, за якого 

прийняття норм та правил здійснюється, виходячи з їх суб’єктивної 

«прийнятності» в універсальному розумінні та для конкретного 

суспільства.  

ЄС використав Процес стабілізації та асоціації (ПСА) задля 

формалізації своїх відносин із західнобалканськими країнами та задля 

впровадження своєї програми вимог. Головною метою для країн, що 

беруть участь у  Процесі стабілізації та асоціації, є підписання Угоди про 

асоціацію, укладення якої, в свою чергу, дозволяє подати заявку на вступ 

до ЄС. Таким чином, ПСА став основним засобом для стимулювання 

лояльних політиків до проведення необхідних реформ [42, 318]. 

Втім, у регіоні Західних Балкан існувала чимала кількість 

додаткових чинників, із якими потрібно було впоратися для досягнення 

позитивного результату. Свіжа пам'ять про жорстокі етнічні конфлікти 

разом з соціалістичним минулим балканських країн обумовили високий 

рівень міжетнічної напруженості, поганий стан економік, недорозвиненість 
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політичних систем та всюдисущу корупцію. У зв’язку з цим, 

європеїзаційне рівняння для західнобалканського регіону включило в себе 

чималу кількість змінних величин, які сильно та здебільшого негативно 

вплинули на весь процес.  

 Сьогоднішня Боснія і Герцеговина є країною з надзвичайно 

складною структурою з точки зору етно-конфесійного, політичного та 

економічного устрою. Усі названі вище проблеми, що притаманні всьому 

РЗБ, у БіГ проявляються комплексно та особливо гостро. Саме через це 

політика ЄС в Боснії завжди включала в себе багато елементів, а вплив ЄС 

поширювався на велику кількість сфер. 

Від самого початку присутності ЄС у Боснії було зрозуміло, що 

євроатлантична інтеграція є єдиним реально можливим шляхом 

майбутнього розвитку цієї країни. Втім, на післявоєнному етапі мова про 

можливість вступу Боснії до ЄС та НАТО ще не йшла. Було зрозуміло, що 

така перспектива може бути втілена в життя, однак, на той момент не було 

розроблено жодного інструменту або проекту, спрямованого на її 

впровадження. Взагалі, в цей час у рамках процесу повоєнної 

реконструкції БіГ Європейський Союз виступав як єдиний гравець лише в 

окремих аспектах цього процесу. Так, наприклад, ЄС був найбільшим 

фінансовим донором післявоєнного відновлення Боснії, однак об’єднаного 

контингенту під стягом ЄС у рамках сил ІФОР та СФОР не існувало. 

Політична участь також залишалася на досить низькому рівні, адже 

провідну роль у всьому регіоні та в Боснії у той момент грали Сполучені 

Штати. 

Різкі зміни в європейській політиці в Боснії сталися в 1999-2000 рр. 

Їх можна пов’язати, перш за все, з процесом внутрішньої інтеграції, який 

мав місце в ЄС. Укладення Амстердамської угоди стало найсуттєвішим 

кроком, зробленим із часів Маастрихту. Ця угода консолідувала політику 

європейських держав у багатьох сферах, у тому числі, й у сфері спільної 

зовнішньої та безпекової політики, впровадивши посаду Верховного 
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представника з цих питань. Якщо брати ширший контекст, то на початку 

2000-х років ситуація на Балканах потроху стабілізується, внаслідок чого 

США поступово знижують ступінь своєї присутності на півострові. Так, 

ЄС став головним гравцем у Балканському регіоні та в Боснії і 

Герцеговині. 

Запуск ПСА ознаменував початок нового етапу у відносинах між ЄС 

та БіГ. Після початку цього процесу, в 2003 р. ЄС вперше поклав на стіл 

головний козир, офіційно визнавши, що в майбутньому він бачить 

балканські країни в складі ЄС [50, 1]. Основним досвідом, на який 

спирався ЄС в Боснії та взагалі на Балканах, був досвід Східного 

розширення, адже за обсягом перетворень країни Центральної та Східної 

Європи є досить схожими на західнобалканські країни. Через це дорожня 

мапа, запропонована ЄС в рамках підготовки до підписання Угоди про 

асоціацію, була майже ідентичною тій, яку використовували в 1990-х 

роках для країн ЦСЄ. У випадку з Боснією прогрес у рамках ПСА був 

повільним, і переговори щодо підписання Угоди почалися лише в 2005 р., 

а укладено її було в 2008 р. На додаток до звичайних умов, які  в рамках 

ПСА висувають усім країнам, Боснія також отримала низку додаткових 

політичних вимог, наприклад, співробітництво з Міжнародним 

трибуналом щодо колишньої Югославії. 

 Присутність ЄС в Боснії була дуже масштабною, особливо в першій 

половині 2000-х років. Цей період був насичений подіями та відносно 

ефективний з точки зору реформування країни, що проходило під 

головуванням ОВП. Умовно можна виділити два основних напрямки, в 

яких ЄС проводив свою політику і в яких відігравав різні ролі: 1) повоєнна 

реконструкція країни; 2) європеїзація Боснії. У першому випадку ЄС був 

лише складовою частиною міжнародної спільноти, головним завданням 

котрої була імплементація положень Дейтонської угоди та відбудова 

країни після війни. Що стосується другого напрямку, то в цьому випадку 

ЄС розглядав Боснію як країну-партнера та потенційного кандидата на 



140 
 

членство та використовував стандартний набір європеїзаційних 

інструментів. 

Саме в різноманітності завдань, що стоять перед ЄС в Боснії, і 

полягає одна з головних особливостей цієї країни. У першій половині 

2000-х років і пізніше два вищезгаданих напрямки діяльності ЄС дуже 

тісно перепліталися, що в цілому підривало ефективність інструментів, 

використаних ЄС в БіГ. Справа в тому, що співпадіння завдань у рамках 

процесу повоєнної реконструкції та вимог, що входять до програми  

з розширення, призводить до того, що часто стає неможливим провести 

чіткий кордон між двома цими процесами. 

 ЄС неодноразово робив прогрес у рамках ПСА залежним від 

виконання тих чи інших умов, що ставили на порядок денний інститути, 

які представляють міжнародну спільноту, такі як ОВП. По-перше, це 

негативно впливає на ефективність використання механізму «умова-

винагорода» для просування реформ. Якщо оперувати категоріями 

раціоналістичної моделі, можна сказати, що це призводить до дисбалансу в 

рамках раціональних розрахунків місцевих еліт з приводу вигідності 

інтеграції в ЄС, адже, додаючи нові умови, або «перетягуючи» їх з іншої 

сфери, ЄС, відповідно, збільшує валову адаптивну вартість усього процесу 

інтеграції. По-друге, в Боснії ЄС потрапив, можна сказати, до замкнутого 

кола міжнародного держбудівництва. Протягом  значного періоду після 

підписання Дейтонської угоди, Боснія знаходилася під фактичним 

управлінням міжнародного протекторату, керованого ОВП. 

Сконцентрованість ОВП на досягненні результату багаторазово 

призводила до інтервенцій Верховних представників у внутрішні справи 

БіГ, через що значна частина місцевих політичних еліт виявилася 

усунутою від загальнодержавних процесів.  

 Приблизно в середині 2000-х років, коли ЄС перебрав на себе 

більшість функцій міжнародної спільноти, та коли найгостріші проблеми 

післявоєнної реконструкції були вирішені, діяльність ЄС було спрямовано 



141 
 

на реформування БіГ. Основний акцент було зроблено на підвищенні 

ефективності функціонування державного апарату. Європейські політики 

зробили ставку на централізацію країни, як на найбільш дієвий інструмент  

активізації процесу реформування та прискорення перемовин у рамках 

ПСА. Втім, той ступінь централізації влади в БіГ, який було закладено в 

Дейтонській системі, був досить низьким. Через це ОВП відігравав 

вирішальну роль, він був тією ланкою, що допомагала координувати дії 

двох складових частин держави.  

 Втручання міжнародної адміністрації у справи країни та діяльність 

ОВП ставали дедалі більш деструктивними через відсторонення місцевих 

політиків від прийняття реальних рішень, що дозволяло їм уникати 

відповідальності. Задіяними в реформуванні країни були лише обмежені 

кола політичних еліт, які лояльно відносилися до міжнародної присутності 

та були готові до беззастережного співробітництва з ЄС, НАТО та іншими 

організаціями, тоді як всі інші дуже часто випадали з цього процесу.  

З метою вирішення даної проблеми та задля підвищення ефективності 

державного апарату ЄС в середині 2000-х років було запропоновано 

програму трансформації процесів міжнародної миротворчості та 

післявоєнного відновлення в процес державного будівництва, що 

передбачав європеїзацію країни, тобто перехід до держбудівництва 

майбутнього члена ЄС. Цю програму було названо «перехід від Дейтона до 

Брюсселя», і центральну роль у ній було відведено саме місцевим акторам 

[32, 1914].   

Передбачалося, що перехід влади до рук місцевих політичних еліт не 

буде супроводжуватись падінням рівня співробітництва з ЄС, адже він 

буде постійно надавати стимули, що залежатимуть від досягнення 

короткострокових цілей, і це допоможе поступово та безболісно 

впроваджувати реформи (принцип орієнтирів). Однак, після 2006 р.  

з початком політичної кризи в Боснії та після того, як вплив Верховного 

представника було нівельовано, на виборах в обох ентитетах перемогли 
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радикали. Мілорад Додік у Республіці Сербській та Харіс Сілайджич в 

Федерації БіГ вдалися до популістської риторики. Окрім критики 

політичних опонентів та використання націоналістичних гасел, їхні 

кампанії було побудовано на критиці Дейтонської системи і ОВП. Так, 

замість прогнозованої консолідації задля досягнення спільної мети – 

європейської інтеграції, боснійські політичні сили навпаки почали дедалі 

більше ізолюватися одна від одної, що негативно вплинуло на рівень 

виконання вимог ЄС. 

Підписання Угоди про асоціацію 16 червня 2008 р. та скасування 

візового режиму з ЄС стали найбільшими досягненнями Боснії  

і Герцеговини на її шляху до Європи. Незважаючи на це, починаючи  

з 2006 р., країна перебувала в стані політичної невизначеності, що 

супроводжувалася регулярними провальними спробами реформувати 

конституцію та державний устрій БіГ. Підписання Угоди про асоціацію та 

скасування віз були скоріше символічними актами з боку ЄС, тому що 

реальний прогрес у сфері проведення структурних реформ закінчився в 

країні ще в середині 2000-х років із проведенням військової реформи та 

спробою провести реформу поліції. На парламентських виборах 2010 р. 

знову більшість набрали популісти, які спекулювали на націоналістичних 

темах, тож про примирення та співпрацю, що були одними з головних 

цілей ЄС не тільки в Боснії , а й в усьому регіоні, і до сьогодні не може йти 

мови. 

Щороку Європейська Комісія приймає так званий «Пакет з 

розширення», до якого входять документи, що регламентуватимуть 

політику ЄС у сфері розширення на найближчий рік та  фіксують ті зміни, 

що сталися за останній рік. Одним з типів документів, що розробляються в 

рамках цього пакету, є «Звіти про прогрес». Такі звіти включають 

інформацію щодо успіху, якого досягла кожна окрема країна-кандидат (або 

потенційний кандидат) на членство в ЄС, в кожній окремо взятій сфері 

реформування. Прогрес, якого Боснія досягла за останні п’ять років (тобто 
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з 2008 р. – року укладення Угоди про асоціацію), був оцінений як 

незадовільний. Практично щодо кожної з трьох основних сфер – політичні 

критерії, економічні критерії та стандарти ЄС, Єврокомісія послідовно 

доповідала, що потрібно прикладати додаткові зусилля, адже не було 

досягнуто «жодного прогресу» або був досягнутий лише «обмежений 

прогрес» [85].  

Діючий Верховний представник Валентин Інцко наприкінці 2013 р.  

у своїй доповіді перед РБ ООН відкрито визнав, що боснійські політики не 

зуміли досягти серйозного прогресу на шляху Євроатлантичної інтеграції. 

Він зауважив також, що серед найбільш деструктивних для процесу 

інтеграції факторів є постійні погрози відокремлення, які лунають з боку 

керівництва Республіки Сербської, та затяжна урядова криза у Федерації 

БіГ [103]. Отже, на сьогодні Боснія все ще залишається однією з найбільш 

повільних, з точки зору інтеграції в ЄС, країн у регіоні. Через те що 

офіційні перемовини щодо вступу досі не почалися, Боснія продовжує 

носити аморфний титул потенційного кандидата. Де-факто в цей момент 

відносини між Боснією і Герцеговиною та ЄС зайшли в глухий кут, рівень 

виконання інтеграційних вимог залишається стабільно низьким, а країна 

перебуває в затяжній політичній кризі. За словами Ніколаоса Тсіфакіса: 

«Історія еволюції політики ЄС по відношенню до Боснії є зразком того, що 

станеться, якщо майже нічого не буде працювати настільки ефективно, як  

у випадку з країнами, які приєдналися до ЄС в 2004 та 2007 рр. 

Європеїзаційний підхід у багатьох важливих аспектах провалився і не 

приніс країні відчутних змін» [155, 137]. 

Виникає закономірне питання про причини провалу політики 

європеїзації в Боснії і Герцеговині. Щоб дати відповідь на це питання, слід 

по-перше, взяти до уваги всі ті особливості Дейтонської Боснії, які було 

викладено в третьому розділі цієї роботи, а по-друге, більш детально 

проаналізувати помилки, яких припустився ЄС за час своєї діяльності в 

БіГ.  
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Від самого початку європейської інтеграції БіГ ЄС застосував досить 

амбівалентний підхід до Боснії. З одного боку, європейські політики 

віднеслися до Боснії, як до будь-якої іншої сусідньої європейської країни, 

що претендує на статус кандидата, недооцінивши необхідність та 

важливість пристосування своєї політики до реалій пост-конфліктної БіГ 

[155, 137]. Але з іншого боку, за словами Лоуренса Кулі, ЄС побудував 

свою політику в Боснії, не виходячи за рамки парадигми етнічного 

конфлікту, тобто існування поділу країни за етнічною ознакою було 

прийнято як належне [72, 17]. 

Кулі продовжує аргументувати свою позицію, стверджуючи, що 

такий підхід ЄС призводить до легітимізації та закріплення етнічного 

поділу суспільства, поглиблює міжетнічні протиріччя, зменшуючи роль, 

яку громадянське суспільство відіграє в політичному процесі. Однак, такі 

міркування видаються перебільшено песимістичними. Справедливіше було 

б стверджувати, що ЄС просто вписав свій підхід в існуючу політичну 

картину Боснії і Герцеговини. Приймаючи до уваги катастрофічну 

ситуацію, в якій боснійська держава опинилася після закінчення війни, 

видається логічним, що міжнародна спільнота, включаючи ЄС, зробила 

своїм основним завданням стабілізацію ситуації та побудову 

функціональної та самодостатньої держави. Враховуючи, що післявоєнну 

Боснію було побудовано згідно з Дейтонськими домовленостями, що 

зробили етнічний поділ частиною політичної системи, в ЄС не було іншого 

виходу, окрім як використовувати свої інструменти в межах, закладених у 

Дейтоні.  

Що стосується етнічного поділу, експерт, з яким автор цієї роботи 

провів інтерв’ю, вказує на те, що політична система етнічного 

представництва була та залишається «єдиною можливою моделлю 

функціонування політичної системи в Боснії» [102]. Отже, поставивши за 

головну мету створення ефективної держави, Європейський Союз був 

вимушений працювати з тими політиками та в тій політичній ситуації, що 
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були наявними в країні в даний момент, замість того, щоб малювати уявні 

картини неіснуючого примирення. Одначе, це стосується, переважно, 

перших повоєнних стабілізаційних років. У подальшому ми ще побачимо 

невдале застосування Європейським Союзом своїх зовнішньополітичних 

інструментів у Боснії і Герцеговині. 

Європейськими політиками було припущено, що як тільки ЄС твердо 

та впевнено заявить про те, що він бачить майбутнє Боснії як країни-члена, 

процес реформування буде проходити швидко та без суттєвих перешкод, 

як це було в країнах Східної Європи. У зв’язку з цим, недостатня адаптація 

політики ЄС до потреб етнічно розділеної держави призвела до 

формування підходу, в якому не було враховано фактор національних 

ідентичностей трьох боснійських народів. Ставку було зроблено на те, що 

винагороди, запропоновані ЄС за виконання вимог, стануть позитивним 

імпульсом, достатньо сильним для того, щоб подолати протиріччя між 

боснійськими народами та об’єднати їх навколо мети членства в ЄС. Втім 

такі сподівання виявилися серйозною недооцінкою національної 

ідентичності, як політичного чинника в БіГ. 

Національну ідентичність як чинник, що підриває готовність БіГ 

співпрацювати з ЄС та виконувати його вимоги, можна розглядати з двох 

різних перспектив: 1) згідно з моделлю зовнішніх ініціатив, його можна 

інтерпретувати як додатковий елемент у раціональних розрахунках 

національних політичних еліт, який не було враховано заздалегідь, через 

те, що ця модель базувалася на досвіді Східного розширення; 2) якщо 

розглядати національну ідентичність, як фільтр, через який проходить 

прийняття будь-яких урядових рішень, можна стверджувати, що цей 

фактор може негативно вплинути на виконання вимог, незважаючи на 

будь-які обіцяні винагороди. В обох варіантах чинник національної 

ідентичності набуває в Боснії особливої ваги, адже в країні присутні три 

конфліктні національні ідентичності, і кожен з народів має власну 

політичну еліту з різними раціональними розрахунками. 
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Як було зазначено в першому розділі, конституційна реформа є 

найбільш суперечливим питанням у галузі відносин між боснійськими 

народами, адже вона провокує безпосереднє зіткнення національних 

інтересів трьох народів. Використавши висновки  Венеційської Комісії та 

рішення Європейського суду з прав людини, ЄС створив зв'язок між 

досягненням прогресу на шляху інтеграції та впровадженням 

конституційної реформи. Таким чином, ЄС спробував використати свої 

зовнішньополітичні інструменти для того, щоб стимулювати проведення 

внутрішніх перетворень. Мета створення подібної залежності між 

перспективою членства та конституційними змінами була очевидною: 

винагорода у вигляді членства мала не лише стимулювати виконання 

офіційних вимог, а також об’єднати сторони конфлікту навколо 

вироблення прийнятного для всіх рішення щодо конституційної реформи.  

Ніколаос Тсіфакіс зазначає, що таким чином «Брюссель розширив 

традиційні  вступні вимоги, включивши в них політичну сферу, яка лежить 

поза межами acquiscommunautaire…»[155, 137]. Проте, в рамках 

формальної процедури вступу, ЄС може вимагати від країни-кандидата 

внесення дуже обмеженої кількості змін у конституцію, а саме таких змін, 

які є необхідними для того, щоб задовольнити обов’язкові економічні та 

політичні вимоги [132, 241]. Отже, ЄС зазвичай не цікавлять особливості 

політичного процесу в кожній окремій країні, за умови, що цей процес є 

демократичним, інакше кажучи, ЄС не повинен вимагати від країни 

дотримання певного державного устрою і не може змушувати країну 

змінити свою конституційну організацію. Так, за словами Едіна 

Шарчевича, «…ми маємо підкреслити, що вступна програма ЄС, яка має 

форму багатоступеневого та незалежного прийняття рішень країною-

реципієнтом, не покладає на цю країну жодних зобов’язань зі створення 

специфічного конституційного ладу або внесення змін до діючої 

конституції» [132, 241]. 
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Вихід ЄС за межі формальної процедури розширення та 

прив’язування до неї конституційних вимог показує, що підхід ЄС на 

сьогоднішній день має виключно реалістичний характер. Стає зрозумілим, 

що представники ЄС прекрасно розуміють, що недолугість боснійської 

конституції може заблокувати євроінтеграційний прогрес БіГ. З іншого 

боку, такий підхід є одним із чинників, що знецінюють в очах боснійських 

політиків надійність обіцяних європейцями винагород. Для того, щоб 

дійсно спонукати боснійських політиків до виконання його вимог, ЄС мав, 

з одного боку, встановити більш зрозумілу залежність між своїми 

вимогами та внесенням змін до конституції, а з іншої, якомога чіткіше 

визначити винагороди, що надаються за виконання тієї чи іншої вимоги. 

Це допомогло б зробити список «реформ до виконання» легшим для 

розуміння та сприйняття місцевими політичними елітами. Замість цього 

питання проведення конституційної реформи набуло статусу 

напівофіційної вимоги, що породило відчуття невизначеності серед 

боснійців.    

 Торстен Громс у своїй роботі, присвяченій зв’язку між пост-

конфліктною трансформацією та перспективою членства в ЄС, стверджує, 

що гарантія вступу до ЄС може вплинути на політичну ситуацію в країні, 

що пережила конфлікт, шляхом зміни об’єктів конфлікту, комбінацій 

акторів-учасників конфлікту та їх основних позицій [93, 434]. Однак, 

позитивні ефекти, в тому числі зниження протиріч, можуть проявити себе 

лише у випадку, якщо всі сторони конфлікту вважають мету членства в ЄС 

необхідною для їх країни, та якщо вимоги ЄС безпосередньо не суперечать 

національним інтересам учасників конфлікту. Тоді як перша з 

вищезгаданих умов була виконана, адже інтеграція в ЄС є однією з 

небагатьох точок, у яких інтереси боснійських народів сходяться  

[70, 65; 106, 1], другу умову виконано не було. 

 Підхід Європейського Союзу до проблеми реформування 

Дейтонського конституційного ладу Боснії був завжди просякнутий ідеєю 
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створення більш ефективної та самодостатньої держави. Було вирішено, 

що найкращим шляхом досягнення ефективності та водночас подолання 

протиріч і зменшення видатків на держапарат тощо є централізація 

держави [72, 10; 138, 342]. Насправді, такий підхід не мав жодних шансів 

на стимулювання конституційних перемовин, через те, що його автори 

мали однобоке уявлення про проблему та звернули недостатньо уваги на 

різницю в національних інтересах бошняків, сербів та хорватів. Зробивши 

зміцнення центральних владних структур фокусною точкою своєї 

конституційної програми, ЄС, таким чином, втрапив до пастки, показавши 

себе як упереджена сторона, адже де-факто його позиція співпала з 

позицією бошняків. Через це було втрачено довіру сербів та хорватів, 

національні інтереси котрих включають як найбільш критичні положення 

збереження існуючої автономії (у сербському випадку) або створення такої 

автономії (у хорватському випадку). 

 На даний момент Боснія і Герцеговина все ще має досить розмитий 

статус потенційного кандидата на членство в ЄС. Той факт, що БіГ  

є однією з найбільш повільних, з точки зору євроінтеграції, 

західнобалканських країн, опосередковано свідчить про те, що винагороди, 

гарантовані ЄС, за останнє десятиріччя залишилися на досить невисокому 

рівні за такими показниками, як розмір та швидкість надання. 

Найзначнішим досягнутим успіхом на даний момент є підписання та 

ратифікація Угоди про асоціацію. Нерідко відзначають, що напередодні 

підписання цієї угоди на неї покладалися великі надії як на засіб, що міг 

кардинально змінити ситуацію в країні та стимулювати «співробітництво 

між трьома народами задля досягнення спільної мети» [106, 1]. Проте, хоч 

підписання Угоди про асоціацію фактично відкрило можливість для 

подання заявки на членство в ЄС, воно не сприяло швидкому підвищенню 

офіційного статусу БіГ та покращенню перспективи інтеграції, яка і досі 

залишається досить невтішною: Спеціальний представник ЄС Пітер 

Соренсен у 2012 р. заявив, що 2014 рік є найближчим терміном, у який 
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Боснія зможе набути статусу країни-кандидата та лише за наявності 

ідеальних умов [54]. Втім, як ми бачимо, БіГ і досі не набула статусу 

офіційного кандидата.   

Найпривабливішим для боснійських політиків, безумовно, є 

отримання коштів, що надаються ЄС в рамках різноманітних програм 

підтримки. Тим не менш, фінансова допомога не є вирішальним фактором 

у розрахунках боснійських політичних гравців, адже зв'язок між наданням 

коштів та виконанням вимог є недостатньо очевидним. Таким чином, 

розмір винагород, так само, як і швидкість їх надання, були в Боснії 

відносно низькими. На сьогоднішній день, враховуючи невизначеність з 

приводу майбутніх розширень ЄС, не варто очікувати суттєвого 

підвищення рівня виконання  вимог боснійською стороною в найближчі 

роки. 

Ще одним важливим чинником, якому європейський політикум 

приділив, безумовно, недостатньо уваги, є електоральна вразливість 

боснійських політичних лідерів. Враховуючи, що велика кількість 

боснійців і до сьогодні має досить радикальні політичні погляди, політичні 

сили, які погодяться піти назустріч ЄС та досягти компромісу в одній з 

особливо чутливих сфер, ризикують втратити значну частину свого 

електорату. «Політичні лідери, будучи «раціональними політичними 

істотами», прекрасно розуміють, що вступ до ЄС не станеться в найближчі 

п’ять чи шість років. Якщо він станеться через десять чи двадцять років, в 

такій перспективі вони всі будуть вже політично мертвими, так чому ж 

вони мають поступатися чимось, якщо вони точно знають, що інші цього 

не зроблять? Отож, це раціональний мотив – не йти на занадто великі 

поступки» [101]. 

 Недоліком, що найсуттєвіше підриває надійність та ефективність 

підходу ЄС до Боснії і Герцеговини, є його непослідовність. Власне 

непослідовність, своєю чергою, має подвійні причини: по-перше, велика 

кількість розбіжностей між позиціями окремих членів ЄС та окремих 
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європейських інститутів та, по-друге, нерідко висловлювані вагання щодо 

долі розширення ЄС в найближчому майбутньому. «Стабілізація 

становища  в самому Європейському Союзі є ключовим фактором для 

підтримання позитивного моменту, якого європейська інтеграція набула в 

балканському регіоні» [102]. Усі наведені вище положення були засвідчені 

ще за часів активного державного творення в Боснії під керівництвом 

ОВП. У багаторівневій структурі зовнішнього керування процесом 

реформ, що її було впроваджено міжнародною спільнотою, час від часу 

виникали ситуації, в яких повноваження різних міжнародних органів та 

окремих посадовців перехрещувалися та нашаровувались одна на одну. 

Також, такі країни ЄС, як Німеччина та Велика Британія, що традиційно 

мають сильний вплив на формування зовнішньополітичного курсу ЄС, 

нерідко мають різні підходи до вирішення тих чи інших проблем у певних 

галузях. Двоїстість сигналів, що таким чином, отримували боснійські 

політики,  негативно вплинула на рівень виконання ними вимог. 

Загальновизнана ймовірність призупинення розширення ЄС після вступу 

Хорватії базується на так званій проблемі  «виснаженості розширеннями». 

Це робить перспективу вступу для Боснії ще більш розмитою та породжує 

ще більшу зневіру та песимізм поміж боснійців. Усі вищезгадані фактори 

мають негативний вплив на ефективність політики ЄС в БіГ. 

У 2013-2014 рр. Європейським Союзом було запроваджено одразу 

дві важливих ініціативи, що безпосередньо торкнулися його політики  

в Боснії. По-перше, Європейська Комісія послідовно, в двох своїх останніх 

щорічних звітах за 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр., які мають назву 

«Стратегія розширення та основні виклики», переносить акцент на 

виконання економічних вимог ЄС та на подолання економічних труднощів 

шляхом проведення необхідних реформ у країнах-кандидатах та 

потенційних кандидатах на членство [85]. Головним аспектом підготовки 

до вступу, таким чином, стає покращення економічної політики та 

економічного управління, з метою більш структурованого підходу до 
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проведення реформ, які дозволять досягти економічного зростання та 

поліпшення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Як 

новий елемент було запропоновано Національні програми економічних 

реформ та Програми зростання та конкурентоспроможності, що їх країни 

мають готувати щорічно та кожні два роки відповідно. Офіційно «новий 

підхід передбачає внесення змін до діалогу та якісне покращення 

звітування, що дозволить більш чітко керувати процесом реформ» [33]. 

Вочевидь, за посиленням економічного компоненту програми з 

розширення ЄС стоять конкретні раціональні мотиви: 1) запровадження 

додаткових національних програм та звітів з реформування дозволяє 

посилити контроль за діями урядів країн-кандидатів (запобігти створенню 

«потьомкінських селищ»); 2) підсилення економічного компоненту 

дозволяє обумовити прогрес на шляху інтеграції досягненням конкретних 

результатів у реформуванні економіки; 3) підкреслення економічних 

критеріїв робить діалог з потенційними членами ЄС більш прагматичним, 

зменшуючи важливість політичних факторів. 

По-друге, 4 листопада 2014 р. міністри закордонних справ 

Великобританії та Німеччини Філіп Хемонд та Франк-Вальтер Штайнмаєр 

зробили спільну заяву та опублікували статтю під назвою «Новий початок 

для Боснії», в якій ідеться про необхідність надання нового імпульсу 

процесу європейської інтеграції Боснії. У статті два міністри пообіцяли, 

що посприяють стрімкому прогресу Боснії на шляху до ЄС, якщо місцеві 

політики письмово візьмуть на себе зобов’язання з виконання необхідних 

реформ.  При цьому, однак, стаття не містить списку конкретних реформ: 

«Перший крок, який ми хочемо зробити в Боснії – це щоб її політичні 

лідери дали письмове зобов’язання з виконання двох речей: по-перше, 

провести реформи інститутів на всіх рівнях влади в державі, які дозволять 

зробити її більш функціональною та здатною до ефективного 

співробітництва з ЄС; і по-друге, узгодити з ЄС більш широку програму 

реформ з метою просування країни на її шляху до вступу в ЄС» [30].  
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Дві ініціативи, описані вище, є надзвичайно важливими кроками з 

боку ЄС, які показують, що європейські політики, навіть після років 

невдач, все ж намагаються розробити нову стратегію щодо Боснії. 

Очевидним є бажання європейців добитися хоч скільки-небудь відчутного 

прогресу та зворотної реакції від боснійського політикуму. Вирішення 

заполітизованих проблем та питань, що викликають найгостріші 

суперечності (конституційна реформа та справа Сейдіча-Фінчі), було 

відсунуто на другий план. Замість цього пропонується звернути увагу на 

економічні проблеми, які є надзвичайно нагальними для країни. 

Запропоновані ЄС нові типи програмних документів та звітів свідчать, 

окрім іншого, про бажання європейських функціонерів більш чітко 

формулювати завдання та отримувати конкретні звіти з їх виконання. 

Пропозиція Хемонда та Штайнамаєра, таким чином, є спробою практичної 

імплементації нового підходу ЄС, і її успіх тепер повністю залежить від 

політиків у БіГ.  

З іншого боку, в наукових колах та з боку неурядових організацій 

нові ініціативи ЄС зазнали критики. По-перше, перенесення акценту 

політики ЄС з політичної в соціально-економічну сферу згубно 

позначається на виконанні політичних критеріїв. Це в черговий раз 

доводить відсутність у ЄС скільки-небудь конструктивного, і головне, 

послідовного підходу до Боснії. Спільна ініціатива Британії та Німеччини 

по суті підриває всі попередні зусилля міжнародної спільноти з 

імплементації конституційної реформи. У тексті ініціативи не йдеться про 

конкретні зміни. Від боснійських політиків у ній вимагається лише 

надання аморфного зобов’язання з виконання «якихось» інституційних 

реформ та узгодження «якихось» подальших планів з ЄС. І ця пропозиція 

була покладена на стіл, незважаючи на те, що обов’язковою мінімальною 

вимогою до Боснії з боку всіх міжнародних інститутів було внесення 

поправок до конституції у відповідності з рішенням ЄСПЛ. У англо-

німецькій ініціативі про конституційну реформу не йдеться.  
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По-друге, підписання боснійськими політиками гарантії 

впровадження реформ стало, на думку ЄС, достатньою підставою для 

надання чинності Угоді про асоціацію та стабілізацію. Таким чином, 

вийшло, що ЄС остаточно покинув свою традиційну стратегію 

винагородження реформ у країнах-кандидатах. У БіГ стратегія 

стимулювання реформ шляхом гарантування прогресу на шляху інтеграції 

виявилася знеціненою. Можливим приводом для прийняття такого 

рішення ЄС був розрахунок на те, шо політичні сили в БіГ  

намагатимуться заробити політичні бали на співробітництві з ЄС, і рівень 

виконання вимог таким чином стане підвищуватися. Взагалі складається 

враження, що новий підхід ЄС в Боснії є спробою зняти з себе 

відповідальність за провал політики розширення в цій країні. Дійсно, 

вимога надання письмових гарантій скидається на останній елемент  

у стратегії передачі повноважень та відповідальності за кризу в державі на 

місцевий рівень.  

Обидва основних теоретичних підходи, що існують у рамках теорії 

європеїзації (раціоналістичний та соціологічний), надають хороші 

пояснення причин невиконання Боснією вимог ЄС. Використання 

раціоналістичної моделі зовнішніх ініціатив показує, що елемент «умова-

винагорода» європейської політики в Боснії страждає від нестачі декількох 

важливих рис, таких як: визначеність, надійність та відчутність розміру 

винагороди. Ці риси, так само як невизначеність щодо намірів політичних 

лідерів інших державотворчих народів, вплинули на раціональні 

розрахунки боснійських політичних еліт та фактично підірвали виконання 

ними вимог ЄС.  

Соціологічний підхід, у рамках якого відповідність вимог ЄС до 

національної ідентичності розглядається як вирішальний фактор, також 

отримав підтвердження в боснійському випадку. Велика кількість вимог 

ЄС, в тому числі, наступ на сербське самоврядування, гарантоване 

Дейтонською угодою, прагнення реформувати конституцію, вимога 
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співпраці з Гаазьким трибуналом тощо, несуть у собі пряму загрозу 

підвалинам національної ідентичності боснійських народів. А згідно з 

моделлю соціального навчання, прийнятими та імплементованими можуть 

бути лише ті норми та правила, які не суперечать внутрішнім моральним 

та іншим засадам суспільства, закладеним у національній ідентичності.  

До того ж, у пост-конфліктних умовах важливість названих вище чинників 

зростає в рази і несе в собі суттєву загрозу політичній стабільності. 

Отже, причини провалу політики розширення ЄС в Боснії  

і Герцеговині є різноманітними. Частково ці причини полягають  

у слабкості політики ЄС в регіоні Західних Балкан, у його нездатності 

пристосувати свій підхід до складної внутрішньополітичної ситуації та 

неможливості надати чітку та надійну гарантію членства в принаймні 

середньостроковій перспективі. Якщо розглядати перспективу 

європейської інтеграції Боснії, беручи до уваги, що конституційна реформа 

в широкому сенсі не відбудеться в найближчому майбутньому, 

ефективність та взагалі реальність будь-яких позитивних зрушень в 

напрямку ЄС залишається маловірогідною. Глибина політичної кризи в 

Боснії на сьогодні є очевидною, адже навіть ЄС та ОВП констатують це на 

офіційному рівні. Саме тому конституційна реформа має залишатися 

найбільш пріоритетною проблемою для європейських політиків, якщо 

вони не хочуть остаточно заблукати в лабіринтах боснійської внутрішньої 

політики. Однак, самі засади європейського підходу до цієї проблеми та 

можливі шляхи її вирішення мають бути переглянуті. 

 

4.3. Участь Сербії та Хорватії в трансформації Боснії і Герцеговини 

Західні Балкани являють собою один з небагатьох європейських 

регіонів, що досі переживає стадію відновлення та пошуку нової 

самоідентифікації після краху попередніх державно-політичних ініціатив. 

За останні двісті років балканські народи зуміли досягти стабільності лише 

за часів тоталітарної влади Союзу комуністів (компартії) в межах СФРЮ. 
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Після розпаду СФРЮ весь регіон поглинув хаос. Наслідки трагічних подій 

1990-х років і досі відчуваються в балканських країнах. Інтереси жодної  

з країн (окрім, напевно, Словенії) не було повністю задоволено. Багато 

конфліктних вузлів не  розв’язані до сьогодні, й час від часу проявляють 

себе тим чи іншим чином. На Балканах неможливо знайти країну, яка б не 

мала до своїх сусідів певних політичних або територіальних претензій. За 

таких умов ситуація у сфері міжнародних відносин на Балканах 

залишається напруженою, й налагодження співробітництва між країнами 

залежить здебільшого від їх здатності йти на компроміси та нехтувати 

історично обумовленими суперечностями. Водночас існують дві сфери, які 

представляють собою основні точки дотику національних інтересів 

балканських країн: інтеграція до євроатлантичних структур та економічне 

співробітництво.  

Боснія не є винятком із загальної картини. БіГ уособлює всі ті 

проблеми, пов’язані з історичними спогадами, економічним розвитком та 

переходом до демократії, які притаманні колишнім союзним республікам. 

На додаток, окрім політичних мотивів у формуванні зовнішньополітичного 

курсу, звичайних для будь-якої демократії, цей процес у БіГ обтяжено 

зіткненням всередині країни інтересів трьох державотворчих народів. 

Через це побудова відносин з сусідами є вельми складним завданням для 

Боснії. У тій самій мірі, що і в питаннях внутрішньої політики, 

зовнішньополітичні відносини Боснії з країнами регіону знаходяться в 

заручниках у стосунків бошняків, сербів та хорватів та Республіки 

Сербської і Федерації БіГ. Через слабкість центральних державних органів 

у рамках Дейтонської системи, Боснії притаманна невизначеність у 

зовнішньополітичній сфері, відсутність чіткої та уніфікованої позиції щодо 

багатьох важливих питань. Іноді взагалі доречніше було б говорити про 

«зовнішні політики», ніж про зовнішню політику Боснії.  

На регіональному рівні Боснія частіше виступає як об’єкт, ніж як 

суб’єкт міжнародної політики. Існують, як мінімум, два фактори, що 
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пояснюють це. З одного боку, хитросплетіння історичних сюжетів на 

Балканах та особливе місце, яке в них займає Боснія, роблять її одним із 

важливих напрямків у зовнішній політиці сусідніх країн – Сербії та 

Хорватії. З іншого боку, геополітичне положення Балканського півострову 

та зацікавленість ЄС та інших крупних гравців у (де)стабілізації ситуації в 

країнах регіону роблять усі ці країни, за умови відсутності серед них 

єдиного політичного бачення та єдності щодо вирішення окремих проблем, 

об’єктами в рамках регіонального виміру зовнішньої політики великих 

міжнародних акторів. Останній пункт насамперед стосується ЄС та НАТО, 

як інтеграційних платформ, участь у яких є первинним завданням 

зовнішньої політики всіх без винятку західнобалканських країн. Іншими 

словами, ЄС створює умови, за яких зовнішньополітичні пріоритети 

держав у регіоні Західних Балкан розглядаються крізь призму європейської 

інтеграції, а будь-які зовнішньополітичні рішення приймаються з оглядом 

на те, як вони будуть сприйняті в Брюсселі.  

Сербія і Хорватія є країнами, що тісно пов’язані з Боснією  

і Герцеговиною. Незважаючи на це, БіГ за останні 15-20 років не посідала 

пріоритетного місця в ієрархії зовнішньополітичних цілей цих країн.  

У постдейтонський період найважливішим завданням для сусідів Боснії 

було налагодження відносин із новоутвореною державою та 

дистанціювання від участі у внутрішній політиці Боснії. У період після 

2000 р., тобто після повалення режиму Слобоця Мілошевіча та смерті 

Франьо Туджмана і появи перших перспектив на входження до 

європейського інтеграційного простору,  перед Сербією та Хорватією 

постала велика кількість нагальних завдань, пов’язаних із післявоєнним 

відновленням, трансформацією та європеїзацією економіки, законодавства 

тощо. Це пояснює спад цікавості в цих країнах до боснійських проблем. До 

того ж, після закінчення конфліктів у всіх трьох країнах, ситуація була 

нестабільною, і активне втручання у внутрішні справи БіГ, в якій 

мешкають як серби, так і хорвати, могло призвести до нового спалаху 
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насильства. Ситуація поступово змінюється лише в середині-кінці 2000-х 

років, коли Сербія та Хорватія по черзі активізують свою політику  

в регіоні. 

Тим не менш Сербію та Хорватію як основних об’єктів аналізу було 

обрано не випадково. Вони залишаються провідними гравцями, які 

продовжують сперечатися між собою за лідерство в регіоні, незважаючи на 

спільність їх зовнішньої орієнтації на ЄС. Втім, кожна з цих країн має 

певні відмінні риси, що роблять її положення в межах регіону унікальним. 

Так, Сербія залишається найбільш консервативною силою в регіоні та 

єдиною країною, яка зберігає зв’язок зі своїм традиційним союзником з-за 

меж об’єднаної Європи – Росією. Хорватія ж натомість стала першою  

з 2004 р. країною з РЗБ, яка набула статусу члена ЄС. Такі їх особливості  

в купі зі взаємними історико-культурними суперечностями роблять Сербію 

та Хорватію двома різними полюсами тяжіння в рамках регіональної 

системи МВ. 

Аналізуючи двосторонні відносини Сербії та Хорватії з Боснією, слід 

враховувати той складний контекст, у якому вони розвиваються. Так, 

основними константами, що впливають на регіональну ситуацію, а відтак  

і на боснійську політику двох головних локальних гравців, є:  

1) зацікавленість ЄС та США у збереженні стабільності в Боснії; 2) процес 

європейської інтеграції, що охоплює всі країни регіону; 3) критична 

економічна та політична ситуація в Боснії, що вимагає проведення 

структурних перетворень, на першому місці серед яких знаходиться 

конституційна реформа; 4) внутрішня боротьба в Сербії та Хорватії між 

консервативно-націоналістичним та ліберальним таборами; 5) невирішені 

двосторонні питання з БіГ. Загалом, боснійський напрямок політики 

сербського та хорватського урядів, з точки зору його результатів, як для 

Боснії, так і для двох цих країн, завжди носив суперечливий характер.  

Сербський та хорватський політикуми вже довгий час знаходяться 

між молотом та ковадлом. З одного боку, враховуючи, що попри 
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закінчення активної фази етно-національних конфліктів, підтримка 

націоналістичної парадигми серед населення балканських країн 

залишається значною, політикам з Сербії та Хорватії доводиться 

корегувати свої дії з урахуванням таких настроїв. Необхідність діяти з 

огляду на свій електоральний імідж створює перед політиками певні 

бар’єри, перетин яких є здебільшого неможливим. Так, наприклад,  

у сербських політичних реаліях відмова від підтримки сербського 

населення в регіоні, визнання незалежності Косова тощо представляють 

собою ті червоні лінії, зайшовши за які, політик може цілком втратити 

свою електоральну базу. З іншого боку, ЄС, що переслідує власні цілі  

в балканському регіоні та в БіГ, здійснює постійний тиск на регіональних 

лідерів. Задля досягнення своїх зовнішньополітичних цілей ЄС 

використовує важелі впливу на Сербію та Хорватію, які він має в рамках 

процесу інтеграції.  

Позиція та роль ЄС потребують окремого висвітлення. Як вже було 

зазначено в цьому розділі, у другій половині 2000-х років, ЄС втратив свій 

вплив у справі просування реформ у Боснії. Одним із шляхів покращення 

ситуації в БіГ стало залучення сусідніх держав, які ЄС спонукав до 

конструктивної участі в боснійському політичному процесі. Інтенсифікація 

відносин між Боснією та її сусідами, з точки зору ЄС, мала послужити 

досягненню як мінімум двох головних цілей: по-перше, за допомогою 

Белграда та Загреба західні політики сподівалися зупинити скочування БіГ 

в прірву політичної та економічної кризи, а по-друге, з огляду на 

європейські перспективи Сербії та Хорватії, цим країнам потрібно було 

врегулювати низку невирішених питань у відносинах з Боснією[38, 2].  

Фактично західні міжнародні гравці, що за довгі роки свого 

втручання у боснійські справи певним чином дискредитували себе в очах 

як політиків, так і місцевого населення, спробували зробити сусідні 

балканські держави провідниками своєї політики. Такий підхід мав сенс, 

адже Сербія та Хорватія, маючи на меті інтеграцію в ЄС, потрапили  
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в залежність від Заходу. Водночас, успішність цих країн (у порівнянні  

з Боснією) на шляху європейської інтеграції могла призвести до 

виникнення так званого спілловер-ефекту, тобто поступової активізації 

євроінтеграційних зусиль Боснії перед обличчям успіхів її сусідів. Сюди 

також слід додати зворотний, висхідний вплив, який Сербія і, особливо, 

Хорватія набувають по мірі того, як вони наближаються до ЄС. Цей вплив 

полягає в здатності цих країн брати участь у процесі прийняття рішень 

всередині ЄС, в тому числі у формуванні європейської політики щодо 

Боснії. Для того, щоб зрозуміти як двосторонні відносини між Боснією та її 

сусідами вплинули на ситуацію всередині країни, потрібно дати коротку 

характеристику основних етапів цих відносин. 

  Відносини між Сербією та БіГ включають у себе низку важливих 

аспектів, що випливають з історичних обставин, економічних інтересів 

двох країн та особливостей політичної ситуації в регіоні. Головним 

документом, що зв’язує Республіку Сербія, як правонаступницю СФРЮ, та 

БіГ є Дейтонська мирна угода, в рамках якої Югославія виступила одним  

з її гарантів. Дипломатичні відносини було встановлено в грудні 2000 р., 

тобто вже після повалення режиму Слободана Мілошевича. З того 

моменту між Сербією та БіГ було укладено більше 30 угод, які 

здебільшого носили технічний характер і були спрямовані на 

інтенсифікацію двосторонніх відносин [46]. 

Важливою особливістю сербсько-боснійських відносин є той факт, 

що окрім офіційних відносин між двома державами паралельно було 

встановлено відносини між Сербією та сербським ентитетом БіГ – 

Республікою Сербською. Через рік після підписання угоди в Дейтоні,  

в 1997 році Сербія та Республіка Сербська підписали Угоду про спеціальні 

паралельні відносини. Третя стаття Дейтонської конституції БіГ надає 

можливість ентитетам встановлювати такий тип відносин із сусідніми 

державами, якщо це не порушує суверенітету та територіальної цілісності 

Боснії і Герцеговини. Паралельні відносини з РС є проявом 
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багатовимірності зовнішньої політики Сербії щодо Боснії. Вони 

представляють собою характерну рису взаємовідносин двох країн. 

Водночас активні відносини з одним з ентитетів БіГ свідчать про 

асиметричний характер зовнішньої політики Сербії. Вони викликають 

суперечливу реакцію та вочевидь не сприяють покращенню атмосфери в 

ширшому двосторонньому контексті. 

 Після повалення режиму Мілошевича в 2000 р., Сербія протягом 

п’яти років не брала активної участі в боснійських справах. Інтенсифікація 

відносин сталася в 2005 р., коли до влади в Сербії прийшов Воїслав 

Куштуніца. Того ж року міжнародна спільнота здійснила перехід до 

політики меншого втручання та принципу «місцевої власності». У 2006 р. 

Мілорад Додік став прем’єр-міністром Республіки Сербської, після чого 

було поновлено Угоду про спеціальні паралельні відносини між РС та 

Сербією. Націоналістична орієнтація Куштуніци та Додіка призвела 

загалом до погіршення відносин між Сербією та БіГ. Додік, який відчув 

підтримку з боку Сербії, починає розхитувати позицію ЄС в країні  

і намагається звести нанівець уже проведені реформи, використовуючи 

погрозу відокремитися від БіГ.  

У 2008 р. народ Сербії обрав президента та уряд із відверто 

проєвропейською позицією. Захід покладав велику надію на Бориса Тадича 

як на президента, який зможе добитись відчутного покращення відносин із 

Боснією, а відтак послужити справі налагодження внутрішньої ситуації в 

країні. Втім, політика нового уряду виявилася не настільки 

передбачуваною. Тадич, здійснивши в 2011 р. перший візит президента 

Сербії до Сараєва з часів війни і заявивши, що «Сербія ніколи не перетне 

межу, встановлену міжнародним законодавством, Дейтонською угодою та 

практикою добросусідських відносин, і не стане втручатись у справи 

сусідніх держав – суверенних та незалежних держав» [142], здавалося б, 

здійснив позитивний прорив, на який так довго чекав Захід. Водночас це 

не означало, що нове сербське керівництво насправді зробило вибір на 
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користь відносин із Сараєвом, а не з Баня-Лукою. Тадич надавав дуже 

активну підтримку Додіку, і дружні відносини з РС на практиці не були 

жодним чином обмежені. За період із 2009 по 2011 рр. два лідери 

зустрілися загалом 23 рази [38, 7]. Конструктивні заяви Тадича про 

необхідність збереження цілісності БіГ та підвищення функціональності 

інститутів з урахуванням позицій трьох народів та двох ентитетів жодним 

чином не суперечили Додіку, ба навіть підтримували його статус 

рівноправного гравця. На додаток, Сербія фактично не засудила жодного з 

агресивних та відкрито сепаратистських висловлювань керівництва РС.    

Отже, за президентства Бориса Тадича політика Сербії по 

відношенню до Боснії не зазнала корінних змін. Вона носила 

неоднозначний характер і мала подвійні цілі: тоді як для Сербії прогрес у 

рамках інтеграції в ЄС був і залишається найважливішим елементом її 

зовнішньої політики, президент Тадич не зміг заради цієї мети 

пожертвувати особливими відносинами з РС та налагодити по 

справжньому партнерські відносини з БіГ. Ще з повоєнних часів відносини 

Сербії та Боснії обтяжені низкою проблем: демаркація кордону, 

розподілення державного майна СФРЮ, взаємні звинувачення у 

військових злочинах таке інше. Однак, уряду Тадича, незважаючи на деякі 

спроби, не вдалося вирішити жодного з цих питань.  

Новим політичним керівництвом Сербії стали президент  

Томіслав Ніколич та прем’єр Івіца Дачич, які зайняли свої пости після 

виборів 2012 р. Наголосивши на прагматичності зовнішньої політики 

Сербії та необхідності налагодження відносин з усіма ключовими 

світовими та регіональними гравцями, нові лідери Сербії втім так і не 

здійснили довгоочікуваного Заходом кардинального перевороту в 

зовнішньополітичному курсі [104]. Було продовжено курс часів 

президентства Тадича, тобто маневрування між задекларованою 

відданістю меті інтеграції в ЄС та традиційним сербським 

консерватизмом. Політика щодо БіГ також не зазнала принципових змін  
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і залишилася двовекторною за попередньою схемою «Сараєво +  

Баня-Лука». 

Яскравим прикладом неоднозначності зовнішньої політики Сербії 

стали заяви президента Ніколича, в яких він надіслав своїм колегам у БіГ 

змішаний сигнал. Спочатку в 2012 р. Ніколич, наслідуючи своїх 

попередників, відмовився визнавати події в Сребрениці геноцидом, 

заявивши, що «жоден серб не погодиться, що в Сребрениці стався геноцид, 

і я не є виключенням». Попри це, вже наступного року, під час інтерв’ю 

одному з боснійських телеканалів, Ніколич, «ставши на коліна», вибачився 

від імені Сербії перед усіма, хто постраждав від його країни та його народу 

в Сребрениці [141]. Зрозуміло, що ці заяви викликали неоднозначну 

реакцію по всьому регіону. Цей приклад ілюструє неоднозначність 

сербської політики в Боснії, кожного разу  роблячи крок назустріч Заходу  

у справі налагодження співробітництва та примирення між країнами, 

сербські лідери роблять його з яким-небудь застереженням, що дозволяє їм 

підтримувати тісні відносини з РС. Так само, тема визнання подій  

у Сребрениці геноцидом є однією з тих червоних ліній, перетин яких може 

трагічним чином позначитися на підтримці політика всередині Сербії.  

Про це свідчать результати опитування суспільної думки, які було 

проведено з нагоди прийняття сербським парламентом резолюції щодо 

засудження злочинів, скоєних у Сребрениці [121].  

Окремим аспектом відносин Сербії з БіГ є проблема визнання 

незалежності Косова. Як відомо, проголошення незалежності Косова в 

лютому 2008 р. не тільки викликало обурення в самій Сербії та 

неоднозначну реакцію в світі, а також створило важливий прецедент для 

всіх невизнаних держав та сецесійних рухів. Крім одного. Республіка 

Сербська та її радикально налаштовані лідери опинилися в складному 

становищі: РС звичайно не могла визнати незалежність Косова, однак ця 

ситуація стала прекрасним шансом, щоб заробити додатковий політичний 

капітал та посилити свою позицію у відносинах з міжнародними акторами. 
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Саме тому спільна заява Мілорада Додіка, який був на той час прем’єр-

міністром РС, та президента Райко Кузмановича містила такі слова: «Той 

факт, що хтось може відокремитися від юридично визнаної країни, члена 

ООН, незважаючи на незгоду цієї країни, може спровокувати появу різних 

ідей серед інших» [63]. Як бачимо, цей текст вже містить погрозу з боку 

РС. І дійсно, після проголошення незалежності Косова РС починає 

кампанію за проведення референдуму про відокремлення, ба навіть 

проголошення незалежності без референдуму [126, 12]. На даний момент з 

часу проголошення незалежності Косова пройшло вже 7 років, і з кожним 

роком його незалежність визнає все більша кількість країн. Незважаючи на 

це, конкретні дії керівництва РС та М. Додіка особисто й досі 

обмежуються постійно повторюваними погрозами провести референдум.  

У політичній грі, яку Сербія веде із Заходом, Белград нерідко 

намагався використати дві проблеми – статус Косова та внутрішню 

ситуацію в Боснії – у зв’язці. Сербія за будь-якого уряду послідовно 

виступає як захисниця державної структури, створеної в Дейтоні.  

При цьому вона має на це цілу низку причин, таких як захист та підтримка 

рівного статусу сербів всередині БіГ, підтримання формального 

міжнародного статусу та пов’язаного з ним потенційного впливу, який 

Сербія, як гарант угоди, має в регіоні. Нарешті, Дейтон розширює простір 

для політичного маневру, адже сербські зобов’язання, що випливають  

з угоди, можуть бути в будь-який момент використані для посилення своєї 

переговорної позиції [46, 5]. У цьому контексті показовим є ситуативний 

відхід Белграду від беззастережної підтримки цілісності БіГ, до якого 

сербська влада іноді вдається, коли мова заходить про статус Косова.  

В умовах конфлікту із західними державами навколо Косова Сербія часто 

втрачає свою наполегливість у питанні збереження територіальної 

цілісності Боснії [46, 6]. Така поведінка сербського керівництва черговий 

раз свідчить, що питання відносин з Боснією, підтримка її територіальної 
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цілісності тощо, здебільшого використовуються в Белграді для акцентуації 

своїх власних проблем, та  як політична противага міжнародному тиску.  

 Переходячи до відносин Хорватії та БіГ, слід одразу зазначити, що 

вони носили менш інтенсивний характер, ніж сербсько-боснійські, а фаза 

їх активізації припадає на час не раніше 2010 р. Не зважаючи на це, 

важливість Хорватії, як єдиної сусідньої з Боснією країни, що вже стала 

повноправним членом ЄС, не можна недооцінювати.  До цього можна 

додати, що питання щодо долі боснійських хорватів посідає високе місце у 

порядку денному сьогоднішньої регіональної політики Хорватії.  

Впродовж 2000-х років, тобто після смерті Франьо Туджмана та з 

приходом до влади Степана Месича, що займав посаду президента  

з 2000 по 2010 рр., Хорватія не мала майже жодного впливу на внутрішню 

динаміку в Боснії. Президент Месич та всі три уряди, які були при владі за 

його президентства, фактично самоусунулися від боснійських справ. 

Однак навіть впродовж цього періоду можна простежити певну еволюцію 

політики Загребу в Боснії. У 2000 р., президент Месич, здійснивши свою 

першу закордонну подорож до БіГ і зустрівшись з Алією Ізетбеговичем, 

заявив, що боснійські хорвати повинні вважати своєю столицею не Загреб, 

а Сараєво, а також вони можуть не розраховувати на приєднання до 

Хорватії або створення окремої республіки [76]. Але в 2010 р., вже 

наприкінці своєї президентської каденції, роздратований постійними 

погрозами відокремитися,  що лунали з боку М. Додіка, президент Месич 

заявив, що в разі проведення референдуму в РС, він відправить хорватську 

армію, щоб розділити Республіку навпіл, зайнявши вузький коридор в 

окрузі Брчко. При цьому він, як це неодноразово робили сербські лідери, 

наголосив на тому, що Хорватія в жодному разі не може допустити 

розпаду БіГ, адже вона також є гарантом недоторканності Дейтонської 

угоди [86].  

Хвиля критики на адресу Месича, що прокотилася регіоном після 

його агресивних висловлювань, швидко вщухла завдяки новій регіональній 



165 
 

політиці діючого  президента Хорватії Іво Йосиповича. Як це згодом 

зробив Ніколич, Йосипович почав перезапуск своєї боснійської політики  

з вибачень перед боснійським народом, за той внесок, який Хорватія 

зробила в його страждання в середині 1990-х років. У рамках того ж 

виступу президент надіслав боснійським хорватам  недвозначний сигнал 

про свою неупередженість у внутрішніх справах Боснії: «Три боснійських 

народи повинні знайти формулу, що дозволить їм жити разом, при цьому 

ніхто інший не зможе прийняти рішення замість них, хоча може надати 

допомогу, якщо про це попросять» [75]. У той же час, за Йосиповича 

відносини з хорватами в БіГ були більш інтенсивними, ніж за його 

попередників – президент здійснив цілу серію візитів у Мостар. А в 2011 р. 

Хорватія взяла активну участь у врегулюванні урядової кризи, що виникла 

всередині ФБіГ через так звану «хорватську проблему». Під час цієї кризи, 

як президент, так і прем’єр-міністр Ядранка Косор безпосередньо 

втрутились у внутрішньополітичну ситуацію в БіГ, проводячи консультації 

з двома порушниками спокою – хорватськими партія ХДС та ХДС 1990, 

що суперечило принципу «місцевої власності», який вони активно 

підтримували [38, 20].   

Для Хорватії як країни, яка наблизилася до ЄС найбільше з поміж 

західнобалканських держав, регіональне співробітництво стало 

інструментом передачі свого інтеграційного досвіду, а відтак посилення 

своєї позиції в регіоні. Напередодні вступу в ЄС покращення 

регіонального клімату та вирішення спірних питань із сусідами також мали 

неабияку вагу. У жовтні 2011 р., ще до підписання Угоди про вступ у ЄС, 

Хорватія прийняла Декларацію про просування європейських цінностей  

в регіоні. Вона була покликана символізувати добру волю Хорватії  

в питанні вирішення двосторонніх проблем між нею та іншими країнами 

Західних Балкан. Загреб  показав, що після вступу в ЄС він не збирається 

використовувати означені проблеми, щоб перешкоджати своїм 

регіональним сусідам на їх шляху до ЄС [25, 149]. 
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Отже, Йосипович почав будувати свою регіональну політику на 

засадах примирення та співробітництва, головним елементом котрої було 

врегулювання конфліктів. Як заявила на початку своєї каденції міністр 

закордонних справ Весна Пусіч: «Наша ідея полягає у вирішені спірних 

питань, що залишилися після війни: питання безвісти зниклих осіб, 

повернення розграбованих витворів мистецтва, процеси зі звинувачень  

у військових злочинах. До сьогодні ми здебільшого жили в затінку війни, 

але проблеми потрібно вирішувати» [18]. Відносини з Боснією також 

обтяжені деякими проблемами, які здебільшого пов’язані з власністю на 

югославське майно та деякими територіально-географічними питаннями 

[25, 143]. Але наявність цих проблем не має суттєвого негативного впливу 

на відносини між двома країнами.   

На сьогоднішній день  підхід Хорватії до відносин із Боснією 

базується здебільшого на раціональних засадах. Основним мотивом, яким 

керується Загреб, є досягнення стабільності в Боснії та розблокування 

процесу реформ, що сприятиме прискоренню євроінтеграції. При цьому 

хорватська позиція полягає в необхідності залучення всіх боснійських 

акторів до пошуку такого рішення, яке б дозволило зробити державу більш 

функціональною, не порушивши при цьому існуючого балансу між 

інтересами трьох народів. Уряд Мілановича також значно скоротив свою 

підтримку боснійським хорватам. По-перше, він відмежувався від зв’язків 

з окремими політичними силами, по-друге, відмовився від підтримки 

проекту зі створення третього ентитету для хорватів, по-третє, обмежив 

безпосередній зв’язок між боснійськими хорватами та їх материнською 

державою, зробивши умови для отримання хорватського громадянства 

більш жорсткими. Серед конкретних, але переважно символічних, кроків  

у напрямку підтримки Боснії на її шляху до ЄС, було створення Ради з 

перехідних процесів, яка мала виконувати роль центру з передачі 

інтеграційного досвіду країнам регіону, а також передача хорватського 

перекладу acquiscommunautaire. Водночас, на сьогодні немає жодних 
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свідчень про те, що роль Хорватії як провідника Боснії в ЄС, принесла 

якісь відчутні результати. Проаналізувавши  ситуацію в Боснії, можна 

зробити висновок, що оновлена політика Хорватії не є успішною, 

конституційний процес у Боснії не зрушує з місця вже багато років,  

а економічні та соціальні проблеми, в тому числі і пов’язані з хорватською 

меншиною, лише поглиблюються.  

Таким чином, західнобалканський регіон на сьогодні ще не до кінця 

оговтався від пережитої трагедії середини-кінця 1990-х років. Боснія ж 

являє собою головний пережиток війни. Двосторонні проблеми, пов’язані  

з демаркацією кордонів та розподілом югославського майна, які БіГ має із 

сусідніми країнами, залишаються нерозв’язаними з воєнних часів. 

Протягом післявоєнного періоду сусідні держави формували свою 

політику, спираючись на національно-етнічні мотиви. Відхід від цієї 

тенденції та перехід до більш прагматичних засад почався в 2000 р.  

і триває досі. Сербія та Хорватія є основними гравцями в регіоні, вони ж 

залишаються головними зовнішньополітичними партнерами Боснії, яка  

в силу свого державного устрою не в змозі проводити активну регіональну 

та взагалі зовнішню політику. Для Сербії і Хорватії Боснія не є 

зовнішньополітичним пріоритетом, скоріше, вона являє собою проблему, 

яка через історичні та етнічні зв’язки між країнами потребує постійної 

уваги з боку керівництва.  

Політика ЄС з розширення, яка охопила всі країни регіону, 

безумовно створила позитивну атмосферу для покращення відносин між 

країнами. Але з 2005 р., коли ЄС став просувати ідею «місцевої власності» 

над процесом реформ та іншим, він втратив важелі впливу на політиків 

всередині Боснії, що ускладнило відносини БіГ з сусідами. Так, наприклад, 

неконструктивна політика Мілорада Додіка стала проблемою 

регіонального масштабу. З іншого боку, у світлі зниження власного впливу 

в БіГ, ЄС почав чинити тиск на Белград та Загреб з метою розширення їх 

присутності. Втім зусилля з боку ЄС не принесли бажаних плодів. 
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Відсутність єдиної та добре скоординованої позиції ЄС щодо Боснії та 

брак комплексної стратегії по залученню сусідніх країн до вирішення 

боснійських проблем призводять до того, що на сьогодні всередині Боснії 

не відчувається майже жодного конструктивного впливу з боку Сербії та 

Хорватії.  

 

Висновки до розділу ІV 

 Концентровані зусилля міжнародної спільноти з урегулювання 

ситуації в Боснії та створення на її теренах життєздатної держави принесли 

результати, які не задовольняють повністю ані жодну зі сторін конфлікту, 

ані самих міжнародних акторів. Первинні гуманітарні завдання та 

припинення насильства, що стояли на порядку денному на першому 

післявоєнному етапі, були ефективно виконані завдяки діям (хоча й не 

завжди добре скоординованим) міжнародних організацій, на кшталт 

ОБСЄ, МООНБГ, УВКБ ООН, ЄБРР, МБ та ін., провідних 

західноєвропейських держав, США та Росії, які об’єдналися спочатку в 

рамках Контактної групи, а згодом – РІМ. Верховний представник з його 

розширеними повноваженням упродовж десяти років активно втілював 

плани міжнародної спільноти з реконструкції БіГ. Але протягом останніх 

років питання про ліквідацію ОВП переросло в один з найгостріших 

каменів спотикання у відносинах міжнародної спільноти та боснійського 

політикуму.  

 У 2000-х роках низка потрясінь світового характеру обумовила 

зниження зацікавленості західних держав на чолі з США в подальшій 

присутності в Боснії. На чолі військового та гуманітарного елементів 

міжнародної місії в БіГ став ЄС. У цей же час свою політику активізують 

гравці, які до цього здебільшого знаходилися у кільватері міжнародної 

політики в Боснії – Росія та Туреччина. Як перша, так і друга розглядали 

Боснію як один з основних плацдармів для відновлення втраченого ними 

впливу на Балканах. У Боснії вони почали проявляти унікальні риси своєї 
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політики та позиціонувати себе як альтернатива Заходу. Росія за 

президентства Путіна, наприклад, почала відкрито саботувати західну 

програму з реформування Дейтону. Вона поглибила відносини з сербським 

ентитетом, надавши автономістським прагненням М. Додіка додаткової 

легітимності. Туреччина, в особі боснійських мусульман, також знайшла 

собі підтримку в країні. Дії Туреччини в Боснії, однак, не були скеровані 

на відкрите протистояння з Заходом. Культурне та економічне 

співробітництво з Боснією стали елементом посилення її позиції як 

регіонального лідера в більш широкому регіоні, який з поміж іншого, 

включав і Західні Балкани.   

 У тому, що стосується європейської інтеграції БіГ, слід підкреслити, 

що Європейський Союз сформував свій підхід до Боснії, використовуючи 

той самий набір європеізаційних інструментів, які довели свою 

ефективність під час Східного розширення. Це означає, що в Боснії, так 

само як і в інших країнах Західних Балкан, ЄС використав ту саму модель, 

щоб стимулювати проведення необхідних реформ, яку було застосовано в 

країнах Східної і Центральної Європи. Таким чином, як це зараз стає 

очевидним, ЄС не зміг пристосувати свою політику до пост-югославських 

реалій. Найголовніше, європейські політики не звернули уваги на те, що 

західнобалканські народи мають міцно вкорінені національні ідентичності, 

які є важливою складовою будь-яких раціонально вмотивованих 

розрахунків щодо прийняття чи відхилення того чи іншого політичного 

курсу.  

Відсутність будь-якого прогресу в Боснії на початку 2010-х років 

почала ставати дедалі помітнішою, кидаючи тінь на репутацію всього 

Євросоюзу. Новий економічно орієнтований підхід, запропонований 

Великобританією та Німеччиною наприкінці 2014 р., покликаний зробити 

політику ЄС в Боснії максимально раціональною. Вочевидь, він також є 

спробою використати зростаюче соціальне невдоволення проти 

популістських політичних сил, дії котрих не сприяють прогресові країни. 
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Проте позиція Додіка може вкотре стати головною перепоною на шляху до 

масштабних перетворень. 

На регіональному рівні Боснія також представляє собою важливий 

геополітичний об’єкт. Сербія та Хорватія на всіх етапах після закінчення 

війни мали власні інтереси в БіГ. Проте активність цих сусідніх країн та їх 

безпосередня участь у внутрішньополітичному житті Боснії залежала від 

великої кількості чинників, серед яких, наприклад, політична орієнтація 

правлячих коаліцій та урядів у Белграді та Загребі, тиск з боку ЄС тощо. 

Політика сусідніх країн у БіГ не принесла значних позитивних результатів. 

По-перше, більшість двосторонніх проблем так і не було вирішено,  

по-друге, Сербія продовжує контакти з РС і надає підтримку М. Додіку, 

по-третє, Хорватія, хоча й зайняла неупереджену позицію у відносинах з 

усіма акторами в БіГ, так і не змогла надати конкретної допомоги країні. 

На нашу думку, основною причиною неефективності політики сусідніх 

країн у БіГ є домінування етно-національної парадигми мислення серед 

населення та еліт Сербії та Хорватії, а також незацікавленість Белграду та 

Загребу у вирішенні боснійських проблем. Сербію на сьогодні продовжує 

влаштовувати статус-кво, за якого вона може використати сильну РС для 

протистояння Заходу в питанні Косова. Для Хорватії ж Боснія не є ані 

пріоритетом її зовнішньої політики, ані інструментом вирішення власних 

проблем. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У ході проведення дисертаційного дослідження, відповідно до 

визначеної мети, поставлених завдань та базуючись на описаному 

теоретико-методологічному апараті, автор дійшов наступних висновків.   

1. У даному дослідженні ми назвали європеїзацію основною формою 

трансформації країн регіону Західні Балкани. Це пояснюється, з одного 

боку, тим, що ЄС представляє собою головний зовнішньополітичний 

орієнтир для всіх країн регіону, а з іншого, тим, що європеїзація стала 

всеохоплюючим процесом, який торкнувся не лише сфери зовнішньої 

політики новостворених держав, а й підпорядкував собі внутрішні 

перетворення в усіх значущих сферах суспільного життя. Таким чином, 

головним напрямком трансформації для країн Західних Балкан стало 

поступове ідеологічне, нормативне та інституційне наближення до ЄС. 

Через інтернаціоналізацію державного будівництва в Боснії, особливо на 

перших двох етапах, вплив ЄС на політичний процес був надзвичайно 

високим. Так, відносини з ЄС визначили спрямованість трансформації БіГ 

на побудову ліберально-демократичного суспільства та ринкової 

економіки.  

Однак, у Боснії демократизація та лібералізація виявилися ще більш 

складними, ніж у країнах, що приєдналися до ЄС в 2004 та 2007 рр. До 

сьогодні БіГ балансує на межі колапсу державної системи й, навіть, 

фактичного розпаду. Отже, теорія європеїзації надає влучне пояснення 

сповільненості трансформації БіГ: весь процес посткомуністичної 

трансформації набув водночас характеру виконання вимог Європейського 

Союзу, який не зумів пристосувати свій старий підхід, використаний в 

рамках підготовки до Східного розширення, до особливостей регіону 

Західних Балкан та конкретної країни – Боснії і Герцеговини.  

У той час як етнічний поділ ліг в основу існуючого політичного 

устрою БіГ, він же був і залишається головним джерелом напруженості та 
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обструкціонізму в країні. ЄС, за цих обставин, не зумів домогтись ані 

перебудови системи шляхом реформи конституції, ані беззаперечного 

виконання своїх вимог (неповна імплементація реформи поліції, яка була 

частиною комплексу вимог ЄС). Таким чином, з боку ЄС було 

продемонстровано, що його підхід та вимоги в рамках процесу розширення 

не є достатньо прозорими та безкомпромісними. Для боснійських 

політиків це означало, що з ЄС можна сперечатися та торгуватися. Відтак 

нанівець були зведені зусилля, яких доклав Верховний представник для 

насадження авторитету міжнародних структур. Відтоді боснійські серби на 

чолі з М. Додіком неодноразово вдавалися до погроз та шантажу з метою 

недопущення проведення реформ всупереч їх бажанням. Ситуація  

з неприйняттям Боснією європейських норм не мала б такого значення для 

ЄС (як не мала протягом багатьох років повільна імплементація цих норм 

Україною), якби ЄС не був настільки тісно пов’язаний з процесом 

трансформації БіГ. Під загрозою опинився авторитет ЄС як нормативного 

взірця та його здатність спонукати сусідні країни до впровадження 

системних перетворень.  

2. У нашому дослідженні поняття «трансформація» використано як 

термін, що охоплює та узагальнює процеси, що відбуваються в 

посткомуністичних країнах Європи. Трансформація не є тотожною з 

модернізацією, оскільки останній термін має позитивну конотацію, тоді як 

трансформація сама по собі є нелінійним процесом, результатом якого не 

обов’язково є консолідація демократії. Двома основними складовими 

трансформації є демократизація (демократичний транзит) та державне 

будівництво. Демократичний транзит характеризує рух посткомуністичної 

країни в напрямку побудови та консолідації ліберальної демократії за 

західним зразком. Державне будівництво представляє собою процес 

розвитку держави в напрямку підвищення її ефективності та організаційної 

функціональності. Основу державного будівництва становить розбудова, 

зміцнення та реформування інститутів. У Боснії, як у багатьох країнах 
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світової периферії, державне будівництво набуло форми міжнародної 

присутності, адже саме міжнародна спільнота доклала основних зусиль до 

збереження БіГ  як держави після закінчення війни. 

3. Трансформація Боснії і Герцеговини є багатовимірним процесом, 

якому притаманні як загальні риси посткомуністичної трансформації, так і 

певні унікальні характеристики. Перш за все, Боснію зазвичай розглядають  

як складову частину Західних Балкан, що являють собою геополітично 

новий регіон з колишніх югославських республік, які ще не стали членами 

ЄС. Інакше кажучи, в Боснії проявляються проблеми характерні для  

пост-югославських держав, зокрема, напружена міжетнічна ситуація, 

корупція, економічна відсталість й т. ін.  Водночас трансформація БіГ 

носить посткомуністичний характер і в цьому полягає її спільність з 

широким колом країн Східної Європи. Нарешті, унікальною особливістю 

Боснії є надзвичайно складний характер тих перетворень, що стояли на 

порядку денному після війни 1992-1995 рр., найсерйознішого збройного 

конфлікту на теренах СФРЮ. У БіГ наявні у великій кількості елементи, 

притаманні післявоєнному етнічно роздробленому суспільству, що на 

додаток до «класичних» проблем посткомуністичної країни впливає на 

процес трансформації. 

У рамках Дейтонської угоди було закріплено такі положення, які 

стали чи не найголовнішим джерелом поточних проблем Боснії і 

Герцеговини у сфері державного будівництва. На момент підписання 

угоди, в якій було закладено принципи побудови нової державної системи 

та співіснування трьох народів БіГ, основною силою, здатною 

підтримувати функціонування держави, були міжнародні актори. 

Поступово, після проведення перших повністю самостійних виборів, 

баланс сил змістився в бік місцевого політикуму. Втім, у руках Ради з 

імплементації миру залишався важливий запобіжник у вигляді підсиленого 

ОВП. Однак подальша деградація ролі ОВП показала всю недосконалість 

дейтонської державної системи, позбавленої належного міжнародного 
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контролю. Складна система взаємовідносин Республіки Сербської та 

Федерації БіГ, домінування принципу розподілу влади за етнічними 

квотами та інші інституційні особливості, за задумом творців нової 

системи, повинні були гарантувати виконання найнагальніших первинних 

завдань, а згодом стимулювати поступове примирення сторін через їх 

взаємодію на всіх рівнях влади.  

Невиправданість таких надій почала проявляти себе майже одразу: 

на повоєнних виборах в обох ентитетах послідовно перемагали 

націоналісти та популісти. Ніщо не свідчить про те, що міжнародні гравці, 

такі як США та ЄС, окрім державного будівництва та відновлення, 

збиралися займатись у Боснії побудовою єдиної нації. Однак, їм мимоволі 

довелося взяти на себе роль арбітра в міжетнічних відносинах. При цьому 

виявився хибним розрахунок на поступову нормалізацію відносин та 

виникнення екзогенного стимулу до співробітництва. Реформування 

країни Педді Ешдауном, незважаючи на деспотичність його методів, 

виявилося незавершеним, у результаті чого було провалено конституційну 

реформу, і країна досі залишається заручницею націоналістичної риторики 

в ентитетах. Отже, всупереч сподіванням творців повоєнної державної 

системи, Боснія так і не стала самодостатньою країною, яка в стані 

самостійно вирішувати свої проблеми; причиною цього, принаймні 

частково, є складність та негнучкість інституційного апарату, свого часу 

створеного в Дейтоні. 

Незважаючи на різницю в причинах та масштабі конфліктів, Боснія 

та Україна мають низку важливих спільних рис: жодна з країн не набула 

незалежності/не зуміла її утримати протягом ХХ ст.; обидві країни все ще 

переживають період посткомуністичної трансформації; вони все ще 

знаходяться на шляху до консолідованої демократії та страждають від 

економічних проблем, пов’язаних із корупцією та неефективним 

реформуванням; нарешті, як Боснія, так і Україна прагнуть інтегруватися в 

ЄС. Відтак прийняття мирної угоди під тиском західних акторів ще більше 
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наближує Україну до боснійського сценарію. Угода «Мінськ-ІІ» (лютий 

2015 р.) поставила Україну у становище, яке в певному сенсі нагадує стан 

повоєнної Боснії: цим документом передбачалося не лише припинення 

вогню між сторонами, але й низка внутрішніх, у тому числі 

конституційних, перетворень в Україні. «Мінськ-ІІ» можна порівняти з 

Дейтоном, тому що, з одного боку, він не є достатньо ефективним для 

остаточного розв’язання конфлікту на Донбасі, а з іншого боку, передбачає 

суттєві внутрішні перетворення, імплементація яких, за певних умов, може 

зробити український Донбас джерелом нестабільності для України на 

довгострокову перспективу. З боку ЄС, найважливішою метою якого є 

відновлення стабільності, відчувається значний тиск щодо врегулювання 

конфлікту та запровадження внутрішніх перетворень на кшталт 

децентралізації й надання особливого статусу територіям Донецької та 

Луганської областей, що може не відповідати інтересам України. 

Зацікавленість ЄС у використанні механізму децентралізації як 

інструменту врегулювання конфлікту підтверджується неодноразовим 

наголошенням на важливості концентрації зусиль з боку українського 

уряду в цьому напрямку. Найближчим часом одним з найгірших сценаріїв 

для України може стати підписання чергової угоди в дусі «Мінську-ІІ». 

Загроза полягає в тому, що така потенційна угода може бути ще більш 

подібною до Дейтонської. Подальше небажання і нездатність Росії та  

так званих ДНР-ЛНР шукати компроміс з українською стороною може 

змусити ЄС, перевантажений внутрішніми проблемами та іншими 

міжнародними кризами, здійснити більший тиск на уряд України з метою 

запровадження ширших заходів, спрямованих на надання особливого 

статусу окремим територіям Донеччини та Луганщини. Як показує 

випадок Боснії і Герцеговини, створення державної системи на умовах 

консоціації (проявами якої може стати система квот, двопалатний 

парламент або право вето) в майбутньому може загрожувати 

функціональності виконавчих та законодавчих органів влади. Більше того, 
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враховуючи стійке бажання РФ зберегти свою присутність в Україні, 

розширення автономії територій ДНР-ЛНР надасть Росії потужний важіль 

для впливу на внутрішню і зовнішню політику України. Подібно до того, 

як Боснія загальмувала на шляху трансформації після 2006 р., Україна 

може втрати позитивний імпульс до впровадження реформ у разі 

повернення до її складу окупованих територій як автономних одиниць із 

широкими повноваженнями. 

4. Період, що досліджується, можна умовно поділити на три етапи 

таким чином: 1) 1995-2000 рр. – первинний післявоєнний етап;  

2) 2000-2006 рр. – період впровадження реформ під головуванням 

Верховного Представника; 3) 2006-2015 рр. – поступова деградація 

внутрішньополітичної ситуації та регрес у сфері державного будівництва. 

Через значні руйнування та людські втрати, що їх Боснія зазнала в 

ході війни, вона стала об’єктом прискіпливої уваги міжнародної спільноти. 

Над відновленням країни працювала велика кількість міжнародних 

організацій та агенцій, серед яких ОБСЄ, МООНБГ, УВКБ ООН, ЄБРР, 

МБ та інші. Їх роботу можна оцінити як ефективну, адже нагальні 

проблеми гуманітарного характеру та проблеми середньострокової 

перспективи, такі як відбудова інфраструктури, були виконані. Щоправда, 

в роботі цих організацій також можна було простежити деякі організаційні 

недоліки, наприклад, погану координацію дій різних міжнародних 

агентств.  

ОВП став головним інструментом міжнародної спільноти в БіГ. На 

його прикладі досить легко простежити, яким чином еволюціонувала 

міжнародна політика в Боснії. По-перше, БіГ стала прикладом унікального 

підходу до керівництва повоєнною країною: принципи, закладені в 

Дейтоні, та посилення ОВП в 1997 р. створили ситуацію, за якої реальну 

владу в країні здійснювали міжнародні представники. По-друге, деградація 

ролі ОВП фактично співпала з наростанням глобальних проблем у світі, 

що свідчить про послаблення інтересу до проблем БіГ. По-третє,  
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на сьогоднішній день саме питання про закриття або збереження ОВП 

ілюструє напруженість, що існує між такими представниками РІМ, як 

Росія та ЄС. Міжнародна діяльність у Боснії і Герцеговині, хоча й була 

ефективною на перших двох етапах, поступово втратила позитивну 

інерцію. Незавершеність реформ, непрацездатність країни в дейтонському 

форматі вже не спонукають міжнародних гравців до активного втручання у 

справи БіГ. Наразі депресивний соціально-економічний стан країни разом 

з деструктивною політикою керівництва РС можуть стати серйозними 

викликами регіональній стабільності та безпеці, а це в свою чергу змусить 

міжнародну спільноту знов звернути свою увагу на проблеми Боснії.   

Еволюція внутрішніх чинників розвитку Боснії і Герцеговини 

проявилася у зміщенні основних проблемних вузлів у відносинах між 

трьома боснійськими народами. Примирення після закінчення війни 

просувалося повільно, і на виборах незмінно перемогу одержували праві 

політичні сили. Тільки активність міжнародних інститутів дозволяла 

просувати загальнодержавні рішення. Відносини між трьома етносами 

сягають найбільшого свого напруження в 2006 р., коли було провалено 

Квітневий пакет поправок до конституції та в 2010 р., коли напередодні 

виборів М. Додік робив публічні заяви щодо бажання РС відокремитись 

від БіГ. На сьогоднішній день, попри ненадійність політичного становища, 

Боснія і Герцеговина все ще залишається єдиною країною. Цілком 

імовірно, що сепаратистські плани Додіка є не більше, ніж шантажем, адже 

він не має жодних інструментів для реалізації такого сценарію. Водночас 

немає і зовнішньої підтримки з боку Сербії, а ледь не єдиним реальним 

зовнішньополітичним союзником РС залишається Росія. У 2010-х роках 

всередині боснійського суспільства починають відбуватися процеси, які 

свідчать про зростання невдоволеності населення політикою основних 

політичних сил. Унікальним аспектом цього процесу є його аполітичність 

та відстороненість від націоналістичних гасел. Це демонструє якщо не  

покращення міжетнічних відносин, то, принаймні, падіння цікавості до 
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подій нещодавньої історії, і водночас свідчить про катастрофічну 

соціально-економічну ситуацію. 

Незважаючи на деяку маргіналізацію балканських проблем у світлі 

масштабних глобальних потрясінь останнього десятиліття, Боснія і 

Герцеговина залишається важливим геополітичним пунктом, у якому 

перетинаються інтереси таких потужних гравців, як США, Росія та 

Туреччина. Сполучені Штати, як глобального міжнародного актора, БіГ 

завжди цікавила  як елемент регіональної структури безпеки. Саме тому 

встановлення миру в 1995 р. розглядалося як важливе досягнення 

міжнародних сил загалом  та США зокрема. Після укладення мирної угоди, 

та особливо після кризи в Косовому  1999 р. та терактів 11 вересня 2001 р. 

цікавість США до БіГ помітно зменшилася. Найбільшу увагу США 

приділяли безпековим аспектам існування країни, тобто запобіганню, 

деескалації конфлікту, в той час як імплементацію цивільних аспектів 

Дейтонської угоди та контроль за процесом державного будівництва було 

покладено на ЄС. Щодо внутрішніх проблем Боснії США дотримуються 

політики спонукання місцевих гравців до участі в державному будівництві 

та підтримують курс країни на членство в НАТО та ЄС. Останнім часом 

США втручаються у внутрішню ситуацію в Боснії лише в критично 

важливих випадках, як це було під час конституційних перемовин 2009 р.  

в Бутмірі. Отже, зумівши заповнити той геополітичний вакуум, який виник 

на Балканах після розпаду СФРЮ, Сполучені Штати сьогодні вважають 

пріоритетом підтримку безпеки й стабільності в колишніх республіках.  

Росія та Туреччина, на відміну від США, мають традиційні, 

історично обумовлені інтереси на Балканах. На першому повоєнному етапі 

обидві держави проводили доволі пасивну політику, що в цілому йшла в 

фарватері політики західних держав. Як Москва, так і Анкара мають 

традиційних партнерів та союзників всередині Боснії – це боснійські серби 

та бошняки-мусульмани відповідно. Незважаючи на той факт, що обидві 

держави стали членами Керівної ради РІМ, їхній внесок у процес 
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державного будівництва важко назвати великим. Однак, у 2000-х роках 

Росія за Путіна починає все більше протиставляти себе західному світу, а 

Туреччина, розчарована нерішучістю ЄС щодо її членства, проводить 

більш самостійну, в тому числі регіональну, політику. На цьому етапі 

починається активізація російської та турецької зовнішньої політики на 

балканському напрямку.  

 На сьогоднішній день РФ та Туреччина розглядають Боснію як 

черговий плацдарм для обстоювання своїх геостратегічних інтересів та 

намагаються поширити свій вплив у країні, виступаючи за згортання 

міжнародної присутності (йдеться про закриття ОВП). При цьому,  

БіГ представляє собою лише невеликий елемент масштабної політичної 

гри. Росія активно, хоча імпліцитно, підтримує сепаратистські заклики  

М. Додіка, розуміючи, що відокремлення РС може нанести значний удар 

по безпеці ЄС та створити черговий прецедент для всіх сепаратистських 

рухів всередині ЄС. Беручи до уваги згортання економічного 

співробітництва РФ із найбільш відданим партнером на Балканах – 

Сербією, боснійські серби можуть залишитись останнім важелем впливу 

Москви на цьому регіональному напрямку.  

Туреччина на цей час вже відкрито протиставляє свій вплив на 

Балканах політиці західних держав, позиціонуючи себе як альтернативу 

ЄС. Посилення присутності в Боснії для неї є частиною амбіційного плану 

зі здобуття лідерства у великому регіоні, що охоплює Середню Азію, 

Близький Схід та Балкани. Втім, дії Туреччини не є радикальними й вона, 

безумовно, залишається партнером Заходу. Головним інструментом 

розповсюдження її впливу є урядові та неурядові культурні та релігійні 

організації, що надають допомогу місцевим мусульманам. Дії цих 

організацій, політичне посередництво в регіональному діалозі з сусідами, а 

також торговельні стосунки покликані ілюструвати привабливість 

Туреччини, як надійного та ефективного зовнішньополітичного партнера. 
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Найважливішою рисою трансформації Боснії і Герцеговини є тісне 

переплетіння внутрішніх та зовнішніх аспектів цього процесу. Не тільки 

тому, що на ситуацію в країні одночасно впливають внутрішні (історичні, 

культурні, політичні) й зовнішні чинники (інтереси міжнародних гравців), 

а тому, що ці дві групи чинників взаємодіють та взаємно впливають одна 

на одну.  

На момент утворення в 1995 р. у Боснії і Герцеговині практично не 

існувало точок дотику між представниками різних народів, які б могли 

служити рушійною силою розбудови єдиної держави. Натомість 

головними захисниками державного будівництва в наступні роки стали 

представники міжнародної спільноти, які перебрали на себе більшість 

виконавчих функцій. На першому та другому повоєнних етапах державний 

устрій Боснії набув амбівалентних рис – з одного боку, три державотворчі 

народи були джерелом влади і на виборах стабільно голосували за 

консервативні сили, а з іншого, міжнародна спільнота, уособлена ВП, на 

загальнодержавному рівні приймала велику кількість рішень і могла в 

будь-який момент втрутитись у політичний процес. Це означає, що 

зовнішні сили також були важливим елементом легітимізації влади та 

«фільтром» для прийняття політичних рішень. На третьому етапі ситуація 

змінюється в бік підвищення самостійності внутрішніх сил, але ця 

тенденція виявилася деструктивною. При цьому зовнішні фактори 

зберігають своє значення, виступаючи як «запобіжник», який не дозволяє 

внутрішній ситуації остаточно деградувати. 

Іншими словами, взаємодія цих двох груп чинників проявляється у 

відкритому або завуальованому впливі на формування політичного 

порядку денного, який має кожна з груп. Як приклад можна згадати 

реформу поліції, яка показала, що ЄС може послабити суворість своїх 

вимог під тиском внутрішніх обставин, а саме – небажання сербських 

політичних еліт підкорюватися невигідним для них рішенням. Зворотних 

прикладів існує набагато більше – від декларування всіма політичними 
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силами відданості принципам та цінностям об’єднаної Європи до 

підтримки, яку Росія, Туреччина, Сербія, Хорватія та інші країни надають 

окремим політичним силам. Так, керівництво РФ відкрито підтримує 

Мілорада Додіка і його деструктивну політику. Вплив зовнішнього 

чинника відчувається в кожному аспекті політичного життя Боснії, між 

іншого, через відповідальність за долю країни, яку міжнародні сили взяли 

на себе після 1995 р. 

5. Боснія й Герцеговина посідає чільне місце в рамках регіональної 

системи міжнародних відносин. У цьому дослідженні ми виділили дві 

країни, які мають власні безпосередні інтереси в Боснії – це Сербія  

та Хорватія. Це пояснюється як історичними зв’язками між цими країнами 

та БіГ, так і тим, що боснійські серби та хорвати складають дві з трьох 

основних етнічних груп, які мешкають у Боснії. Політика Сербії та 

Хорватії щодо Боснії протягом усього післявоєнного часу була 

нестабільною, здебільшого на її активність впливала політична орієнтація 

урядів, що приходили до влади в цих країнах. Водночас ЄС в рамках 

процесу розширення має чималий вплив на Сербію та Хорватію, які 

нерідко розглядаються Брюсселем як додаткові важелі впливу на 

внутрішню ситуацію в Боснії. 

Відносини між Сербією та БіГ із часу укладення Дейтонської угоди 

пройшли кілька етапів, протягом котрих активність Сербії по відношенню 

до Боснії переживала спади та підйоми. Їх основною особливістю був 

подвійний характер цих відносин – маневрування між задекларованою 

відданістю принципам Дейтону, налагодженню дружніх відносин з 

центральним урядом БіГ з одного боку та підтримкою окремих стосунків із 

Республікою Сербською з іншого. Водночас, підтримка РС Сербією 

завжди була здебільшого символічною, адже Белград ніколи не мав 

достатніх ресурсів та політичної волі, щоб надати боснійським сербам 

реальної економічної підтримки. Так само, на офіційному рівні Сербія 
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ніколи не підтримувала ідеї М. Додіка про відокремлення РС від Боснії.  

Це пов’язано не тільки з тиском з боку ЄС, а й з проблемою Косова. 

Позиція Хорватії по відношенню до БіГ також базується на засадах 

дотримання Дейтонських домовленостей, невтручання у внутрішні справи 

суверенної країни тощо. Протягом 2000-2010 рр. офіційний Загреб 

фактично самоусунувся від боснійських проблем. У цей час підтримку 

боснійських хорватів було зведено до мінімуму. У 2010-х рр. ситуація 

почала змінюватися й хорватський уряд активізував свою підтримку Боснії 

у її відносинах з ЄС, а також поновив стосунки з боснійськими хорватами. 

Це не означає, однак, що Хорватія погрожує конституційному ладу Боснії, 

навпаки, позиція Загребу є цілком прагматичною. Його основною метою є 

вирішення двосторонніх проблем та підтримка інтеграції Боснії в ЄС. 

Отже, на сьогоднішній день, політика регіональних акторів у Боснії є 

далекою від націоналістичних мотивів. Її основний зміст зводиться до 

надання помірної підтримки національним групам всередині Боснії, яка не 

заважала б побудові відносин із ЄС. При цьому, Боснія не розглядається 

Сербією та Хорватією як пріоритет їх зовнішньої політики, радше 

відносини з нею представляють собою сплетіння пережитків війни та  

проблем, які можуть становити загрозу більш нагальним цілям.  

 6. Спираючись на підсумки проведеного дослідження, можна 

розглянути три основних сценарії майбутнього розвитку політичної 

ситуації в Боснії і Герцеговині (умовно – оптимістичний, реалістичний та 

песимістичний). 

 Найнагальнішою проблемою Боснії і Герцеговини є нереалізовані 

реформи, найголовніша з яких – це реформа конституції. Відтак саме 

імплементація конституційної реформи в її широкій трактовці є 

відправною точкою оптимістичного сценарію для БіГ. Існує багато 

варіантів оновленого державного устрою, але задля успішного розвитку 

країни кожен з них має передбачати посилення центрального державного 

апарату країни та підвищення його ефективності. Окрім значного 
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позитивного ефекту для державного будівництва та економіки, прийняття 

нової конституції матиме велике «оздоровче» значення для боснійського 

суспільства, ставши першим серйозним прикладом післявоєнного 

примирення трьох народів. Водночас буде розблоковано шлях до 

подальшого поглиблення відносин Боснії із ЄС та набуття нею статусу 

кандидата. Маючи великий арсенал короткострокових проміжних 

стимулів, ЄС зі свого боку зможе докласти зусиль для підтримання 

позитивної динаміки. 

 Нейтральний/реалістичний сценарій полягатиме для Боснії у 

підтриманні статус-кво. У рамках цього сценарію буде збережено наявну 

державну структуру, а положення Дейтонської угоди продовжать 

відігравати роль правового базису для БіГ. При цьому збережуться основні 

загрози, такі як економічна нестабільність, пов’язане з нею поступове 

зростання соціальної напруженості та, як результат, погіршення відносин 

між етносами. Однак, цей сценарій буде можливим лише за умови, що 

політичні сили Боснії і Герцеговини виконають низку першочергових 

завдань, серед яких узгодження законодавства з рішенням у справі 

Сейдіча-Фінчі та впровадження вимог МВФ, якими обумовлено подальше 

кредитування. На думку автора, такий сценарій є найбільш вірогідним, 

адже, з одного боку, Боснія утримається від скочування до прірви 

тотальної системної кризи, а з іншого, підтримання статус-кво не потребує 

значних інвестицій з боку місцевих політиків та міжнародних сил. 

Песимістичний сценарій може стати реальністю для Боснії, якщо ані 

внутрішні, ані зовнішні гравці не докладуть зусиль до виправлення 

кризової ситуації в політиці та економіці. Варіативний діапазон подій в 

рамках цього сценарію є доволі широким – від масового соціального 

невдоволення та антиурядових виступів до розпаду країни через 

відокремлення сербського ентитету. В останньому випадку імовірним буде 

відновлення збройного конфлікту. 
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Ключ до збереження стабільності в Боснії знаходиться в руках країн 

РІМ та ЄС, адже скорочення міжнародної присутності, наприклад, 

закриття ОВП, може посприяти подальшому розхитуванню ситуації в 

країні. І навпаки – консолідація зусиль держав РІМ, розробка радикально 

оновленого підходу з боку ЄС, відмова Росії від підтримки деструктивних 

планів М. Додіка, надання ефективних стимулів для імплементації реформ, 

у яких були б комбіновані винагороди та санкції, – все це може мати 

вирішальне значення для майбутнього Боснії і Герцеговини, як цілісної та 

демократичної держави. 
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