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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. На зламі тисячоліть у міжнародній 

системі відбулися глобальні зміни: світ перестав бути біполярним, 

активізувалися інтеграційні процеси, почали стрімко розвиватися 

громадянські суспільства. Класичні теорії міжнародних відносин виявилися 

неспроможними забезпечити необхідний експланаційний потенціал такого 

розвитку міжнародної реальності.  

З огляду на характер подій у міжнародному середовищі, активного 

розвитку набула ліберальна теорія. Проте відразу стало очевидним, що 

лібералізм є надто неоднорідним, не систематизованим, а тому його здатність 

посісти провідне значення серед теорій міжнародних відносин виявилася 

неоднозначною. 

У 1990-х роках у рамках ліберальної теорії існувала низка підходів та 

гіпотез, не пов‘язаних між собою. Через розбіжності між їхніми емпіричними 

передбаченнями та політичною реальністю ці підходи не відповідали запитам 

науки щодо прогнозування міжнародних процесів і явищ. Водночас в науці 

про міжнародні відносини відбулося утвердження багатьох сучасних 

наукових підходів та теорій, до яких слід зарахувати й новий лібералізм. 

Теорія нового лібералізму спробувала об‘єднати всі існуючі ліберальні 

підходи та зробити лібералізм комплексною, цілісною теорією.  Він 

зосереджує увагу на вивченні недержавних акторів у міжнародній політиці: 

інтереси урядів, суспільних груп та бізнесових кіл розглядаються як ключові 

чинники динаміки сучасних міжнародних процесів. 

Таким чином, до виникнення теорії нового лібералізму ліберальна 

теорія була надто розгалужена. Більше того, низка підходів та гіпотез теорії 

лібералізму не були адаптовані до вимог сучасних міжнародних відносин, 

розвиток яких супроводжується зменшенням ролі національної держави, 

нівелюванням поняття національного інтересу, зміцненням позицій 

громадянського суспільства, стрімким розвитком інформаційних технологій 

тощо.  
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Запропонована американським політологом Ендрю Моравчіком теорія 

нового лібералізму започаткувала новий етап у розвитку ліберальної теорії, 

ставши своєрідною відповіддю науки про міжнародні відносини на сучасні 

міжнародно-політичні виклики. Нова ліберальна теорія, завдяки власним 

експланаційним підходам, не лише забезпечує належне тлумачення складних 

міжнародних процесів і явищ, але й може використовуватися у 

зовнішньополітичній діяльності через врахування впливу значної кількості 

чинників на світову політику, які досі ігнорувалися при її прогнозуванні. Це 

зумовлює актуальність комплексного дослідження особливостей і потенціалу 

теорії нового лібералізму Е. Моравчіка у контексті проблематики 

міжнародно-політичного виміру світових взаємодій.   

Попри велику увагу до теорії нового лібералізму серед європейських 

дослідників, проблематика нового лібералізму досі залишається поза увагою 

науковців з держав пострадянського простору. Слід констатувати відсутність 

тематичних досліджень і у межах вітчизняного політологічного дискурсу. 

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що представлена 

робота є першим ґрунтовним дослідженням нового лібералізму в українській 

політичній науці. Комплексне вивчення змісту, основних гіпотез та 

потенціалу теорії нового лібералізму з погляду теорії та практики 

актуалізується також міркуваннями зміцнення її позицій в середовищі 

вітчизняних дослідників міжнародних відносин. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної наукової теми, 

яку розробляє кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби 

Львівського національного університету імені Івана Франка – «Україна в 

умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин» (номер 

державної реєстрації 0114U004774). 

Метою дисертаційного дослідження є комплексне вивчення нового 

лібералізму на теоретичному рівні з урахуванням міжнародно-політичних 
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аспектів його функціонування в контексті сучасних трансформаційних 

тенденцій у міжнародному середовищі. 

Досягнення мети передбачає розв‘язання наступних завдань: 

- розкрити ґенезу ліберальних підходів до розгляду міжнародної 

реальності; 

- визначити передумови розвитку теорії нового лібералізму в науці про 

міжнародні відносини; 

- з‘ясувати нормативно-ціннісні основи теорії нового лібералізму; 

- проаналізувати теоретичні та емпіричні засади основних форм нового 

лібералізму; 

- дослідити переосмислення нового лібералізму з позицій традиційних та 

сучасних підходів науки про міжнародні відносини; 

- розглянути міжнародно-політичні аспекти функціонування та 

перспективи нового лібералізму в міжнародних відносинах; 

Об’єктом дисертаційного дослідження є ліберальні теорії і підходи в 

науці та практиці міжнародних відносин.  

Предметом дисертаційного дослідження є зміст, нормативно-ціннісні 

основи та особливості функціонування теорії нового лібералізму в 

міжнародних відносинах. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від початку 

становлення ліберальних ідей до сучасного етапу поширення ліберальних 

теорій в науці та практиці міжнародних відносин. 

Методологічну основу дослідження складають підходи та методи 

різних наук, зокрема, філософії, політології, теорії міжнародних відносин, 

міжнародного права.  

Головним методологічним підходом у дисертаційному дослідженні є 

системний підхід. Він полягає у вивченні досліджуваного явища через 

розуміння взаємопов‘язаності та взаємообумовленості функціонування його 

складових. У дисертаційному дослідженні системний підхід застосовується 

для розгляду ліберальної теорії міжнародних відносин як цілісної теорії, якій 
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властива низка взаємопов‘язаних елементів, що тісно взаємодіють між 

собою. Системний підхід передбачає розгляд концептуальних основ 

лібералізму, суспільно-політичного розвитку країн, міжнародно-політичної 

ситуації на світовій арені як комплексу взаємопов‘язаних елементів. Адже 

розвиток суспільства в історичній ретроспективі завжди знаходив 

відображення в філософії та політичній думці, і навпаки, праці мислителів 

спонукали до зміни суспільної свідомості. Так само як суспільно-політичний 

розвиток держав визначав форми взаємодії між ними. 

Окрім вказаних підходів у дисертаційному дослідженні використано 

такі методи: 

- Зміст та структурні особливості концепції лібералізму а також теорії 

нового лібералізму з‘ясовано за допомогою методів аналізу, синтезу 

та узагальнення.  

- За допомогою дедуктивного та індуктивного методів визначено 

зв‘язок ідеологічної складової теорії нового лібералізму з 

особливостями сучасної міжнародної реальності.  

- Завдяки залученню проблемно-хронологічного методу досліджено 

особливості ґенези та розвитку нової ліберальної теорії в історичному 

вимірі.  

- Шляхом використання методу прогнозування окреслено перспективи 

розвитку теорії нового лібералізму у контексті сучасних 

трансформаційних перетворень глобального міжнародного середовища. 

 

Використано такі емпіричні методи наукового дослідження: 

спостереження, порівняння, аналіз документів. 

- Завдяки методу спостереження  було одержано первинну інформацію 

у вигляді сукупності емпіричних тверджень щодо подій міжнародної 

політики.  



 

 

 

7 

- Метод аналізу документів дав змогу проаналізувати загальні 

об‘єктивні ознаки і якості теорії нового лібералізму та її відображення 

у практичному дослідженні міжнародних відносин. 

- Порівняльний метод дозволив визначити переваги нового лібералізму 

над іншими ліберальними теоріями сучасності. 

Джерельна база дисертаційного дослідження. У дослідженні 

використано праці відомих українських та зарубіжних науковців, низку 

публікацій з актуальних проблем міжнародних відносин. Зокрема ґенезу 

ліберальної теорії, а також її розвиток в контексті питань війни і миру 

досліджує Е. Вільямс у книзі «Лібералізм та війна»[226]. Зміни у 

міжнародних відносинах та їх трактування з позицій теорій міжнародних 

відносин, в тому числі ліберальної теорії, вивчає С. Гарніш у праці «Теорія 

міжнародних відносин після конфлікту Схід-Захід: стан і перспективи 

дослідження» [125]. Розвиток ліберальної теорії у контексті суспільно-

політичних змін на світовій арені детально досліджує А. Гальчинський у 

книзі «Лібералізм: уроки для України» [14]. Дослідження ліберальної теорії 

містяться також у працях А. Романюка, І. Погорської та ін., у антології 

«Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до 

Джона Роулза» [36]. Явище «груп впливу» у міжнародній політиці 

досліджують П. Шляхтун, Є. Кіш , М. Грибан, В. Кремень та ін.  Ліберальний 

міжурядовий підхід досліджують І. Бусигіна, В. Копійка,  Н. Романюк, М. 

Авраменко та ін. 

Основоположними стали праці Е. Моравчіка «Преференції та влада у 

Європейському Співтоваристві: ліберальний міжурядовий підхід» 

(1993)[172], «Про преференції серйозно: ліберальна теорія міжнародної 

політики» (1997) [173], «Вибір Європи: соціальне призначення та державна 

влада» (1998)[174], «Новий лібералізм» (2010)[178]  та інші, де автор 

висвітлює концепцію своєї преференційної теорії, підтверджує її на прикладі 

процесу європейської  інтеграції. Дуже цінною у дослідженні була праця З. 
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Шідера «Новий лібералізм»[208], в якій автор детально вивчає 

запропоновану Моравчіком теорію нового лібералізму. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній політичній науці комплексним дослідженням нового 

лібералізму в теорії та практиці міжнародних відносин. Найвагоміші 

результати наукового дослідження зводяться до того, що: 

 

Вперше: 

– досліджено нормативно-ціннісні основи теорії нового лібералізму, що 

наголошують на ключовій ролі окремих осіб та груп інтересів у світовій 

політиці й надають державі другорядного значення при формуванні 

національних преференцій. Причому аналіз взаємозв‘язку між суспільними 

репрезентаціями, державними преференціями й міжнародним середовищем 

дав змогу з‘ясувати особливості репрезентацій суспільними групами власних 

інтересів на державному рівні та реінтерпретації їх на міжнародній арені як 

державних преференцій; 

– шляхом емпіричної перевірки теоретичних засад нового лібералізму 

через врахування особливостей сучасної динаміки міжнародних відносин 

здійснено аналіз нового лібералізму, зокрема його ідейного, комерційного та 

республіканського аспектів, який дав змогу виділити та обґрунтувати різні 

фактори впливу і причинні механізми формування зовнішньополітичних 

преференцій; 

– на основі вивчення змісту та особливостей нового лібералізму як 

складової науки про міжнародні відносини окреслено перспективи нової 

ліберальної теорії в контексті сучасних міжнародно-політичних змін, зокрема 

вказано на її потенціал в площині теоретико-методологічної рецепції 

трансформаційних перетворень у міжнародному середовищі (еволюція ролі 

національної держави і природи національного інтересу, становлення нових 

акторів міжнародної політики тощо), а також на можливості прогнозування 

міжнародних політичних процесів. 
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Уточнено: 

– наукове розуміння еволюції ліберальних підходів до розгляду 

міжнародної реальності від їхнього зародження до сучасності з урахуванням 

суспільних та міжнародно-політичних трансформацій та внеску відомих 

мислителів Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Ш. Л. де Монтеск`є, А. Сміта 

та ін., що дало змогу запропонувати авторську періодизацію розвитку 

ліберальної теорії, з виокремленням п‘яти основних етапів її становлення: 

ранній лібералізм, класичний лібералізм, соціал-демократичний лібералізм, 

неолібералізм та новий лібералізм; 

– місце міжурядового підходу у рамках теорій політичної інтеграції за 

рахунок врахування теоретико-концептуальних засад його ліберального 

різновиду – ліберального міжурядового підходу як складової теорії нового 

лібералізму, що передбачає формування національних преференцій у 

міжнародних відносинах через внутрішньополітичні контексти взаємодії 

національних груп інтересів та їхній лобістський тиск. 

 

Набуло  подальшого розвитку: 

– (пере)осмислення нового лібералізму крізь призму традиційних та 

сучасних підходів науки про міжнародні відносини, зокрема з‘ясовано 

особливості критичного налаштування до нього представників традиційних 

системних підходів, причини несприйняття раціоналістської онтології і 

методологічного розуміння нового лібералізму Е. Моравчіком з боку соціал-

конструктивістів, а також характер критики нової ліберальної теорії через 

втрату політичного характеру лібералізму з погляду нормативістів, причому 

у всіх випадках надано вагомі аргументи на користь нового лібералізму. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки 

дисертаційного дослідження, зокрема ті, що характеризують наукову новизну 

та практичне значення одержаних результатів, отримані автором самостійно. 
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Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Представлена робота сприятиме подальшому розвитку концептуальних 

аспектів теорії нового лібералізму, поширенню розуміння вагомості теорії 

для дослідників міжнародної політики та зміцнить позиції теорії в науковому 

середовищі. Матеріали та висновки дисертаційного дослідження можуть 

бути використані під час розробки спецкурсів для студентів факультетів 

міжнародних відносин, політології. 

Дисертаційні положення прикладного характеру будуть корисними для 

роботи аналітичних центрів, державних органів, діяльність яких пов‘язана з 

формуванням і реалізацією зовнішньополітичних пріоритетів України. 

Розуміння концепції формування державних преференцій сприятиме 

ефективнішій зовнішньополітичній діяльності нашої країни на міжнародній 

арені. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження викладено і обговорено на 

міжнародній конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

політичні, правові та економічні аспекти» (22 вересні 2011 р. Львів), на 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу» (13-14 жовтня 2011 

р. Луцьк), на міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні 

відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» (17-18 листопада 2011 

р. Львів), на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції розвитку міжнародних відносин: політика, економіка, право» (5 

квітня 2012 р. Львів), на ІІІ-му Національному політологічному конвенті 

МАСПН (Україна) (27-28 квітня 2013 р. Острог). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

викладено у шести наукових працях, опублікованих у фахових виданнях, 

затверджених ВАК України, одна з них у співавторстві. 
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Структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, дев‘яти підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Обсяг основної частини дисертації становить 175 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО 

ЛІБЕРАЛІЗМУ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

1.1. Стан вивчення проблеми та джерельна база дослідження 

Теорія нового лібералізму була заснована на початку 1990-х років 

американським професором Е.Моравчіком. Дана теорія ґрунтується на 

твердженнях, що визначальними акторами в міжнародних відносинах є не 

держави, а соціальні актори і внутрішньо-суспільні групи; держава на 

міжнародній арені виступає лише репрезентантом інтересів суспільних груп, 

а не самостійним актором; співпраця чи конфронтація у зовнішній політиці 

залежить від рівня конвергентності інтересів суспільних груп у країнах. 

Вагома роль теорії нового лібералізму в науці про міжнародні 

відносини полягає, перш за все, в тому, що в ній автор систематизував та 

структурував існуючі на той час ліберальні гіпотези та підходи і, таким 

чином, знову вписав лібералізм як динамічну наукову парадигму у порядок 

денний теорії міжнародних відносин. 

У зв‘язку з цим новий лібералізм Е. Моравчіка активно вивчається як 

американськими, так і європейськими дослідниками міжнародних відносин. 

Попри велику увагу до теорії нового лібералізму серед закордонних 

дослідників, проблематика нового лібералізму досі залишається поза увагою 

науковців з держав пострадянського простору. Слід констатувати відсутність 

тематичних досліджень і у межах вітчизняного політологічного дискурсу.  

Тому при написанні дисертаційного дослідження працями вітчизняних 

науковців ми користувалися лише при опрацюванні першого розділу, що 

стосується ґенези та розвитку лібералізму від зародження до кінця ХХ 

століття. При написанні розділів, які розкривають власне новий лібералізм, 

були використані іноземні джерела. 

У дослідженні використано праці відомих українських та зарубіжних 

науковців, низку публікацій з актуальних проблем міжнародних відносин. 
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Зокрема ґенезу ліберальної теорії, а також її розвиток в контексті питань 

війни і миру досліджує Е. Вільямс у книзі «Лібералізм та війна»[226]. У 

даній праці автор детально вивчає розвиток проблеми війни та миру у 

ліберальній теорії від її зародження до наших днів. Автор намагається 

з‘ясувати причину ведення війн демократичними суспільствами. Детально 

описує явище «гуманітарної інтервенції», що набуло популярності в останні 

десятиліття і зараз застосовується як аргумент для інтервенційної зовнішньої 

політики. Вільямс стверджує, що внутрішня і зовнішня політика знову 

об'єдналися в новий тріумф ліберальної гегемонії в формі ідей і практики. В 

сфері зовнішньої політики новий істотний дискурсу полягає у веденні 

«етичної» зовнішньої політики, дотриманні прав людини та поширеному 

принципі «гуманітарної інтервенції», щоб перемогти тиранів і захистити 

пригноблені групи населення. Багато в чому це виглядає як апофеоз 

мислення Вудро Вільсона і ліберальних аналітиків минулого сторіччя. 

Національні інтереси великих ліберальних держав, і особливо Сполучених 

Штатів, починають розглядати як глобальні інтереси. 

Зміни у міжнародних відносинах та їх трактування з позицій теорій 

міжнародних відносин, в тому числі ліберальної теорії, вивчає С.Гарніш у 

праці «Теорія міжнародних відносин після конфлікту Схід-Захід: стан і 

перспективи дослідження»[125]. Автор поділяє своє дослідження на три 

періоди: міжнародні відносини до 1990-го року, міжнародні відносини у 

1990-ті роки та сучасний період міжнародних відносин. Акцентує увагу на 

пост-позитивістських та пост-рацоналістських підходах. Лібералізм наділяє 

особливою вагою у світовій політиці у період зміни міжнародної системи на 

початку 1990-х років. Вказує, що поле ліберальних зовнішньополітичних 

підходів в 1990-роках  зазнало інтегративного розвитку. Це, в першу чергу, 

пов‘язано зі спробою Е.Моравчіка сформулювати ліберальну теорію 

міжнародних відносин. Більше того, в 1990-х роках в цій сфері були 

засновані дві інші групи підходів: так званий «Дворівневий підхід» і 

«демократична ефективна школа». Перші виходили з того, що позиція та 
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досвід держав у міжнародних відносинах суттєво залежить від заданих 

внутрішньодержавними акторами рамок діяльності. Автор зазначає, що 

ліберали припускають, що демократичні системи не лише не ведуть війн з 

іншими демократіями, але й взагалі свою зовнішньополітичну діяльність 

реалізовують значно ефективніше, ніж недемократичні держави. 

Вихідним пунктом для зміцнення ліберального аналізу зовнішньої 

політики, на думку Вільямса, є численні дослідження (з середин 1970-х 

років), які займалися змінами впливу державних і суспільних внутрішніх 

структур на зовнішньополітичну поведінку держав. 

Розвиток ліберальної теорії у контексті суспільно-політичних змін на 

світовій арені детально досліджує А. Гальчинський у книзі «Лібералізм: уроки 

для України»[14]. Автор акцентує увагу на об‘єктивності української 

ліберальної перспективи, на тому, що відповідні трансформації не 

нав‘язуються кимось ззовні, а відбуваються у контексті Світової ліберальної 

революції, яка з падінням Берлінської стіни та історичною поразкою 

комунізму стала незаперечною реальністю. Україна не могла залишатися 

осторонь цих процесів, не залишається і сьогодні. Тож автор розглядає 

еволюцію української держави через призму ліберальних підходів.  

Гальчинський досліджує ґенезу лібералізму, його цінності, суспільно-

політичне значення у всі періоди розвитку. Детально розглядає сучасні 

форми лібералізму. Акцентує на нездатності неолібералізму тлумачити 

сучасні міжнародні відносини та наголошує на необхідності виникнення 

нової, досконалішої ліберальної теорії, яку умовно називає «третім шляхом 

лібералізму».  

Дослідження ліберальної теорії містяться також у праці А.Романюка 

«Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ 

ст.»[49]. В книзі досліджуються всі вагомі політичні доктрини, особливості 

їх розвитку та еволюції впродовж століть. Автор аналізує їх вплив на 

суспільно-політичний розвиток країн та значення у міжнародних відносинах. 
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В цьому ж контексті досліджена теорія лібералізму, як одна з найбільш 

впливових наукових теорій сучасності. 

 У науковій публікації І.Погорської «Ефективність теоретичного 

виміру міжнародно-політичного аналізування в дослідженні проблематики 

сучасних глобальних взаємодій»[46] автор намагається з‘ясувати, яка з 

сучасних політичних теорій найбільш ефективна у тлумаченні міжнародних 

відносин. Метою статті є комплексне дослідження особливостей і потенціалу 

сучасних теоретичних підходів політичної науки до аналізування глобально-

політичної дії акторів у контексті проблематики міжнародно-політичного 

виміру світових взаємодій.  

Автор наголошує на тому, що сучасні трансформаційні тенденції у 

світовій політиці стали справжнім викликом для теорій міжнародних 

відносин. Ефективність теоретичного виміру міжнародно-політичного 

аналізування в дослідженні проблематики сучасних глобальних взаємодій, 

взаємозалежності, взаємодія на планетарному рівні не лише держав і 

соціальних груп, але й індивідів потребує регуляції якісно нових політичних і 

нормативних аспектів транснаціональних потоків та режимів кооперації. 

Складність і комплексність цілей зовнішньої політики, нові стратегічні 

виклики зобов´язують держави брати участь у міжнародних регулятивних 

механізмах. Іноді й делегувати частину повноважень. При цьому актори 

зовнішньої політики вписані у переговорні «ланцюги» міжнародного діалогу, 

формуючи особливі транснаціональні мережі. Ясно, що й інші важливі 

актори, окрім держави, повинні бути ідентифіковані як активні міжнародно-

політичні одиниці і їх треба взяти до уваги. Більшість розвідок останніх 

десятиліть присвячена спробам політології міжнародних відносин та 

споріднених дисциплін вписати нові реалії світового розвитку в бачення 

міжнародної системи, поліпшити експлікативні можливості традиційних 

парадигм. 

 У антології «Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення 

від Джона Локка до Джона Роулза»[36] зібрані наукові дослідження низки 
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авторів стосовно лібералізму як суспільно-політичної доктрини, ідеології, 

політичної теорії. Зокрема висвітлене питання дифініювання поняття 

«лібералізм», його ціннісні орієнтації. В книзі досліджено також соціальну 

модифікацію лібералізму, як один з варіантів ліберальної теорії у сучасний 

період. Крім того приділено увагу таким суспільно-політичним складовим 

лібералізму, як верховенство права, рівність можливостей, добробут, права 

людини та демократія. 

Явище «груп впливу» у міжнародній політиці досліджує В. Кулик у 

праці «Вплив міжнародних мережевих громадянських ініціатив на безпекову 

політику України»[31]. Автор акцентує увагу на тому, що однією із основних 

сучасних тенденцій у світових політичних процесах є зростання 

громадянської участі у прийнятті важливих міжнародних рішень. 

Громадянське суспільство усе рішучіше й активніше втручається у 

вирішення глобальних проблем. Відбувається глобалізація громадянського 

суспільства. 

Даний процес, як зазначає автор, обумовлений, в першу чергу, появою 

нових глобальних питань, для вирішення яких уже не достатньо 

можливостей держав і міжнародних міжурядових організацій; різноманіття 

виниклих зв‘язків між народами, які для свого адекватного вираження мають 

потребу в нових міжнародних громадських інститутах; посилення 

демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних відносин держав, 

проявом яких є бажання зробити суспільство більш відкритим і т.д. 

У той же час, на думку Кулика, міжнародні мережеві громадські 

ініціативи є активними гравцями в царині безпекової політики держави. 

Через активну позицію та практичну просвітницьку роботу вони впливають 

на забезпечення державою енергетичної та державної безпеки, реформування 

сектору безпеки та проведення військової реформи, забезпечення 

регулювання сфери трудової міграції, забезпечення міжнаціонального миру, 

дотримання прав та свобод громадян, підтримку соціального партнерства. 
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Без партнерства з ними, в умовах політичного плюралізму та демократії, 

державі важко реалізовувати безпекову політику. 

Вивченню проблеми «груп інтересів» присвячене дисертаційне 

дослідження  Ю.Сабанадзе «Інституціоналізація груп інтересів в умовах 

перехідного суспільства»[52]. Автор пише, що в умовах демократизації 

суспільства, що визначає вектор його розвитку на перехідному етапі, групи 

інтересів стали активними суб‘єктами соціальної дії, здатними суттєво 

впливати на динаміку і зміст політичних процесів. Діяльність груп інтересів, 

що шукають шляхи впливу на процес ухвалення рішень і на переорієнтацію 

владних структур відповідно до інтересів своїх членів, стає чинником 

повсякденного політичного життя.  

Процеси європейської інтеграції досліджує Є.Кіш у праці «Пошуки 

теоретичних моделей європейської інтеграції»[24]. Автор ставить за мету 

аналіз, насамперед, політичної теорії європейської інтеграції, її ключових 

положень, які ще продовжують дискутуватися в наукових колах. Також 

виокремлює проблемні питання мозаїки теорії євроінтеграції, які потребують 

комплексного дослідження. Визначальною рисою розвитку наукового 

студіювання євроінтеграційних процесів називає істотне розширення його 

проблематики.  

Ліберальний міжурядовий підхід досліджують І. Бусигіна, В. Копійка,  

Н. Романюк, М. Авраменко та ін. Книга В. Копійки «Європейський Союз: 

Досвід розширення і Україна»[27] є об‘ємним дослідженням, в якому 

здійснено системний аналіз та комплексне вивчення процесу розширення ЄС 

як самостійного феномена розвитку європейської інтеграції, що 

характеризується паралельним просторовим та функціональним 

розширенням. Автором запропоновано нове тлумачення теоретико-

методологічних підходів і концепцій процесу розширення у 

євроінтеграційних дослідженнях та, зокрема, доведено емпіричну залежність 

їхньої трансформації від практичного досвіду інтеграційного процесу; 

здійснено спробу наукової систематизації та класифікації існуючих у 
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сучасній політичній науці поглядів, концепцій та теорій стосовно природи 

розширення, його перспектив та місця в сучасному європейському 

інтеграційному процесі; виділено моделі «багатошвидкісної Європи» та 

«Європи змінних геометрій» як найбільш вірогідну перспективу розвитку 

інтеграційного процесу після останнього розширення ЄС; доведено, що 

останнє розширення є черговим етапом на шляху кількісних та якісних 

євроінтеграційних трансформацій, успішна реалізація яких вимагатиме 

стабільно домінуючого впровадження наднаціональних принципів 

інтеграційного будівництва. 

У праці Н.Романюк «Класичний міжурядовий підхід: основні 

положення та історичний контекст»[51] проаналізовано основні принципи 

класичного інтерговерменталізму в історичному контексті, досліджено 

особливості критики неофункціоналістських ідей представниками 

міжурядового підходу. Автор значну увагу приділяє питанню роді держави у 

міжнародних відносинах. 

У статті «Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до 

європейської інтеграції»[1] М. Авраменко доводить, що найвідомішою 

інтеграційною теорією, що обстоює необхідність збереження національного 

державного суверенітету і цілковито підтримує тезу «первинного 

розширення» ЄС, є міжурядовий підхід (intergovernmentalism). Суть цієї 

теорії полягає в тому, що національні уряди залишаються головними 

акторами інтеграційного процесу. Якщо уряди дійшли згоди, європейська 

інтеграція просувається, а якщо консенсусу не досягнуто, цей процес 

гальмується. Згідно з цим підходом транснаціональні компанії, групи тиску і 

наднаціональна бюрократія є чинниками, що не визначають інтеграційного 

процесу. За такого підходу наголошується на важливості мотивації для 

державних лідерів, насамперед національних керівників – прем'єр-міністрів 

або президентів – делегувати частину державних повноважень на 

наднаціональний рівень. 
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Основоположними стали праці Е. Моравчіка «Преференції та влада у 

Європейському Співтоваристві: ліберальний міжурядовий підхід» 

(1993)[172], «Про преференції серйозно: ліберальна теорія міжнародної 

політики» (1997) [173], «Вибір Європи: соціальне призначення та державна 

влада» (1998)[174], «Новий лібералізм» (2010)[178]  та інші, де автор 

висвітлює концепцію своєї преференційної теорії, підтверджує її на прикладі 

процесу європейської  інтеграції.  

У праці «Преференції та влада у Європейському Співтоваристві: 

ліберальний міжурядовий підхід»[172] автор започаткував і розвинув 

Ліберальний міжурядовий підхід в процесі роботи над динамікою 

європейського інтеграційного процесу кінця 1980-х років. Ліберальний 

міжурядовий підхід ґрунтується на тому, що національний вибір (національні 

преференції) у міжнародних відносинах, насамперед, визначається 

внутрішньополітичними процесами в країні. В основі його концепції лежать 

три гіпотези:  

1) Головними акторами в політиці є раціональні, самостійні індивідууми і 

групи, що взаємодіють один з одним на основі принципів власного інтересу і 

запобігання ризику.  

2) Уряди являють собою «підвид» вітчизняних акторів, наділені 

інтересами, що є стримуючим чинником у відношенні самоідентифікації й 

інтересів інших держав, що діють на міжнародній арені.  

3) Поводження держав, характер їхніх конфліктів і співробітництва 

відбивають природу і конфігурацію державних інтересів. 

У праці «Про преференції серйозно: ліберальна теорія міжнародної 

політики»[173] Моравчік розвиває нову ліберальну теорію, суть якої ніби 

усуває різницю між лібералізмом, реалізмом та інституціоналізмом. Він 

зосереджується не на розподілі влади між державами чи міжнародними 

інституціями, а на організованих суспільствах в рамках держав. Для автора 

конфігурація державних преференцій важить у світовій політиці найбільше. З 

точки зору нового лібералізму, акторами у міжнародній політиці виступають 
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окремі особи та групи інтересів, які є раціональними і уникають ризику. 

Держава, згідно з теорією Е.Моравчіка, не є суб'єктом світової політики, вона 

– представник груп інтересів – частини суспільства, яка визначає національні 

інтереси. Представницькі установи та суб‘єкти ведення політики 

перекладають преференції суспільних акторів на зовнішню політику 

держави. 

 В дослідженні «Вибір Європи: соціальне призначення та державна 

влада»[174] Моравчік через призму теорії нового лібералізму та 

міжурядового підходу теорії нового лібералізму аналізує інтеграційні 

процеси на теренах Європи. Метою історичного аналізу етапів 

інтеграційного процесу для автора є «пояснити, чому суверенні уряди в 

Європі неодноразово обирали зовнішню координацію своєї внутрішньої 

економічної політики і цим самим поступалися суверенними привілеями на 

користь міжнародних інституцій». З цією метою він досліджує п‘ять 

центральних процесів інтеграційних переговорів: реалізацію Римських Угод 

1957 року; консолідацію Спільного ринку в 1960-х роках, з огляду на спільну 

політику, і розвиток до Люксембурзького компромісу 1966 року; кроки до 

монетарної інтеграції в 1970-х роках і на початку 1980-х; Єдиний 

Європейський Акт 1985 року; а також переговори 1992 року, які закінчилися 

Маастрихтським договором. В жодному з цих договірних рішень, на думку 

Моравчіка, наведені мотиви інтеграції не були ключовими. Автор своїм 

дослідженням намагається довести, що так звані «великі переговори про 

договір» інтеграції в жодному випадку не є історичними виключеннями, а 

всього лиш походять з раціональних міркувань урядів. Три фактори мусять 

взаємодіяти, щоб досягнути рішення на користь інтеграції: структура 

торгового обміну, відносні позиції на переговорах національних урядів, а 

також стимули для підвищення авторитету міждержавних зобов'язань. У 

випадку європейської інтеграції, головним з них був комерційний інтерес. 

Якщо інтереси по всіх факторах сходяться, інтеграція переважає. 
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Європейським інституціям і, зокрема, керівникам цих інституцій Моравчік не 

надає жодного вирішального впливу на результати переговорів. 

Дуже цінною у дослідженні була праця З. Шідера «Новий 

лібералізм»[208], в якій автор детально вивчає запропоновану Моравчіком 

теорію нового лібералізму. Крім того, Шідер піддає теорію емпіричним 

випробуванням та аналізує її ключові засади через призму основних позиції 

критичної оцінки нового лібералізму з боку різних наукових теорій та 

напрямів. В результаті такого аналізу автор робить висновки щодо сильних 

та слабких позицій теорії нового лібералізму. 

 

1.2. Суть та особливості лібералізму у міжнародних відносинах 

Філософське осмислення проблеми лібералізму є складним і 

багатогранним. Особливо суперечливе і дискусійне питання – дефініювання 

лібералізму. Поняття «лібералізм» має різні визначення. По-перше, 

лібералізм тлумачать як спосіб мислення і діяльності, умонастрій, для якого 

характерні незалежність ставлення до традицій і звичок, прагнення і 

спроможність до активного самовизначення у світі. По-друге, лібералізм – 

сукупність ідейно-політичних вчень, політичних і економічних концепцій, 

що ставлять метою ліквідацію або пом'якшення різних форм державного і 

суспільного примусу, необмежену свободу підприємництва й торгівлі, 

парламентський устрій, плюралістичну демократію, широкі свободи 

індивідів в усіх сферах суспільного життя. В обох випадках йдеться про ідеї, 

що мають своїм початком період буржуазних революцій XVII-XVIII ст., і які 

отримали широке розповсюдження у XIX ст., коли у низці країн Західної 

Європи виникли ліберальні партії, що ставили метою перетворення 

суспільства на демократичних основах рівності й соціальної справедливості, 

гуманізму[15]. 

Термін "лібералізм" з‘являється на початку XIX ст. і походить від 

латинського "libertas", тобто "свобода" – свобода, якою користується клас 

вільних людей, тобто тих, хто не були особисто залежними від феодала або 
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невільниками (liber). В сучасному контексті його вперше використали у 1812 

р. в Іспанії для позначення депутатів Кортесів, які протистояли фракції, 

налаштованій профеодально та роялістично. Іспанські ліберали під впливом 

Великої французької революції вимагали створення республіки, прийняття 

конституції, відокремлення церкви від держави та запровадження гарантій 

свободи особи. Оскільки перемогу отримали монархісти, то термін 

"лібералізм" почав асоціюватися з республіканізмом і радикалізмом; 

водночас він означав загрозу феодалізму, монархізму та клерикалізму[49]. 

Власне кажучи, у нашому дослідженні дефініції лібералізму не є 

визначальним чинником. Значно більшу вагу має відображення практичної 

діяльності лібералів, як певної абстрактної межі між лібералізмом та іншими 

науковими теоріями. Тут не можна не згадати вислів відомого 

австралійського філософа Дж. Андерсона: «Якщо ми хочемо зрозуміти 

інституції, нам треба питати не про їхні функції, а про конфлікти, в яких вони 

фігурували»[78, 22]. Це стосується і лібералізму, що є свого роду «міні-

інституцією». Якщо ми справді хочемо розуміти лібералізм, мусимо взяти до 

уваги типові наукові дискусії навколо нього: як внутрішні, тобто 

«внутрішньо-ліберальні», так і зовнішні, тобто з представниками інших 

наукових теорій. 

Лібералізм зародився як ідеологія буржуазії у XVII ст. і остаточно 

оформився як ідейно-політична доктрина до середини XIX ст. Зародження й 

розвиток капіталістичного способу виробництва вимагали ліквідації 

історично віджилих феодальних суспільних відносин, усунення перешкод 

вільному підприємництву, приведення у відповідність з новими 

виробничими відносинами політичної надбудови. В основі лібералізму як 

ідеологічного обґрунтування назрілих суспільних перетворень лежать ідеї 

таких видатних мислителів, як Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є, І. Кант, А. Сміт, 

Б. Констан, І. Бентам, Дж. С. Мілль та ін.[69, 541-550]. 

Концептуальну основу лібералізму складають дві головні тези. Перша 

полягає у твердженні, що особиста свобода і приватна власність є 
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найвищими соціальними цінностями. Друга – у твердженні, що реалізація 

цих цінностей не тільки забезпечує розквіт усього творчого потенціалу 

індивіда та його благополуччя, але й водночас веде до розвитку як 

суспільства в цілому, так і держави зокрема. Поряд з цими двома ідеями є 

низка інших елементів ліберальної ідеології, зокрема ідея прогресу, 

загального блага, правової держави, конституціоналізму, розподілу влад, 

представництва, самоврядування.  

Таким чином, лібералізм можна назвати «людиноцентриським», 

гуманістично спрямованим. Прийнято вважати, що каркас лібералізму 

демонструє системну єдність трьох складових: свободи особистості, вільного 

ринку та «обмеженого уряду»[14, 13].  

Лібералізм у зв‘язку з постійними змінами в історії людства від свого 

зародження пережив декілька етапів розвитку. Не заважаючи на суттєві 

відмінності, притаманні кожному етапу, та багатоманітність теоретичних 

концепцій, які діяли протягом кожного з етапів, можемо виділити низку 

загальних характеристик, що мають універсальний характер і властиві 

лібералізму впродовж усього періоду його існування. Він керується такими 

основними цінностями як свобода, рівність можливостей, індивідуалізм, 

верховенство права, демократія, ліберальна держава, соціальна 

справедливість, вільний ринок. Це взаємозалежна низка концептуальних 

положень, які в сукупності формують ціннісні засади лібералізму. 

Лібералізм розглядає людину, її достоїнства як найвищу цінність 

суспільного процесу. І суспільство, і держава мають діяти виключно в 

інтересах індивіда. На переконання Гальчинського, сьогодні відбувається 

відродження високих ідеалів гуманізму. Людство повертається до 

повномасштабного втілення цих ідеалів, адже альтернативи щодо іншої 

моделі суспільного розвитку просто немає [14,25]. 

Прагнення свободи – це та визначеність, яка органічно притаманна 

природі людини, те, що визначає її сутність, формує креативний потенціал 

[14, 25]. Під свободою розуміємо вільний вибір, право жити за власним 
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бажанням, розпоряджатися своїм життям на власний розсуд, право 

відрізнятися від інших, право бути самим собою. Свобода гарантує вільний 

розвиток особистості, не залежно ні від кого і ні від чого. Свобода є 

найбільшою індивідуальною цінністю. В лібералізмі одночасно представлені 

дві концепції свободи – негативна і позитивна. Поняття негативної свободи, 

властиве ранньому та частково класичному лібералізму, передбачало, що 

особа повинна бути захищена від будь-якого зовнішнього тиску, обмежень, 

передусім з боку влади, держави (свобода слова, переконань, вірувань, 

зібрань, об'єднань тощо). Єдиним прийнятним обмеженням є права і свободи 

інших індивідів, які визначають межі особистої свободи кожного з них. 

Позитивна концепція свободи поширилась у XX ст. і передбачала створення 

в суспільстві умов для розвитку кожною особою своїх здібностей, реалізацію 

самої себе, своєї індивідуальності [49, 27-43]. 

В історичній ретроспективі переважають періоди практично повного 

нівелювання особливості, унікальності індивіда. Натомість лібералізм несе з 

собою індивідуалізм – переконання, що індивід має пріоритет щодо будь-якої 

суспільної групи. Особа, її інтереси і потреби повинні бути центральним 

елементом усіх політичних теорій і політичної діяльності [49, 27-43]. 

Гальчинський акцентує на тому, що у світоглядній конструкції лібералізму 

наголошується насамперед на суверенності особистої позиції людини у 

визначеннях способу своєї життєдіяльності [14, 39]. Ф. Гаєк основною рисою 

індивідуалізму вважає повагу до особистості як такої, тобто визнання 

абсолютного суверенітету поглядів і схильностей людини у сфері її 

життєдіяльності і переконання в тому, що кожна людина має розвивати 

притаманні їй здібності [65, 18]. Тобто індивідуалізм – це зосередження 

індивіда на собі. 

Лібералізм вимагає рівності моральної, соціальної, культурної, 

політичної для всіх індивідів. Він сповідує принципи толерантності та 

справедливості для всіх і кожного. Лібералізм визнає такі варіанти рівності 

осіб: по-перше, кожна особа від свого народження володіє однаковими з 
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іншими правами та свободами; по-друге, індивіди є рівними незалежно від 

статі, раси, кольору шкіри, переконань, релігії або суспільного походження 

(відмова/заборона суспільних відмінностей на підставі станового положення 

або володіння титулами); по-третє, декларація рівності шансів щодо 

кар'єрного зростання і можливостей. Також рівність означає, що кожна 

людина повинна мати рівні шанси для розвитку своїх відмінних якостей [49, 

27-43]. 

Ліберальна держава є запропонованим ліберальними мислителями 

механізмом захисту свободи кожного конкретного індивіда, який володіє 

всіма засобами, враховуючи примус щодо обмеження егоїзму особи та 

суспільних груп [49, 27-43]. У зв‘язку з тим, що становлення лібералізму 

відбувалося в межах перманентної боротьби проти абсолютної влади, 

ліберальна держава ґрунтується на переконанні, що влада/держава завжди 

має бути обмеженою з боку суспільства. Головними інструментами, котрі 

допомагають встановити ці обмеження, є конституціоналізм, поділ влад та 

опозиція. Конституціоналізм означає систему обмеження державної влади за 

допомогою конституції. Поділ влади передбачає існування законодавчої, 

виконавчої та судової гілок влади, незалежних одна від одної, а також 

потужний інститут свободи преси. Опозиція гарантує фактор противаги владі 

у державних органах. 

Від початку виникнення дискусії між представниками різних течій 

лібералізму найчастіше обговорювався зв'язок між лібералізмом і 

демократією  [90, 37]. Ліберальна демократія перебирає на себе регулятивну 

функцію у поєднанні інтересів людини, суспільства і держави [14, 56]. 

Сутність поняття "демократія" безпосередньо пов'язане з його етимологією і 

означає "владу народу". Демократія означає, що влада в країні може 

формуватися тільки народом за допомогою регулярних, конкурентних, 

загальних виборів, які задля їхньої демократичності мають відповідати 

означеній сукупності вимог-індикаторів. Демократія передбачає, що 

домінуючим принципом формування та реалізації влади є воля більшості, 
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здійснення якої має відбуватися відповідно до конституції для 

унеможливлення "тиранії більшості" [49, 27-43]. 

Незалежно від історичної специфіки форм, лібералізм у своїй 

економічній політиці завжди концентрується на максимальному сприянні 

утворенню, розвитку та захисту приватної власності, що певним чином 

обмежує економічні повноваження держави, її роль у господарському 

житті[14, 62]. Економічні функції ліберальної держави суттєвим чином 

звужуються також через домінування вільної ринкової економіки. Завдяки 

вільному ринку мінімізується необхідність державного втручання в 

економічні процеси. І це не лише інструмент збільшення економічної 

ефективності, але й забезпечення людині свободи вільно діяти у сфері 

задоволення власних економічних інтересів. 

Ліберали свідомі того, що соціально незахищена людина не може 

почуватися вільною. Для лібералізму ключовою є оптимізація 

співвідношення між соціальною справедливістю та економічною 

ефективністю. (Тоді як соціалізм таку взаємозалежність ігнорує.) [14, 68]. У 

визначенні лібералізму добробут для всіх залежить від загальноекономічного 

добробуту, тобто, соціальна політика ліберальної держави повинна передусім 

стимулювати ефективну роботу кожного. Свобода, рівність усіх перед 

законом, приватна власність та особиста відповідальність і є тими головними 

факторами, які формують основу ліберального принципу «загального 

добробуту». На думку Гальчинського, індикатором реальної лібералізації 

суспільства є зростання частки середнього класу. З цим твердженням важко 

не погодитися. 

Ліберальна теорія дуже активно досліджується у різних країнах. 

Найбільших успіхів у теоретичному дослідженні лібералізму досягла Англія. 

Вона стала колискою лібералізму. Дослідники пов‘язують це з 

англосакською правовою системою.  Саме англосакське звичаєве право, 

завдяки його наголосу на побутовому нормативізмі, є причиною значного 
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поширення в англомовному просторі ліберальної установки. Звичаєве право є 

основною опорою англійського лібералізму [136, 69].  

Лібералізм відзначається динамічним розвитком. У зв‘язку з цим 

виникає перехід від поняття рівності між привілейованими та іншими до 

загального принципу рівності [79]. З одного боку, через це зміст ліберальних 

ідей стає глибшим та складнішим, але з іншого – приймаються основні 

ліберальні цінності різних політичних досвідів та течій. Тут варто звернути 

увагу на слова Ф.Майнеке, що всі парії та течії сучасної держави та 

культурного життя виявляють позитивні впливи та побічні ефекти 

лібералізму. Може, саме тому так важко сформулювати загальне визначення 

лібералізму. Адже основні ліберальні принципи належать до спільного 

спадку західної цивілізації та культури, і, таким чином, вони втратили свою 

первісну специфіку та ідентичність [217, 363-369]. 

Певним феноменом в розвитку ліберальної ідеї є те, що вона певною 

мірою запозичила собі принципи, які первинно були чужі для неї. Йдеться в 

першу чергу про соціальні цінності, які з часом стали вагомою частиною 

західноєвропейських ідей. Але цей розвиток та модернізація ліберального 

вчення не обмежується соціальним виміром, він поширюється і на сферу 

політики та взагалі суспільного життя [79]. 

В минулому столітті лібералізм став стимулом єднання розділених 

націй. Лібералізм і національність в процесі історичного розвитку окремої 

європейської нації тісно між собою пов‘язані. Але саме цей зв'язок відкрив 

шлях для експансіоністської політики після завершення процесу 

національного об‘єднання.  

Не менш важливе значення для розуміння ліберальної теорії має 

співвідношення між політичним та економічним змістом лібералізму. В 

історичній перспективі це іноді призводило до повної ідентифікації між 

лібералізмом та консерватизмом і до спричиненої цим кризи ліберальних 

поглядів і, в свою чергу, ліберальних партій. З цієї причини дослідник Б. 

Кросе прагнув розділити політичний і економічний лібералізм, щоб 
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«врятувати справжній дух лібералізму». Клосе в політичному лібералізмі 

розрізняє «вічний» та «значущий», а в економічному – «вигідний» і 

«тимчасовий» [85, 124].  

Крім того, попри чисельні внутрішні дискусії бачимо, що на практиці 

ліберали мають чіткі уявлення про мораль як ключовий принцип у 

внутрішній і міжнародній політиці. Як зазначив Р. Белламі, напрям, який 

більшість людей асоціює з лібералізмом, називається «етичним 

лібералізмом», до представників якого можна віднести найвідоміших 

лібералів Британії (А.Сміт, Дж.С. Мілль), а також багатьох континентальних 

філософів, як Кант і (більшість) його послідовників. «Філософським ядром» 

етичного лібералізму є поняття «свободи» і переконання, що мораль можлива 

для всіх членів будь-якого суспільства і приносить користь кожній 

особистості. З цим пов'язана віра в «прогрес», який, як зазначає Белламі, має 

«теологічні корені» [83, 2-3]. Термін «теологічні» важливий, оскільки 

вважається, що відбувся так званий зсув від переслідування релігійною 

(християнською) спільнотою до пошуків політичної єдності усередині 

держав або між державами в тій чи іншій формі космополітизму, що 

знаменує собою початок сучасної ліберальної епохи «громадянського 

суспільства» [132, 5-6].   

З поняттями розуму і моралі основа ліберального підходу була тісно 

пов‘язана від зародження теорії. Вже тоді ліберальна думка диференціювала 

себе від консервативної та соціалістичної думки і практики. Ліберали завжди 

дивилися на речі з нового культурного простору. Напевно саме тому 

лібералізм є однією з найдинамічніших теорій. 

Таким чином, в ХІХ і ХХ століттях ліберальна теорія розглядається як 

надання можливості для нескінченного вдосконалення, що відображено у 

працях цілої низки письменників ХІХ століття, зокрема. Але, як зазначають 

деякі дослідники, ці виключно нормативні та емпіричні основи зіткнулися з 

жорсткою реальністю, оскільки світ виявився не спроможним продукувати 

той вид свободи, або навіть прогресу, який ліберали хотіли б бачити. Наука 
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спричинила величезне розчарування, створюючи стільки ж розчарування, як і 

прогресу.  

Ця, здавалось би, поразка нового європейського ліберального 

консенсусу наприкінці ХІХ століття, який Белламі називав «епохою 

лібералізму», а також у зв'язку з подіями Першої світової війни підкреслила 

багато  його ключових недоліків і протиріч. Очевидною помилкою стало 

припущення, що капіталізм зменшить небезпеку війни між індустріальними 

державами. Лібералізм був змушений переглянути свої засадничі принципи у 

міжвоєнний період. Таким чином, з моменту своєї появи як єдиного 

філософського та практичного підходу, лібералізм пережив дивовижну 

кількість дискусій [84, 9].  

Окрім того в ліберальному середовищі існує дилема щодо зв‘язку між 

лібералізмом та середнім класом. Прийнято вважати, що ці поняття тісно 

пов‘язані, оскільки виникли в той самий час. Лібералом майже завжди, 

принаймні в ХІХ столітті, була людина комерції. Як пише Пітер Гей: «У 

суспільстві, де люди з комерції набули великого багатства і здобули добру 

репутацію, тобто належать до середнього класу, ідеологи визначили цей 

порядок осередком громадянської чесноти, призначеним для здійснення 

влади в державі та лідерства в високій культурі». Гей нагадує нам, що 

Дж.С.Мілл описав середній клас в 1826 році як «слава Англії». Він також 

говорить, що навіть Маркс і Енгельс оцінили (у 1848р. Маніфест 

Комуністичної партії) тих, хто, на їх думку, були приречені на звалище 

історії: «Буржуазія підпорядкувала село пануванню міста. Вона створила 

величезні міста. Вона навернула всі народи, навіть найбільш варварські, до 

цивілізації, і ... врятувала значну частину населення від ідіотизму сільського 

життя» [114, 40-41]. Ліберальна інтелігенція на Заході, як і раніше бачить 

себе в якості «осередку громадських чеснот, призначеного для здійснення 

влади в державі та лідерства в високій культурі». Дійсно, ліберали часто 

визначають дебати у політиці і культурі, а також їх антитези в цих сферах. 

Вони, по-справжньому «гегемони».  
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У тому, що ці «гегемони» відіграють надзвичайно непропорційну роль 

у міжнародній, а також національній політиці, немає нічого дивного. Дивним 

є мабуть те, що, не зважаючи на постійні суперечки між собою, вони як і 

раніше домінують у дебатах про політику і культуру і поєднують це з 

можливістю відправляти величезну кількість молодих чоловіків і жінок (в 

основному робітничий клас) на війни за свої неоднозначні, та й, найчастіше, 

суперечливі цілі. 

За твердженням М. Дойла, є багато різновидів лібералізму, виражених 

у міжнародній думці. Але основна ідея в тому, що «розвиток свободи 

принесе мир» - уряди з глибокою повагою до свободи особистості будуть 

здійснювати стриману внутрішню політику і матимуть мирні наміри у своїй 

зовнішній політиці [104, 205]. Ліберали вважають, що втілення основних 

принципів цього кредо на практиці міжнародних відносин, з точки зору 

ставлення одних держав до інших, призведе до створення кращого світу. Це 

викликало в ХІХ столітті (та й пізніше) несприйняття інтервенції, якщо її 

можна уникнути, а також заклало чітке бачення того, як сильні держави 

повинні ставитися до інших народів. Ціла низка найвидатніших лібералів 

зайняли рішучі позиції і стосовно невтручання, і щодо імперіалізму.  Вони 

говорять про необхідність для держав активно співпрацювати, часто аж до, в 

деякому роді, «об'єднання».  

Безперечно, лібералізм є суперечливою ідеологією. Незалежність, 

свобода й інші аспекти ліберального бачення розвитку світу пов‘язані з 

труднощами. Адже не завжди зрозуміло, чия незалежність є пріоритетною в 

тій чи іншій ситуації, чи може свобода існувати безперешкодно, і так далі. 

Через те, що лібералізм толерантний і закликає до «відкритого суспільства», 

він також вразливий до критики з боку своїх опонентів [193, 76]. Це в 

буквальному і переносному сенсі.  Тож часто широка філософська критика 

лібералізму виходить з того, що в ньому бачать абсурдність через оптимізм.  

Тож, як бачимо, ліберальна теорія надзвичайно багатогранна і 

дискусійна. Вона поєднує цілу низку поглядів і підходів, що часто не 
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узгоджуються між собою. Крім того, теорія лібералізму систематично зазнає 

жорсткої критики з боку ідеологічно протилежних, а також суміжних 

наукових теорій. У зв‘язку з цим досі немає єдиної узгодженої дефініції 

поняття «лібералізму». Проте, з певністю можна стверджувати, що 

емпіричною метою ліберальної теорії є мир, рівність можливостей, 

незалежність, загальний добробут. Саме ці ключові чинники вирізняють 

ліберальну теорію з поміж інших теорій про міжнародні відносини. 

Концептуальну основу лібералізму складають дві головні тези: 

- особиста свобода і приватна власність є найвищими соціальними 

цінностями.  

- реалізація цих цінностей не тільки забезпечує розквіт усього творчого 

потенціалу індивіда та його благополуччя, але й водночас веде до розвитку 

як суспільства в цілому, так і держави зокрема.  

Поряд з цими двома ідеями є низка інших елементів ліберальної 

ідеології, зокрема ідея прогресу, загального блага, правової держави, 

конституціоналізму, розподілу влад, представництва, самоврядування.  

Прийнято вважати, що каркас лібералізму демонструє системну єдність 

трьох складових: свободи особистості, вільного ринку та «обмеженого 

уряду».  

Лібералізм у зв‘язку з постійними змінами в історії людства від свого 

зародження пережив декілька етапів розвитку. Не заважаючи на суттєві 

відмінності, притаманні кожному етапу, та багатоманітність теоретичних 

концепцій, які діяли протягом кожного з етапів, можемо виділити низку 

загальних характеристик, що мають універсальний характер і властиві 

лібералізму впродовж усього періоду його існування.  

З історичної точки зору, «ліберальна» установка означала захоплення 

свободою і буттям індивіда в суспільстві [226, 24]. Згідно з нею, реформа 

владних відносин і правового статусу завжди можлива завдяки моральній 

критиці об‘єктивних обставин. Крім того, поняття «ліберальне» завжди мало 
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на увазі відсутність насильства, тиранії, диктатури, натомість верховенство 

права, гуманність, цінність людського життя і свободи. 

Історія лібералізму охоплює цілу культурну епоху країн західної 

Європи. Для дослідження теорії необхідно проаналізувати розвиток цієї 

епохи. Відсутність жорстких обмежень, які визначають специфічні риси 

лібералізму, ускладнює ідентифікацію його історичних періодів. У науковій 

літературі існує багато думок щодо періодизації розвитку лібералізму, і 

кожна з них має власну логіку. Ми запропонуємо свою періодизацію 

розвитку ліберальної теорії. Виокремимо п‘ять етапів:  

1) Ранній лібералізм. 

2) Класичний лібералізм. 

3) Соціал-демократичний лібералізм. 

4) Неолібералізм. 

5) Новий лібералізм. 

Варто зазначити, що закінчення одного етапу не обов'язково збігається 

з початком іншого. В багатьох випадках відбувається накладення одного 

етапу на інший або співіснування положень двох етапів. Це пояснюється тим, 

що лібералізм доволі складно трактувати як доктрину, побудовану за одним 

зразком/стандартом, який є обов'язковим для кожної країни і дослідника. 

Зокрема, А.Ріан вважав, що важко визнати лібералізм як єдину, цілісну 

теорію. Можливо його треба трактувати як сукупність відмінних між собою 

лібералізмів [49, 27-43].  

Ранній лібералізм представлений працями Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, 

Вольтера, Ш.Л.Монтеск`є, А.Сміта, чиї погляди стали теоретичним 

підґрунтям ліберальних ідей. Особливістю ідеології раннього лібералізму 

була його переважно негативна спрямованість (стосовно чинної системи 

суспільних відносин). Проте, розглядаючи теоретичні витоки лібералізму, 

маємо враховувати і вплив на них ідей Просвітництва. Вже на ранніх етапах 

лібералізм почав набувати статусу позитивної доктрини суспільного 
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розвитку в межах світоглядних цінностей Просвітництва і став однією з 

найвпливовіших течій суспільної думки тих часів [14, 23]. 

Біля витоків лібералізму стояв Дж. Локк, який обґрунтовував ідеї 

суспільного договору та природного права. Згідно з першою, держава є 

результатом угоди між людьми. За цією угодою люди передають державі 

частину своїх прав, але є такі права, що належать їм від народження і не 

можуть бути відчужені. До них належать насамперед право на життя, 

свободу і власність. Ідея індивідуальної свободи є центральною в лібералізмі. 

Саме свобода стимулює пошук шляхів досягнення успіху, підприємливість, 

новаторство, тобто все те, що притаманне буржуазії [69, 542-550].  

Дж. Локк відомий в історії теорії міжнародних відносин як теоретик 

громадянського суспільства і правової демократичної держави. У своїй праці 

«Два трактати про громадянське правління» (1690) першим обґрунтовує 

підконтрольність влади закону [21]. Локк вважав, що держава створена для 

гарантії природних прав і законів, і не повинна зазіхати на ці права. 

Природне право, за Локком – це право на свободу, рівність можливостей, 

приватну власність, право на працю та результат своєї діяльності. У своїх 

теоріях він звертається до поняття «природний стан», який розуміє як стан 

повної свободи і рівності в управлінні своїм життям і майном, стан миру, 

безпеки і доброзичливості у суспільних та міжнародних відносинах. Дж. 

Локк був прихильником конституційної монархії і теорії суспільного 

договору.  

Саме він став основоположником принципу поділу влади. За Локком, 

влада в державі повинна ділитися на законодавчу, виконавчу і федеративну. 

На федеративну гілку він покладав функції оголошення війни і миру, 

вирішення дипломатичних питань та питання участі у союзах і коаліціях.  

Дж. Локк був категоричним противником тиранії. На його думку, 

влада, яка зазіхає на природні права і свободи народу, не має права на 

існуванням. Тому  вважав абсолютно правомірним і навіть необхідним 
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повстання народу проти такої влади. Таким чином Локк першим розробив 

ідеї «демократичної революції». 

Як теоретик лібералізму він мав значний вплив на формування 

Декларації незалежності, а також конституції США та післяреволюційної 

Франції. 

Ідеологом Великої Французької революції також був Ж.-Ж. Руссо. Він, 

на відміну від Локка, вважав, що владу має контролювати народ, а не закон. 

Великим досягненням цього французького мислителя є розробка концепції 

прямої демократії – форми правління, за якої народ безпосередньо управляє 

державою. Виходячи з цього, ідеальним режимом правління є республіка. Як 

і Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо був прихильником договірної теорії походження 

держави, але дещо інакше трактував її. Згідно суспільного договору, на 

думку мислителя, верховна влада у державі належить всьому народу. Але 

внаслідок змови між багатими державна влада узаконила приватну власність, 

узурпувала природні права народу [22, 25]. 

Руссо першим в історії політичної філософії намагався осмислити і 

пояснити причини соціальної нерівності та її види. Він прагнув 

переосмислити договірний спосіб походження держави. У праці «Міркування 

про походження і причини нерівності між людьми» (1755) мислитель 

намагається вирішити проблему ефективності способів контролю за 

діяльністю влади і можливість законодавчого вирішення соціальної 

нерівності в державі, оскільки завдяки закону можна досягти відносної 

майнової рівності. На його переконання, народ сам повинен приймати 

закони. А закон є гарантією індивідів від сваволі уряду [18, 52].  

Руссо був виразником нового на той час класу у Франції – дрібних 

буржуа. Він гостро критикував феодально-абсолютистський лад, закликав до 

боротьби проти деспотизму. Мислитель стверджував, що якщо влада 

зловживає своїми повноваженнями або порушує суспільний договір, то народ 

має право його розірвати. В цьому його теорія дуже схожа з теорією Локка. 

Руссо вважав суверенність народу невіддільною, неподільною і абсолютною. 
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Послідовник Дж. Локка – Вольтер – навпаки був прихильником 

соціальної нерівності і вважав, що суспільство повинне ділитися на освічених 

і багатих, та тих, хто зобов‘язаний на них працювати. Тому народу не варто 

давати освіту. 

Проте він заперечував абсолютизм, натомість ідеальним режимом 

правління вважав освічений монархізм, оскільки, на думку Вольтера, держава 

повинна спиратися на освічену частину суспільства. Як і його попередник, 

Вольтер стверджував, що громадське життя неможливе без суспільної угоди, 

за якою кожен знайшов би для себе вигоду [187, 76]. 

Ключовою у ідеях Вольтера є думка, що кожна людина має взяти свою 

долю у власні руки, покращити умови власного життя, забезпечити себе. 

Таким чином, не зважаючи на те, що він підтримує соціальну нерівність, 

Вольтер сповідує свободу особистості. 

У працях видатного французького правника і політичного мислителя 

Ш.Монтеск`є вже знаходимо витоки лібералізму як державної ідеології. 

Розглянемо детальніше ліберальні погляди Монтеск`є на політику, в основі 

яких гасло «гарантія свободи через рівновагу влади» [92]. Монтеск`є 

пропонує нам модель, що виникла внаслідок критичного протистояння з на 

той час класичними модерними політичними теоріями Макіавеллі, Гоббса та 

Локка, і стала важливим джерелом лібералізму, який щойно виник. Разом з 

Локком і Руссо він заклав основи ідеології сучасних форм представницької 

демократії. Основним принципом політичного лібералізму Монтеск`є став 

поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову (замість пропонованої 

Локком федеративної гілки. Ці гілки влади мають діяти незалежно одна від 

одної для уникнення можливості зловживання владою. У випадку з‘єднання 

трьох влад настає жорсткий деспотизм. 

Також він виокремив три основні форми правління: республіку, 

монархію, деспотію [45], чого не простежується у його ідейних 

попередників. Найефективнішою формою правління Монтеск`є вважав 

республіку, за якої переважає громадянська рівність, котра сприяє добробуту 
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народу. Найменш ефективною, на його думку, є деспотія, оскільки вона 

призводить до бідності більшості населення. Руссо стверджував, що 

республіка є оптимальною формою для невеликих держав, монархія – для 

середніх держав, а для великих держав найоптимальнішою є деспотія. Проте 

республіка можлива і в імперіях за умов федеративного устрою. 

Монтеск`є стверджував, що політичний лад формується людьми та в 

інтересах людей. На його думку, державна влада існує для народу і 

відображає особливості народу. 

Головна ідея політико-правової теорії Монтеск`є – політична воля, а 

необхідними умовами її забезпечення є справедливі закони і належна 

організація держави. Як і Дж. Локк, він стверджував, що люди, які живуть в 

суспільстві, потребують загальних законів, і тому виникає необхідність 

утворення держави. А для цього потрібне існування громадянського стану, 

вираженого в єдності волі. Закон повинен охороняти свободу і формальну 

рівність всіх, приватну власність і вільну торгівлю. У концепції Монтеск`є 

основою закону і суспільства виступають окремі особистості, а суспільні 

інститути покликані наділяти індивідів реальною владою. Такого бачення 

ролі індивіда в суспільстві ще не бачимо в працях Локка та Руссо. 

Філософське осмислення Монтеск´є «ліберального 

республіканізму»[92] складається з двох частин: метафізичної та 

нормативної, спрямованої на вивчення та співставлення принципів реалізації 

свободи, що найбільше відповідає природі людини. Для Монтеск´є людська 

недосвідченість є результатом страху перед смертю. Звідси виникає потреба 

безпеки, перш за все своєї і потім своєї сім´ї. Суспільство та законність, 

таким чином, є квазі-природними явищами, що служать цій меті. Це 

випливає з того, що найкращими є ті суспільства, що пропонують своїм 

громадянам найбільше безпеки в їх власних очах. Природа з народження є не 

доброю і не злою, просто загрозливою. Вона змушує людей до слабкої 

соціалізації. Тому громадянське суспільство саме собою не є природнім 

явищем. Воно швидше є моралістичним проектом, що розвивається 
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нерозривно з природою, але реалізується тільки завдяки людським зусиллям. 

Метою цього проекту є заснування суспільної безпеки в формі правової 

держави, яка основою суспільного порядку визнає закон і тільки закон. 

«Ліберальність» включає в себе повне подолання страху, тотальну суспільну 

безпеку відносно будь-яких авторитетів. Вона на перше місце у всіх сенсах 

ставить свободу: свободу думки та релігії, слова, преси, право на приватну 

власність. Податки Монтеск´є тлумачить як плату за право на приватну 

власність. 

Ця політична свобода, що виникає через визнання раціональних 

законів, є передумовою розробки метафізичної свободи, тобто свободи волі. 

Таким чином політична свобода є засобом досягнення мети. Метою є 

суспільна безпека, яка уможливлює самовизначення в приватному житті. 

Політична свобода існує для Монтеск´є, лише щоб захистити 

індивідуальність окремої людини. Як завзятому англофілу Монтеск´є було 

ясно, що економічна конкуренція є суттєвою частиною свободи. На думку 

Монтеск´є, цього суспільного стану найшвидше буде досягнуто в Англії, чий 

політичний устрій через це має для політичної філософії особливе значення.  

Успіх Монтеск´є  в ліберальній політичній філософії полягає в тому, 

що він роз‘яснив для інших країн політичний зразок англійського ладу, який 

вимагає уваги окремого громадянина до його співгромадян, замість того, щоб 

нав‘язувати його. Оскільки копіювання більше зважає на букву закону, ніж 

на його дух, воно є фатальною помилкою. Стосовно структури держави 

Монтеск´є вважав, що рівновага влади є ключовою для захисту прав 

окремого громадянина і його сподоби, порівняно з непропорційною 

концентрацією влади, чи то в руках однієї людини, чи в межах певного 

державного органу.  

В економічному відношенні лібералізм передбачав усунення цехової 

регламентації, позаекономічних форм залежності і повну підприємницьку 

свободу. Ця свобода ґрунтується на приватній власності і проявляється у 

вільній конкуренції власників на нерегульованому ринку. Держава має 
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керуватись принципом «laissez faire» (франц. — «дозвольте діяти»); вона не 

повинна втручатись в економіку, а покликана виконувати лише роль «нічного 

сторожа», тобто охороняти мир і спокій громадян. Тим самим чітко 

розмежовувались громадянське суспільство й держава, яка розглядалась як 

неминуче зло. Теоретиком цього підходу є британський економіст А. Сміт. 

В 1776 році вийшла його праця «Дослідження природи та причин багатства 

народів», де автор досліджує вільну торгівлю як найефективнішу форму 

економіки. Сміт вважав, що вільна торгівля має бути забезпечена державою. 

Для цього держава не повинна втручатися в ринок. На його домку, держава є 

охоронцем природного порядку та приватної власності [75, 307]. Вона має 

забезпечувати діюче право в країні та захищати її зовнішні інтереси.  

А.Сміт вважав, що жодне суспільство не може розвиватися і бути 

щасливим, якщо більшість населення бідна. Основним чинником для 

подолання бідності називав освіченість простого народу. 

Завдяки працям вказаних мислителів ліберальні ідеї, що вже давно 

визріли в суспільствах європейських країн, набули значного поширення. Їх 

обговорювали, переписували, переосмислювали. Можливо, саме вони стали 

рушієм нової ідеології в людській свідомості і спричинили суспільні зміни в 

більшості країн світу. Крім того, ліберальні ідеї, викладені відомими 

мислителями, філософами, політологами, економістами тощо, були вагомою 

теоретичною основою для впровадження в життя нової суспільної свідомості 

і нового державницького підходу. 

Основоположні ідеї і принципи класичного лібералізму були 

сформульовані у французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. 

й Конституції 1791 р., в американській Декларації про незалежність 1776 р. і 

Конституції 1787 р. Прихильниками лібералізму були «батьки-засновники» 

США Т. Джефферсон і Дж. Медісон. XVIII століття започатковує так звану 

«епоху лібералізму». На противагу ранньому лібералізму класичний 

лібералізм набув ознак позитивної гуманістично спрямованої доктрини. Саме 
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позитивна визначеність, акцентованість на перспективі виявилася основною 

перевагою лібералізму у його суперництві з консерватизмом [14, 21]. 

Ліберальні прагнення населення вперше на практиці були реалізовані в 

Англії. Політичний переворот 1688 року визначив Англію як конституційну 

монархію. Досягнення перевороту втілилися в Декларації прав, що була 

прийнята 1689 року та згодом перейменована у парламентський Білль про 

права. З цього часу англійський король правив вже не за «божественним 

правом», а за згодою парламенту. Відбувся перерозподіл повноважень між 

королем і парламентом: монарх суттєво обмежувався в правах, значно 

зменшився його вплив на судову, законодавчу, фінансову сфери. Таким 

чином Англія позбулася деспотичного монархічного політичного режиму, де 

король не ніс жодної відповідальності, і вийшла на шлях демократичного 

розвитку, що передбачав можливість контролю влади населенням.  

Те, що Англія була колискою лібералізму, пов‘язано з англосакською 

правовою системою. Англосакське звичаєве право з його наголосом на 

нормативізмі побутової діяльності зумовило значне поширення в 

англомовному просторі цієї установки. Звичаєве право є основною опорою 

англійського лібералізму [136, 69].  

Наступним втіленням розвитку ліберальних ідей стали події в США. 

Північно-Американські колонії зазнавали що раз більшого економічного та 

політичного тиску з боку метрополії. Велика Британія не бажала визнавати їх 

повноцінною складовою держави. Американські колонії не були жодним 

чином репрезентовані в Парламенті Сполученого Королівства. Це дало 

підстави колоністам визнати його нелегітимним органом. Зрештою після 

численних спроб захистити свої права мирним шляхом населення колоній 

більше не бажало миритися з ситуацією. Почалася війна за незалежність 

Сполучених Штатів Америки 1775-1783 років. У 1776 році була проголошена 

Декларація незалежності США. Цим документом повсталі колонії 

визнавалися вільними державами, незалежними від Великої Британії і 

об‘єднувалися у Сполучені Штати Америки. Автором Декларації став Томас 
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Джефферсон – видатний демократичний діяч американської революції, учень 

французьких просвітників. На той час, коли у світі переважав феодальний 

лад, станова нерівність, політичне безправ‘я, Декларація Незалежності 

відкрито проголосила право людей на свободу і була справді прогресивним 

явищем у світовій історії. Декларація стала першим документом, що визнавав 

ключовою засадою демократичного правління політичну волю народу. Крім 

того, Декларація дала поштовх розвитку промисловості в колишніх колоніях. 

Від тепер для європейських торговців були відкриті всі порти і скасовано 

англійську монополію на торгівлю у Північній Америці.  

Американська революція стала відомою в світі не лише завдяки 

прогресивним ліберальним ідеям, які стали її ідеологічною основою, а й 

через ліберальність в широкому сенсі, оскільки під час війни не 

застосовувалися терор та розправи. 

Проте головним переломним моментом в історії західних демократій 

вважається Велика Французька революція. Вона дала початок епосі переходу 

від абсолютизму та аристократії до демократії. Завдяки Революції у Франції 

республіканський устрій замінив абсолютну монархію, а в суспільстві 

розпочалися докорінні зміни. 

Причиною Великої Французької революції вважається надзвичайне 

зубожіння населення. Надмірні витрати королівського двору лягали на плечі 

простих людей. А механізму контролю за бюджетом не існувало. Неврожайні 

1780-ті роки були останньою краплею для виснаженого бідністю народу.  

Революція у Франції стала кульмінацією епохи Просвітництва. 

Представниками цієї доби були вчені, філософи, письменники, що 

проголошували антифеодальні, антиабсолютистські ідеї. Просвітники 

вважали людське щастя метою існування суспільства. Інструментами 

досягнення цього називали зміну суспільного устрою та домінування 

природного права.  
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Після Великої Французької революції у Франції почало розвиватися 

громадське життя. Населення проявляло суспільну активність. Почалася 

Реформація.  

Як бачимо ґенеза лібералізму охоплює цілу культурну епоху країн 

Західної Європи. Зародившись як ідеологія меншості, лібералізм змінив хід 

історії і вплинув на розвиток наймогутніших країн світу. Усвідомлення 

цінності людського життя, вагомості дотримання прав людини, зростання 

значення законів у суспільстві і державі, які несли ідеї лібералізму, стали 

плацдармом для розвитку демократії в Європі і світі. 

На початку XIX ст. поняття «лібералізм» увійшло до європейського 

суспільно-політичного лексикону. У багатьох європейських країнах виникли 

ліберальні політичні партії, які функціонували вже не як аристократичні 

угруповання чи політичні клуби, а як масові організації. В середині XIX ст. 

доктрина класичного лібералізму стала панівною у європейській і 

північноамериканській політичній думці, а ліберальні партії займали провідні 

позиції в політичному житті західних країн [69, 542-550]. 

Класичний лібералізм оголосив всі форми спадкової влади і станових 

привілеїв такими, що зазнали поразки, і на передній план політичного життя 

висунув свободу та природні здібності окремої людини. Ліберальна 

політична філософія виступає за створення таких умов, які дали б 

громадянам держави свободу реалізації своїх здібностей [15]. 

Проголошення і конституційне закріплення права на свободу, приватну 

власність і вільну економічну діяльність, втілення в життя принципів вільної 

ринкової конкуренції і поділу влади забезпечили прискорений розвиток 

продуктивних сил, сприяли звільненню від пут абсолютизму, становленню 

правової держави, парламентаризму й демократії. В цьому полягає 

незаперечна історична заслуга класичного лібералізму [69, 542-550]. 

У міжнародному контексті ліберальні ідеї перебували в дуже хиткому 

становищі через низку воєн та конфліктів, що відбувалися у світі в цей 

період. Практично в цей час ліберальні ідеї були напрямом політичної і 
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суспільної свідомості. Як наукова доктрина лібералізм оформився значно 

пізніше – майже через 200 років після свого зародження, в XIX столітті. 

Після суспільних змін у Європі у XVIII столітті, до завершення 

Наполеонівських війн у 1815 році більшість держав усвідомили необхідність 

функціонування принципів міжнародного порядку, навіть ті, які не були 

демократичними. Всі вони намагалися зміцнити те, що Андреас Осіандер 

називає «структурними принципами міжнародного суспільства». Це були і 

залишаються кількість та ідентичність міжнародних суб'єктів (держав, 

міжнародних організацій), їх відносний статус стосовно один одного, 

розподіл населення і території між ними; «різні види установ або організацій, 

якими учасники можуть ділитися між собою» [185, 3]. Ліберали завжди 

вірили в більшу ймовірність інтеграції ліберальних сил в Європі і світі.  

Багато ідеологів лібералізму вважали, що скасування монархії і заміна 

її «нацією» в якості основного принципу організації суспільства може 

привести до мирного світового порядку без воєн та конфліктів. Як сказав Т. 

Пейн, до скасування монархічного порядку – ворога людства і джерела 

страждань – та відновлення вагомості суверенітету, нації не можуть 

перебувати у мирі. Якби ця тенденція набула поширення у всіх країнах 

Європи, можливо війн і вдалося б уникнути. Самовизначення народів 

розглядалося як перший крок на шляху до справді демократичної і 

ліберальної світової системи і, таким чином, було основним аргументом 

лібералів у міжнародній політиці. 

Важливою зміною цього періоду було те, що зростання національної 

держави призвело до того, що війна трансформувалася зі Спорту Королів у 

війну цивільних.  Ліберали протягом усього ХІХ століття боролися, щоб їхні 

погляди були прийняті або національною, або світовою громадською 

думкою, і всіляко намагалися дискредитувати війну як елемент нормальної 

практики держави. 

 Період після наполеонівських війн, відомий в історії як Концерт 

Європи, який в значній мірі досяг успіху в стримуванні національних держав 
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Європи, що зароджувалися, подібно до ліберальних демократій та автократій, 

через колективний егоїстичний інтерес в значній мірі допоміг на деякий час 

залишити війни за межами європейських кордонів. Шляхом багатосторонніх 

конференцій вдалося зупинити конфлікти, що спричиняють війни. 

Для більшості ліберальних мислителів, як вже зазначалося, доля 

людини – це, по суті, те, що вона повинні здійснити для себе сама. Так само 

вони інтерпретували і долю народу. Свобода може бути моральним 

імперативом, але це те, що повинно бути прийняте без нав‘язування. Ця 

традиція моральної самодостатності, є найбільшим здобутком лібералів, який 

продовжують мислителі від Вальцера. Як і те, що більшість лібералів, які, як 

і раніше, відмовляються прийняти ідею втручання сильних держав в справи 

слабких. Виняток можливий виключно в ім'я міжнародного співтовариства. 

Однак давно помічено, що свобода — ворог рівності. Проголошена 

лібералізмом свобода для всіх виявилась свободою лише для небагатьох — 

для власників, тобто для буржуазії. Держава, яка дала рівні права всім 

громадянам і усунулась від втручання в економіку, залишила слабких без 

захисту і зробила їх здобиччю сильних. Замість цивілізованого 

індивідуалізму утвердився буржуазний егоїзм, коли кожен діяв лише у 

власних інтересах, не зважаючи на інтереси інших людей і суспільства в 

цілому. Збагачення одних здійснювалось за рахунок зубожіння інших. 

Загострилась класова боротьба, про що свідчать численні виступи робітників 

на захист своїх прав та інтересів. У Франції, наприклад, через 82 роки після 

прийняття Декларації прав людини і громадянина, у 1871 р. відбулось 

повстання робітників Парижа проти безправ'я і злиденного існування, яке 

увійшло в історію під назвою Паризької Комуни [69, 542-550]. 

Особливо наочно криза класичного лібералізму виявилась на рубежі 

XIX—XX ст. з настанням монополістичного етапу розвитку капіталізму. 

Монополістичні об'єднання почали витісняти з ринку дрібні й середні 

підприємства, які не витримували конкуренції з ними і розорялись. 

Монопольні ціни, банкрутство дрібних і середніх підприємств призводили до 
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зубожіння широких верств населення капіталістичних країн, зростання 

безробіття, загострення класової боротьби між найманими працівниками і 

власниками засобів виробництва [69, 542-550]. 

У такій ситуації ідеологи буржуазії виступили з пропозиціями про 

перегляд деяких найважливіших положень класичного лібералізму і 

здійснення реформ, покликаних обмежити свавілля монополій і полегшити 

становище найбільш знедолених верств населення. Вони сформулювали 

низку нових важливих принципів лібералізму, які в сукупності склали так 

званий соціально-демократичний лібералізм. Мова йде, насамперед, не 

лише про формальне визнання права кожного на життя, свободу і власність, а 

й про реальне забезпечення соціальних прав людей — на працю, відпочинок, 

добробут, охорону здоров'я, освіту тощо. Для обмеження свавілля власників 

капіталістичних монополій, приборкання стихійних сил економічного 

розвитку визнано за необхідне втручання держави в економіку й соціальні 

відносини [69, 542-550]. 

Синтез соціал-демократизму та лібералізму відображає логіку 

загально-цивілізаційного процесу, зростання самодостатності його основного 

суб‘єкта – людини, її свободи та індивідуальності. Це особливо актуально у 

період після Першої світової війни. Проблема синтезу ідей соціал-

демократизму та лібералізму – не лише теоретична конструкція, а й 

ефективна, толерантна у своїй основі практика, яка в умовах повоєнного 

розвитку країн Заходу набула домінуючої ролі [14, 75-77]. 

В основі синтезу двох теорій існують дві складові. З одного боку, це 

синтез на рівні моральних цінностей; з іншого боку – відповідне зближення у 

площині економічної політики, що має за мету подолати обмеження з обох 

сторін. 

Визначним теоретиком соціал-демократичного лібералізму був 

англійський економіст Дж. М. Кейнс (1883—1946). Ще на початку XX ст. він 

виступив з теорією «регульованого капіталізму», згідно з якою в нових 

історичних умовах держава має відмовитись від ролі «нічного сторожа» і 
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стати дієвим регулятором соціально-економічних відносин. Держава, на 

думку Дж. Кейнса, мусить обмежити монополізацію виробництва, 

встановити правила чесної конкуренції, підтримувати дрібні й середні 

підприємства, організовувати громадські роботи з метою зменшення 

безробіття, допомагати незахищеним верствам населення [69, 542-550]. 

Новим у теорії Кейнса був не лише принцип державного втручання в 

економіку. Йшлося про якісно новий зміст цього втручання: кейнсіанська 

модель передбачала докорінні зміни економічної функції буржуазної 

держави, її реальну трансформацію в соціально-відповідальну державу – 

державу загального блага [14, 85]. 

Мова йде про надзвичайно глибокі функціонально-структурні 

зрушення, що мали доленосне значення не лише для капіталістичної системи 

розвитку, а й для загальної траєкторії суспільно-історичного прогресу. 

Рубежем, який зробив класичний лібералізм надбанням історії й утвердив 

принцип державного втручання в економіку та ідею держави загального 

добробуту, стала Велика депресія – найбільш руйнівна за всю історію 

капіталізму криза 1929-1933рр.  

Саме завдяки втіленню кейнсіанських ідей у його «новому курсі» 

американському президентові Ф. Рузвельту вдалось відносно швидко 

подолати найважчу за всю історію США соціально-економічну кризу. Успіхи 

політики Ф. Рузвельта сприяли популяризації ідей лібералізму[69, 542-550]. 

У західній літературі «новий курс» подекуди називали третьою 

американською революцією (після революцій 1776 і 1861рр.), яка 

реформувала класичний капіталізм у державу загального блага. 

Таким чином Велика депресія вдихнула нове життя у розвиток системи 

капіталізму. За змістом її можна кваліфікувати, як не просто економічну, а 

трансформаційну кризу, кризу оновлення всієї системи життєзабезпечення 

капіталізму. Без цього капіталізм не став би динамічною системою сучасного 

зразка [14, 83-84]. 
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Після Другої світової війни ідеї соціал-демократичного лібералізму 

набули поширення і в країнах Західної Європи. Найяскравіше ці процеси 

помітні у Скандинавських країнах, в Австрії, Канаді, Японії і безперечно в 

Німіччині. Цей процес був пов'язаний з еволюційними змінами функцій та 

механізмів держави. Впродовж 50-60-х рр. ХХ ст. на Заході остаточно 

сформувався новий тип ліберальної держави – «держави загального блага». 

Післявоєнне економічне піднесення та реалізація ідей соціального 

лібералізму й соціал-демократизму в країнах Заходу сприяли підвищенню 

добробуту широких верств населення. Набула поширення концепція 

«держави загального благоденства» [69, 542-550]. 

На відміну від становища, типового для Західної Європи середини ХІХ 

ст., коли люди залишалися практично сам на сам з ринковою стихією, у 

повоєнні роки ХХ ст. ситуація докорінно змінилася. Діяльність державних 

структур набула чітко визначеної соціальної орієнтації, дедалі більше 

спрямовувалася на захист особи, яка за умов жорсткої ринкової конкуренції 

не завжди знаходить точку опори [14, 90]. 

В ідеологічному вимірі Перша світова війна 1914 року стала справжнім 

викликом для лібералізму. Практично всі ліберали зустріли її з тривогою. 

Війна викрила хибні ідеї, що наука і мораль будуть розвиватися 

взаємозалежно, щоб зберегти мир і сприяти прогресу. Характер війни 

зруйнував розуміння лібералів про те, як її контролювати [131].  

М. Говард почав свою знамениту серію лекцій «Війна і Ліберальна 

Свідомість» з опису подиву великих лібералів того часу через події 1914-18 

рр. Він писав, що насправді у лібералів не було проблем з розумінням самої 

суті війни, адже вони мали безліч її історичних прикладів. Також не 

створювало труднощів узгодження війни з ідеями лібералізму [132, 9]. Проте 

обурення викликав власне характер ведення війни. 

Це були ліберально-пацифістські думки про війну, віра, що війна має 

бути останнім засобом, тому врешті решт вона краща за тиранію – справжню 

причину всіх війні.  
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Ця подвійність є виявом того, що Говард називає «ліберальною 

совістю», викликаною вірою у те, що світ не є ні незмінним, яким його 

бачили консерватори, ні визначеним історичними процесами, які люди 

можуть зрозуміти, але які вони не в силах контролювати [95, 9-11]. 

Ліберальне мислення є найбагатшим сховищем роздумів про причини і 

методи війни, та Перша світова війна стала найбільшим викликом для цієї 

системи переконань, який зустрівся їй в сам розпал її могутності в кінці ХІХ 

століття. Ліберальне мислення існує досі, а Перша світова війна довела його 

гнучкість і стала базисом, на якому це мислення вдосконалилося і 

адаптувалося до вимог часу.  

Гобсон, розглядаючи розвиток лібералізму погодився з думкою 

Кобдена, що сучасні інтернаціоналісти вже не антиінтервенціоністи, з тієї ж 

причини, що сучасні радикали вже не філософські індивідуалісти. Держава 

не повинна розглядатися з ворожих позицій. Навпаки – держава повинна 

допомагати, сприяти розвитку суспільства і особистості. На його думку, 

тільки демократія може зробити сучасне зростання держави сумісним з 

індивідуальною свободою [92]. Фактично Гобсон був послідовником Канта і 

Кобдена в сучасну епоху. Його ідея мала важливу властивість заперечувати 

ідею, що соціальні реформи на міжнародному та національному рівні 

повинні бути пов'язані з імперською конструкцією, як передбачав Мільнер і 

прихильники англосаксонської теорії расової переваги.  

Як вже говорилося, для лібералів основною ідеєю у міжнародних 

відносинах вже давно є  поняття невтручання в справи інших держав. Це 

пов'язано з поняттям терпимості до відмінностей, віри у християнське 

милосердя, а також і з прагматичним бажанням торгувати і працювати через 

економічні інструменти для зниження напруженості і збільшення 

інтеграційних процесів. Багато, якщо не всі, ліберали також мають сильну 

недовіру до того, що вони вважають крайніми ідеологіями (комунізм і 

фашизм, а також і крайні релігійні переконання).  
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Основним стимулом для цього зростаючого скептицизму стала Перша 

світова війна, розрив між заявленими цілями і невтішні підсумки та порядок 

її ведення. Цей скептицизм, що війна ніколи не може досягти заявленої мети 

активно підтримував Вудро Вільсон і майже всі американські та британські 

ліберали. Таким чином, ще одне ключове протиріччям можна знайти в 

понятті «нового світового порядку», ліберальному погляді на світову 

політику, який неодноразово впроваджувався силою з 1917 року до сьогодні. 

Це протиріччя яскраво відображається у ліберальному понятті «гуманітарної 

інтервенції». Основне питання, пов‘язане з цим поняттям – як визначити 

межу між «гуманітарною інтервенцією» та банальною загарбницькою 

інтервенцією. Так випливає загальна дилема, яка є домінуючою в лібералізмі 

– моральний імператив до дії або моральний імператив залишитися осторонь 

воєнних конфліктів? 

Це не означає, що ліберали або ліберальні уряди, обов'язково 

пацифісти. Як висловився Г.Мюррей, відомий ліберал початку ХХ століття: 

«Я виходжу з глибокого переконання, що світ потребує миру. Було дуже 

багато воєн і занадто багато негативних речей, які супроводжують війну .... 

Перед війною я був лібералом, і тепер вважаю, що нічого, окрім істинної 

практики ліберальних принципів, не врятує європейське суспільство від 

близької  революції і розпаду».   

У зв‘язку з цим виникало запитати, відносно кого втручання 

ліберальних держав може бути виправдане? Г. Гонг близько 1905 року писав 

про появу чітко ліберального  «стандарту цивілізації», у відповідності з яким 

країни і народи були і будуть визнані гідними, чи ні, приязного ставлення 

західних ліберальних держав. Його перший «стандарт» стосується гарантій 

основних прав; другий – існування «цивілізованої» держави як організованої 

політичної бюрократії з дякою ефективністю в управлінні державним 

апаратом; третій дотримується  гарантування загальноприйнятих норм 

міжнародного права; четвертий стосується виконання зобов'язань у 

міжнародній системі і, нарешті, держава повинна «відповідати ... 
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загальноприйнятим нормам і практиці «цивілізованого» міжнародного 

суспільства ( проти рабства і полігамії, наприклад)» [117].  

Четвертим етапом розвитку лібералізму став неолібералізм. 

Неолібералізм посів домінуючі позиції в політиці країн заходу у 70-х роках 

ХХ ст., витіснивши соціально-демократичний лібералізм. Початок 

неоліберальних інституційних перетворень пов‘язують з іменами трьох чи не 

найпомітніших постатей  західного світу кінця минулого століття. Це 

Р.Рейган, М.Тетчер і Г.Коль. Вони не належали до когорти ліберальних 

політиків, а були за своїм світоглядом абсолютними консерваторами. Проте 

їх економічна політка стала не просто консервативною, а ліберально-

консервативною, неоліберальною [14, 95]. 

Що спричинило необхідність появи неолібералізму. По-перше, у 1970-х 

рр. у науковій і політичній лексиці з‘явився термін «глобалізація». Світ почав 

швидко змінюватися. Тоді як соціал-демократичний лібералізм був 

пристосований до національної економіки, а не до глобальної. Він більше не 

міг впоратися з вимогами часу. По-друге, в цей період почався процес 

постіндустріальної трансформації, процес відходу з історичної арени 

індустріального суспільства й економіки. Таким чином, кінець епохи 

індустріалізму – це водночас і кінець епохи соціал-демократичного 

лібералізму. Виконавши свою історичну функцію, соціал-демократичний 

лібералізм мав піти з світової арени. Постіндустріалізм потребував 

принципово інших підходів.  

Неоліберали як і представники соціал-демократичного лібералізму, 

завжди акцентували на своїй прихильності началам класичного лібералізму – 

свободі і рівності людини, однак у їх реалізації наполягали на використанні 

суто економічного інструментарію [14, 103]. 

Неолібералізм включає три варіанти лібералізму: 

1) Ліберальний інституціоналізм 

2) Комерційний лібералізм 

3) Ліберальний інтернаціоналізм 
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У міжвоєнний період дослідники ліберальної теорії особливу увагу 

приділяли питанням війни і миру. Всеосяжним поняттям для опису 

ліберальної думки про війну і мир став Ліберальний інтернаціоналізм. 

Вираз вперше набув популярності під час Першої світової війни, хоча, 

можливо, коріння його сягає ранньої критики побутового лібералізму в 

працях Дж. А. Гоббса наприкінці дев'ятнадцятого і на початку двадцятого 

століття [147]. Ця доктрина була тісно пов'язана з ідеями і діяльністю 

президента Вудро Вільсона в Сполучених Штатах, але також з багатьма 

письменниками-ідеалістами в міжвоєнний період. Ліберальний 

інтернаціоналізм має характерне американське коріння, яке одночасно є і 

«прогресивним», і «консервативним», оскільки деякі американські мислителі 

прийшли до переконання, що або поширення ліберального світогляду по 

всьому світу є моральним обов'язком Америки (позиція Вільсона в широкому 

сенсі), або ж в інтересах Америки зробити це з урахуванням збільшення її 

прагнення до світової влади.  

Доктрина ліберального інтернаціоналізму спричинила величезні зміни 

у світі з кінця ХІХ століття. Вона створила структуру міжнародного 

співробітництва і популяризувала поширені ліберальні норми про повагу 

прав людини, невтручання, антиімперіалізм, свободу торгівлі та обміну, 

релігійну та політичну терпимість. Вона вплинула на зникнення низки 

кривавих диктатур, зокрема у нацистській Європі та Радянському Союзі, і на 

уповільнення розвитку багатьох інших, в тому числі, можливо, Китаю. 

Доктрина також посприяла поширенню економічної системи капіталізму, що 

багато хто (включаючи лібералів) назвав би глибоким розколом у глобальній 

політичній системі, де домінує одна ліберальна держава – Сполучені Штати 

Америки.  

С. Краснер зазначив, що врегулювання політичної ситуації після Другої 

світової війни було повністю продиктоване побажаннями переможців (в 

основному США і Радянського Союзу), але, як і в 1815, у 1919 році, щоб 

стимулювати політичні режими, які були лояльні до них. Проблема полягала 
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в тому, що два типи режиму були несумісні, що і призвело до поділу світу на 

два блоки, які існували до кінця холодної війни в 1990 році. Це в свою чергу 

призвело до ключової переваги ліберальних сил на чолі зі США бути 

основним важелем у будівництві сучасної суспільно-політичної системи, і 

особливо у наполяганні на важливості дотримання прав людини і демократії 

(в широкому сенсі) за американським визначенням цього терміну. 

Суверенітет, таким чином, може або розглядатися як такий, що був 

підірваний послідовною низкою мирних договорів з 1648, або, навпаки, бути 

підтвердженням принципу, що переможець завжди диктує умови 

переможеним. 

Ліберальне мислення у міжнародних відносинах після 1945р. 

оберталося навколо ідеї створення того, що набагато пізніше було названо 

«зоною миру», де демократія могла б процвітати в своїх політичних і 

економічних формах, навіть якщо більш правильно називати цю форму 

соціальною демократією, але з глибоким ліберальним корінням. В основі 

цього процесу лежали переможні заяви ліберальних політиків, як Вільсон і 

Рузвельт, що настав «новий світовий порядок», заснований на декларованих 

засадах демократії, миру, економічного благополуччя і кінця експлуатації. 

Виголошення Чотирнадцяти пунктів Вільсона – це один з прикладів таких 

заяв. Атлантична хартія 1941 року дещо відрізнялася. Проте обидві події 

задекларували віру у відкриту дипломатію, економічну інтеграцію за 

допомогою поширення вільних ринків і глобальну багатосторонню 

організацію безпеки, яка включатиме гарантію безпеки слабких держав, а 

також інтереси сильних. 

Проблема полягала в тому, що спочатку впровадження на практиці 

таких принципів виявилося ілюзорним. Треба було докласти зусиль там, де 

раніше були тільки порожні обіцянки. Розуміння цього призвело до роздумів 

Черчілля про Атлантичну хартію на початку 1944 року. Його секретар сер 

Джон Колвілл записав слова  Черчілля, який заявив, що хоча Німеччина «не 

претендує на правоту» у принципах Хартії (як раніше говорив Ллойд 
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Джордж про претензії Німеччини до Чотирнадцяти пунктів), «я передбачаю, 

що після того, як війна закінчилася німці можуть порушити хартію, як вони 

зробили після першої світової війни з відмовою від Чотирнадцяти 

пунктів»[226, 86].  

Як уже зазначалося, Чотирнадцять пунктів Вільсона мали Ахіллесову 

п'яту, і це було поняття самовизначення. До 1945 року ліберальні аналітики 

по обидві сторони Атлантики покладали великі сподівання на імпульс 

самовизначення народів, щоб домогтися лібералізації політичних процесів. 

Американський уряд у процесі «післявоєнного планування» намагався 

дослідити невеликі країни Європи, щоб зрозуміти, яка Європа має постати 

після війни. Було виявлено, що всі хотіли б якусь форму союзу як елементу 

статус-кво. Американський і британський висновки, в цілому, закликали до 

створення Об'єднаної Європи. У своїх висновках вони виходили як з 

міркувань реальної політики, оскільки не хотіли втретє втручатися у війни в 

Європі, так і з ліберальних переконань. Таким чином, поняття 

самовизначення  в ідеях Вільсона було розвинуто далі, ніж наважився 

Вільсон в 1919 році.  

Прикладом цього є активне обговорення на початку 1945 року між 

державами і на сторінках ліберальної преси в Сполучених Штатах 

необхідності розширення принципу самовизначення народів, особливо 

Британської та Французької імперій. Цю позицію активно відстоював 

Рузвельт, про що досить чітко було заявлено в Атлантичній хартії 1941 року. 

І хоча під час Другої світової війни в умовах Коаліції ця тема замовчувалася, 

в кулуарах між США і Великобританією чітко стояло питання фінансової та 

економічної допомоги в обмін на демонтаж імперії [211, 254].  

  Ще один приклад розширення ліберальних ідей Вільсона можна 

побачити в нових умовах зруйнованої Європи. Набув популярності новий 

термін – інтеграція. Самовизначення в Європі було сприйнято як проблему, а 

не рішення. Типовою була точка зору, відображена у ліберальному виданні 

«Нова Республіка» (The New Republic, 1 January 1945): «перше, що потрібно 
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відзначити, це те, що надмірний націоналізм в будь-якій країні в будь-який 

час є абсолютним прокляттям, і з ним треба боротися усією зброєю в нашій 

команді .... Ми повинні працювати в напрямку Європи, в якій народи різних 

країн підкреслюють, що у них є спільного, а не відмінного» [226, 73]. 

Згідно зі ще однієї редакційною статтею «Нової Республіки» за той же 

період, ця нова Європа буде складатися з держав, які «якнайшвидше 

демократично ... ліво або центристсько ... модернізуються», і що «Сполучені 

Штати повинні при цьому допомагати як політично, так і економічно» [226, 

73]. Ці думки прямо передували ідеї «реконструкції», що почала розвиватися. 

Можна навіть стверджувати, що реконструкція має своє інтелектуальне 

начало в експорті американської військової та ідеологічної влади. Крім того, 

можна стверджувати, що найбільший ліберальний експеримент всіх часів – 

реконструкція цілого європейського континенту – і призвів до створення 

єдиної Європи. 

Існує й інша версія виникнення Європейського Співтовариства, що 

Європа була дивом само-творіння: прем'єр-міністр Франції Роберт Шуман та 

Жан Монне стали її першими архітекторами, Договір вугілля і сталі від 18 

квітня 1951 – її перший акт. Це в свою чергу призвело до створення Вищого 

органу Європейського співтовариства вугілля і сталі, а потім Ради міністрів і 

Європейського суду. Далі з‘явився перший елемент спільного ринку, а потім 

– Римський договір 1956 року та інші організації як Євратом 1958року [226, 

73].  

Першим президентом Європейського товариства вугілля і сталі (ЄТВС) 

був Монне. На його інавгурації в Люксембурзі 10 серпня 1952 року, 

Люксембурзький міністр закордонних справ Джозеф Бек заявив, що ЄТВС 

«перевершує нації, навіть якщо нації не ослаблюються ... тому що, як було 

справедливо сказано, заради миру національне повинно бути гарантоване 

міжнародним, але міжнародне перевершує національне». Це була 

європейська відповідь на «національний егоїзм». У своїй промові Монне 

також говорив про наднаціональний характер ЄТВС. Вперше в історії Європи 
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відбулася «передача суверенітету». Крім того, зазначені події стали чітким 

ліберальним меседжем.  

Справді, після Другої світової війни соціал-демократи і консервативні 

ліберали у Франції, Німеччині, Італії та інших країнах були переконані, що 

єдиний спосіб вберегти себе від третьої загрози війни полягав у тій чи іншій 

формі об'єднаної Європи. Монне, що часто згадується як «батько Європи», 

ще більш лаконічно висловив цю думку: «Доля Франції залежить від 

вирішення проблеми Європи» [158]. А. Мілворд з цього приводу стверджує, 

що національні держави в Європі були врятовані в процесі економічної 

інтеграції, таким чином  національна держава жодним чином не зазнала 

«ерозії» в результаті процесу об‘єднання. Іншими словами, Європейський 

Союз був заснований на основі власних інтересів європейських держав. 

Класична теорія В. Ліпдженса стверджує, що Європейський Союз вийшов з 

місцевих рухів опору і федеральних рухів, таких як Федеральний союз 

Великобританії [102, 10-11].  

Однак у більшості, якщо не у всіх, випадках ці теорії спиралися на 

існуючі теорії і практики федералізму, в значній мірі запозичені з досвіду 

США [226, 65]. Мабуть, найбільшим досягненням свого роду у той період 

було чітке усвідомлення ліберальними державами Заходу необхідності 

ефективного об‘єднання  для утворення основи ліберального міжнародного 

порядку. Найбільш розвиненою в той час теорією у Великобританії, яка 

пішла ще далі і говорила про «світовий уряд» була теорія  Д.Мітрані. Його 

книга 1943 року «Діюча система світу» передбачала виникнення світового 

або, принаймні, регіонального уряду, заснованого, в першу чергу, на 

«низькій політиці» функціонального співробітництва, що перетворюється на 

співробітництво на рівні «високої політики», що згодом відбулося з появою 

ЄС [156, 129-133]. Ідеї Мітрані, мабуть, тепер здаються пророчими, але в той 

час багатьом лібералам вони здавалося передчасними.  
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Однак є велика кількість думок, починаючи від ліберальної до 

марксистської, які стверджують, що це американська влада, а не самі 

європейці зробила можливим європейський демократичний світ.  

Ліберальні інституціоналісти теорії міжнародних відносин, як Роберт 

Когейн, підкреслювали необхідність справжнього лідерства в будь-якій 

інституційній структурі і фактичну необхідність зберегти це лідерство. Гейр 

Ландестад розвиває цей аргумент ще далі і стверджує, по-перше, що 

«Сполучені Штати дуже посприяли інтеграції Західної Європи до середини 

1960-х років, і трохи менше після цього». По-друге, він заходить ще далі у 

своїх роздумах і стверджує, що Сполучені Штати з 1945 року існують в 

якості «імперської» влади в Європі. На думку Ландестада, вони керувалися в 

цьому виключно своїми меркантильними міркуваннями. Іншими словами 

США проводили інтеграційну політику,  в першу чергу, не заради 

європейських країн, а, скоріше, тому що двічі в ХХ столітті їм доводилося 

втручатися у війну на європейському континенті. Таким чином, щоб 

уникнути такого втретє, Сполучені Штати повинні були залишатися в 

Європі. Пізніше Ландестад розвиває тезу, що європейська інтеграція була 

також найдешевшим варіантом для Сполучених Штатів гарантування власної 

безпеки. Таким чином, Ландестад відіграє роль одного з полюсів у спектрі 

наукових думок про те, що вплинуло на створення нової Європи.  

Створення Об'єднаної Європи є наочним прикладом того, як особистий 

інтерес ліберальних держав, як Великобританія і Сполучені Штати, міг бути і 

був пов'язаний з необхідністю пошуку альтернативних структур для 

міжнародної практики через ліберальну міжнародну теорію. Немає 

необхідної дихотомії між поняттям влади та впровадження ліберальної 

теорії. Дійсно, є постійні нагадування про те, що вони йдуть рука об руку. Це 

було наочно продемонстровано після закінчення холодної війни. 

Для комерційного лібералізму в рамках неолібералізму характерні 

абсолютизація індивідуальної свободи, заперечення втручання держави в 

економіку й соціальні відносини, прихильність до вільного ринку. Цей 
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напрям відповідає так званій чиказькій школі або школі монетаризму. В 

центрі її — ідея вільного ринку та опозиція вченню Дж. Кейнса. 

Представники цієї школи, передусім американський 

економіст М.Фрідмен (нар. 1912 р.) та австрійсько-англійський економіст і 

політичний філософ Ф. А.Хайєк (1899—1988), вважають, що грошовий обіг і 

його закони складають центральний елемент економічної системи будь-якого 

суспільства. Виходячи з цього, при розв'язанні економічних завдань 

основний наголос вони роблять на монетаристских засобах, фінансовому 

регулюванні, а точніше — саморегулюванні. По суті справи, зазначений 

напрям лібералізму — це економічний консерватизм, який повторює з 

певними модифікаціями окремі положення класичного лібералізму [69, 542-

550]. 

Для ліберального інтернаціоналізму характерний акцент на націях як 

«природних об‘єктах», в яких культурні подібності мають тенденцію 

будувати відчуття ідентичності і загальної належності. Ідеологи цієї форми 

неолібералізму вважають найкращим інструментом запобігання війні  

національну взаємозалежність, що націлена на просування взаєморозуміння і 

співпраці. Економічна взаємозалежність означає, що матеріальна вартість 

міжнародного конфлікту настільки велика, що війна стає фактично немож-

ливою. Прихильники ліберального інтернаціоналізму схвалюють існування 

міжнародних організації для втілення міжнародного порядку, за якого 

міжнародна політика контролюється наднаціональними нормами та 

інституціями. А це у свою чергу гарантує мирний світовий порядок.  

Розвиток ліберального інтернаціоналізму пов'язаний з повагою до  

людини і принципу індивідуалізму, суть якого полягає в тому, що всі люди, 

незалежно від раси, поглядів, соціального статусу і національності, мають 

рівну моральну цінність. Ліберали пропонують ідею національного 

самовизначення. Пошана до прав і свобод людини повинна перевищувати 

вимоги національного суверенітету.  
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Ліберальний інтернаціоналізм характеризується не стільки бажанням 

замінити націю, як політичне формування, скільки потребою, щоб нації 

відповідали вищій етиці, втіленій у доктрині прав людини. Оскільки ліберали 

вважають, що ці права універсально придатні для застосування і 

встановлюють мінімальні умови для людського існування, вони повинні 

встановлювати основи міжнародного права. Такі ідеї призвели до створення 

Декларації ООН з прав людини в 1948 р. і Європейської угоди про права і 

свободи людини в 1956 р. ідеологи ліберального інтернаціоналізму також 

виступають за підтримку міжнародних правових норм, які диктуються 

установами типу Міжнародного суду і Міжнародного кримінального суду. 

Ще одним переломним моментом у розвитку лібералізму у теорії 

міжнародних відносин стало завершення холодної війни.  У вступі до 

короткої публікації «Центру зовнішньої політики і демонстрації», два 

впливових ліберальних британських аналітики 1990-х років, М.Леонард і 

Т.Бентлі стверджували: «Ми не знайшли назви для опису епохи, у яку ми 

живемо, тим більше не змогли зрозуміти, як вона може функціонувати. 

Тріумфальна декларація Дж. Буша про новий світовий порядок у 1990 році 

незабаром змінилася широко розповсюдженим почуттям розладу, 

наповненого етнічними війнами, які відроджували націоналізм та 

дезінтеграцію. Кінець національної держави, глобальних корпоративних 

правил і зіткнення цивілізацій - все може трапитися» [98, 35].  

Р. Купер багато в чому підтверджує цей аналіз і підкреслює це, кажучи, 

що проблема полягає в тому, що багато держав тепер справді можуть 

перестати існувати, вони повертаються до «до-сучасних» часів. Автор 

наголошує на тих разючих відмінностях, що зараз існують між модерними та 

до-модерними країнами: «Що є відмінного сьогодні, то це те, що імперських 

прагнень більше не існує у країнах, найбільш схильних до імперіалізму ... 

управління народами, особливо потенційно ворожими народами – це тягар. 

Сьогодні ніхто не хоче платити за збереження  чужих країн від розорення. В 

той же час існує до-сучасний світ, як це було, в іншу історичну епоху: тут, як 
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і в стародавньому світі вибір знову між імперією або хаосом. І сьогодні, тому 

що у світі після холодної війни ніхто з нас не готовий до використання 

імперії, ми вибрали хаос» [98, 11].  

З точки зору ліберальної філософії та практики, в період після холодної 

війни найбільшою подією стала публікація статті Ф. Фукуями «Кінець історії 

та остання людина» в 1989 році. Ця стаття, що в 1992 була розширена до 

книги з однойменною назвою, стала широко відомою через твердження, що 

розвал Радянського Союзу показав «повне виснаження життєздатних 

систематичних альтернатив західному лібералізму» [113, 23]. Пізніше в 

новітній історії багато з того, що прогнозував автор, підтвердилося. Багато 

колись диктаторських держав «другого» і «третього» світу в Латинській 

Америці, Африці, Східній Європі та інших країнах підтримали дискурс 

капіталізму і демократичного лібералізму. Інший відомий дослідник С. 

Хантінгтон у цей період також писав про «Третю хвилю» демократизації 

(1993), що дуже не властиво його більш пізнім твердженням про майбутнє 

«Зіткнення цивілізацій» (1996). 

На жаль, наприкінці ХХ століття в деяких країнах лібералізм почали 

асоціювати виключно з капіталізмом. Лібералів у Європі вважали 

зарозумілими і пихатими лицемірами. Особливо ця ідея набула популярності 

в тих державах, які найбільше постраждали від свого матеріального 

багатства. Ця теза викривала суть капіталізму не тільки як форми 

виробництва, але як основи надбудови суспільства, його культурних і 

політичних норм. Дж. Розенберг зображує «ринок», і навіть «економіку» як 

форму соціального домінування, далеку від поняття реальної «демократії» 

[202, 43]. Таким чином, ліберальний капіталізм спотворив розуміння 

лібералізму, як суспільно-політичної наукової теорії. Очевидно, що 

дослідники цієї теорії і ліберальні політики намагалися реабілітувати 

лібералізм  в очах світової громадськості. Основним їхнім інструментом була 

активна взаємодія з представниками інших наукових напрямів та 

неліберальними політиками. 
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З 1990 року ліберальні ідеї про те, що зовнішня політика держав має 

ґрунтуватися на моральних цілях і намагатися завжди бути змістовною, стали 

частиною мови та етики міжнародної політики. Західні ліберальні держави 

відіграли у цьому процесі важливу роль, хоча часто піддавалися критиці, 

особливо коли виник терміни «зовнішня політика прав людини» або «етична 

зовнішня політика» в ліберальній Великобританії в кінці 1990-х років.  

Ще одним ключовим виразом теорії лібералізму у міжнародній 

політиці післявоєнного періоду є «гуманітарна інтервенція». Цей термін 

найчастіше використовується для реалізації ліберальними державами і 

міжнародним співтовариством «етичної» зовнішньої політики. Його суть 

полягає в тому, що за певних обставин лібералізм узаконює для 

міжнародного співтовариства втручання у внутрішні справи суверенних 

держав. Важливе питання, в якій мірі «гуманітарна інтервенція» має бути 

дозволена у якості винятку з правил недоторканості суверенітету і 

невтручання – основних ліберальних принципів. Інше питання, які мотиви і 

наскільки ефективною є практика «гуманітарної інтервенції», яка була 

здійснена на Близькому Сході (Ірак), в Африці (Сомалі, Руанді, Сьєрра-

Леоне, наприклад), і в колишній Югославії (Боснія, Косово). Доктрина має 

«тверду» і «м'яку» версії: перша зазвичай називається «солідаризмом», який 

спонукає космополітичну відповідь на об'єктивно загрозливу  ситуацію в 

регіоні. Консерватори та реалісти вважали «гуманітарну інтервенцію», 

здебільшого, неправильною і оманливою, такою що руйнує основні норми 

міжнародної системи [129, 232].  

До 1990 року вираз «гуманітарна інтервенція» був прийнятний далеко 

не для всіх ідеологів і практиків лібералізму. Це відображено в ідеї 

мислителів Мілля і Кобдена – втручання не може принести свободу, яка 

повинна прийти зсередини кожної окремої людини чи спільноти, а не бути 

нав‘язаною ззовні. Вальтер писав у 1977р., що список репресивних урядів, 

список знищених народів, небезпечно довгі. Хоча подія на зразок 

нацистського Голокосту не має прецеденту в історії людства, вбивства в 
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менших масштабах настільки поширені, що майже звичайні. З іншого боку, 

чи, скоріше, з цієї причини – яскраві приклади того, що називається 

«гуманітарною інтервенцією», трапляються дуже рідко. І причина цього 

проста – «гуманітарна інтервенція» виправдана, коли воно є відповіддю на 

дії, які шокують світову громадськість [224, 101-107].  

Проте варто зазначити, що з початку нового тисячоліття ціла низка 

військових дій, в основному західноєвропейських та північноамериканських 

ліберальних демократій, на території незалежних держав, були розпочаті 

саме під гаслом «гуманітарної інтервенції». Багато критиків «гуманітарної 

інтервенції» стверджують, що вона просто видозмінила імперіалізм.  

Те, що назвали «постколоніальним будівництвом миру», набуло 

великого значення після закінчення холодної війни.  Дії ліберальних 

політиків та науковців спрямовані на пошук шляхів уникнення світових криз, 

на вироблення структурних змін, для створення «позитивного» світу і щоб 

спробувати запобігти рецидивам війн. Науковці прагнуть створити 

перемир‘я, яке принесе співпрацю між раніше ворогуючими країнами. Багато 

вчених сьогодні вважають, що ми зараз спостерігаємо появу «нового» виду 

війни, на яку лібералізм має не так багато відповідей. 

М. Калдор, творець терміну «нової» війні, розвинула цей аргумент далі. 

Вона стверджує, що з'явився новий тип організованого насильства, який є 

одним з аспектів поточної ери глобалізації – названий, «новими війнами». Ці 

війни розмивають межу між війною («насильство між державами») і 

«організованою злочинністю». Вони також включають масштабні порушення 

прав людини. Вони постсучасні, аж до такої міри, що можуть мати місце в 

кіберпросторі. Вони також є характерною рисою набагато більш 

«взаємопов'язаного світу», де держава є менш важливою, а економіка фірм 

важливіша, ніж політика, і вакуум влади, що характерний для перехідного 

періоду в міжнародних відносинах з'явився за участю безлічі 

транснаціональних зв'язків [139, 1-3]. Таким чином, насильство стало менше 

прерогативою держави, менш екстремальним, але потенційно більш 
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«порочним», та більше пов'язаним з проблемами «ідентичності» (економічної 

ізоляції, релігійних переконань), а не з геополітичними чи ідеологічними 

цілями. Ці війни мають тенденцію повертатися до деяких, часто уявних, 

подій далекого минулого, де «народи були всі разом». Вони є анти-

космополітичними і розглядаються як боротьба  за збереження громади, і, 

отже, їх виконавці не будуть використовувати звичайний аналіз витрат і 

вигод. Для них це ідейна боротьба.  

Більш того, можна сказати, що основний ліберальний бастіон проти 

війни – міжнародні організації, самі перебувають під загрозою від країн-

ізгоїв західних держав. С. Честерман стверджує, що Статут Організації 

Об'єднаних Націй є чіткою заявою, що сила не повинна використовуватися в 

односторонньому порядку. І все ж це часто відбувалося в 1990-х роках, 

найчастіше від імені Організації Об'єднаних Націй. Це означало, що стаття 2 

(4), що лежить в основі цієї норми невтручання на практиці була підмінена, 

оскільки деякі режими розглядаються як «незаконні», тож вони втрачають 

право на суверенітет і захист від застосування сили. Честерман далі 

стверджує, що ці дії призвели до падіння авторитету Ради Безпеки як єдиного 

арбітра щодо застосування сили в міжнародній сфері, натомість були 

використані, щоб претендувати на активізацію діяльності цього органу з 1990 

року за рахунок використання принципу «гуманітарної інтервенції» [96, 23].  

Аналізуючи діяльність міжнародної спільноти, можна припустити, що 

«гуманітарна інтервенція» є доктриною, що практикується в основному 

Сполученими Штатами Америки. Публікація Брукінгса / Карнегі наприкінці 

1990-х під назвою «Інтервенція» навіть містить підзаголовок «Використання 

американських військових сил в період після світової холодної війни»[122, 26]. 

Але «гуманітарна інтервенція» також є доктриною, яка може включати 

заходи значно меншого масштабу. Тож ця доктрина часто використовується 

Європейським Союзом. Проте, ЄС пишається тим, що є «цивільною силою», 

яка проектує свій вплив на світову політику через «гуманітарну» складову 

рівняння «гуманітарної інтервенції». У Боснії, Косово та Афганістані в 1990-і 
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роки ми бачили появу поділу обов‘язків – Сполучені Штати скинули бомби, а 

ЄС забезпечили мир. Події в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року також зіграли 

свою роль, створивши враження, що США використовують ліберальні 

переконання, та що «гуманітарна інтервенція» є морально прийнятною та 

корисною для її реципієнтів. 

З одного боку, на користь цього аргументу свідчить глобальний виклик 

сучасному міжнародному порядку – загроза тероризму. З іншого боку, 

внутрішні дебати з приводу права і етики реакції на тероризм в даний час 

обговорюється в тандемі з міжнародними діями, щоб зупинити його 

поширення. Проблема «слабких держав» вже не така, яку можна 

проігнорувати, адже групи цих слабких держав руйнують основу 

міжнародного ліберального порядку. 

Таким чином, попри низку випробувань, яких зазнала ліберальна 

теорія, вона суттєво зміцніла в зв'язку з подіями ХХ століття. Тоді як 

«ворожі» до неї ідеології – ісламський фундаменталізм, комунізм і соціалізм 

– виглядають явно ослабленими. Тим не менше, лібералізм все ж переживає 

черговий так званий період «невпевненості в собі». Цього разу він 

викликаний не світовою війною між державами, а постійною загрозою 

розв‘язання світової війни з боку тероризму, який не має визначених меж. 

На початку 1990-х років ліберальна ідеологія і практика зайняли значно 

міцніші позиції, ніж це було з кінця ХІХ століття. Настав період «Кінця 

історії», ослаблення всіх альтернатив ліберальному мисленню. Проте, 

критика лібералізму стала набагато більш небезпечною, ніж це було 

протягом тривалого часу.  

Старші національні та міжнародні інституції соціальної 

перерозподільної справедливості, які представляли собою певного роду ліві 

ліберальні соціальні демократії, як «Сталі лейбористи» і ЮНКТАД, 

поступилися місцем новій правоцентристській ідеї і практиці «Нових 

лейбористів» і трансатлантичному «Третьому шляху» всередині країни, і за 
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кордоном, в рамках оновлених капіталістичних організацій, як МВФ, 

Світовий банк і нова Світова Організація Торгівлі.  

Внутрішня і зовнішня політика знову об'єдналися в новий тріумф 

ліберальної гегемонії, як в ідеології, так і на практиці. В сфері зовнішньої 

політики новий істотний дискурс полягає у веденні «етичної» зовнішньої 

політики, дотриманні прав людини та поширеному принципі «гуманітарної 

інтервенції», щоб перемогти тиранів і захистити пригноблені групи 

населення. Багато в чому це виглядає як апофеоз мислення Вудро Вільсона і 

ліберальних аналітиків минулого сторіччя. Національні інтереси великих 

ліберальних держав, і особливо Сполучених Штатів, починають розглядати 

як глобальні інтереси. 

Проте низка ліберальних дослідників наголошують на великій 

кількості загроз, які постають перед лібералізмом. З 1970-х років в науковому 

середовищі обговорюється кінець американської гегемонії у світовій 

політиці. Особливо ця дискусія актуальна серед американських ліберальних 

науковців, як Р.Когейн. Причиною стали сумніви з приводу економічного, 

військового та морального домінування країни. Як «наступний гегемон» 

часто згадується Китай. Ісламський фундаменталізм часто цитують в якості 

потенційної заміни для ідеологічного лібералізму в країнах, що розвиваються 

(три чверті населення світу). Деякі дослідники, як К. Кокер, говорять про 

«занепад Заходу», щоб пояснити, як Сполучені Штати втрачають свій 

онтологічний вплив на союзників.  

Важливим фактором, який ослаблює позиції американського 

лібералізму, є його частково амбівалентний підхід до міжнародної політики: 

з одного боку він говорить про необхідність захистити країну і свободу 

народу, з іншого боку – про індивідуальні права окремого індивіда. Крім 

того, критиками часто закидається аргумент, що в американських наукових 

колах широко використовується епітет «помірковано-ліберальний», який 

вживається для визначення так званого м'якого ставлення до злочинності, 

соціальних злочинів зокрема.  
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 Тож наприкінці минулого століття паралельно існували три різні 

ліберальні теорії в рамках неолібералізму. Саме це стало причиною появи 

нової ліберальної теорії. 

Теорія нового лібералізму виникла у 1990-х рр. минулого століття. На 

відміну від попередніх форм лібералізму новий лібералізм ставить перед 

собою інші завдання. Він намагається поєднати всі паралельно існуючі 

форми ліберальної теорії для зміцнення позицій лібералізму у площині теорій 

про міжнародні відносини. Детальніше принципи теорії нового лібералізму 

дослідимо у наступних розділах. 

 

1.3. Передумови розвитку нового лібералізму в науці 

міжнародних відносин 

З початку 1990-х років у теорії міжнародних відносин розпочався 

ренесанс лібералізму. Відродження ліберальних ідей тісно пов‘язане зі 

зміною політичної ситуації в світі. За оцінками одного із чи не найбільш 

знаних соціологів світу Ф.Фукуями, події, пов‘язані з поразкою комунізму, 

являють собою всесвітню ліберальну революцію. У цій революції, акцентує 

Ф.Фукуяма, переможницею стала не стільки ліберальна практика, скільки 

ліберальна ідея. У протистоянні комунізму і лібералізму гору взяли 

ліберальні визначення логіки суспільно-історичного процесу. Мова йде про 

перемогу ліберально-демократичних основ суспільних перетворень, 

принципів ліберально-ринкової організації економіки. Нині, вважає 

американський учений, не існує ідеології, яка б могла бути реальною 

альтернативою саме цим ліберальним цінностям [14, 117]. Ліберальна 

революція, яка, за оцінками Ф.Фукуями, набуває глобальних масштабів, - це 

не тільки географічна експансія, це водночас і принципової ваги якісні 

перетворення, формування нової, адекватної реаліям сучасної епохи 

парадигми ліберального розвитку [14, 129]. 

Зміни в світовій політиці 1989-1990 років підтвердили ефективність 

ліберального аналізу міжнародної політики. Це відбулося не випадково: 
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розбудова міжнародних організацій, розвиток вільної торгівлі та поширення 

демократії у глобальному контексті засвідчили актуальність ліберальних 

теорій. Таким чином, лібералізм виявився найбільш ефективною теорією про 

міжнародні відносини. 

Ренесанс ліберальних поглядів, які тривалий час називали 

«ідеалістичними», «легалістичними» або «утопічними», і які через свою 

нормативну навантаженість та оптимістичні прогресивні ідеї здавалися 

дискредитованими, був тісно пов'язаним зі зростаючим незадоволенням 

пануючими до 1990-х років теоріями. Про це переконливо свідчить, зокрема, 

неспроможність реалізму передбачити закінчення конфлікту між Сходом і 

Заходом на фоні ліберальних гіпотез про перевагу демократичних держав над 

тоталітарними. 

Тривалий час класичний лібералізм у міжнародних відносинах 

залишався недосконалим. Як критерії цієї недосконалості визначали 

«стислість» (основних теоретичних гіпотез) та «особливість» (відмінність 

основних гіпотез від конкуруючих теоретичних парадигм) порівняно з 

іншими теоретичними напрямами. Тут перш за все слід звернути увагу на те, 

що в рамках основної ліберальної теорії опрацьовано мало пов‘язані між 

собою та несистематизовані складові. А основні ліберальні гіпотези 

пояснюють дуже вузький діапазон проблем.  

Теоретики лібералізму А. Сміт, І. Кант, Дж. С. Мілл або В. Вільсон 

зробили на основі власних філософських і політичних гіпотез важливі 

висновки, які стосувалися взаємозв‘язку між внутрішньою державною 

структурою та поведінкою на міжнародній арені. На них спирається уся 

ліберальна теорія міжнародних відносин [199]. Однак, представники 

лібералізму не змогли поєднати ідейно-історичне пізнання з когерентною 

теоретичною конструкцією, що могло стати основою для кумулятивних 

наукових дослідницьких програм. Лібералізм на основі багатого історичного 

досвіду характеризується «відсутністю чітких меж». Охопивши велику 

кількість проблем у сфері політики та міжнародних відносин, він не зміг 
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об‘єднати окремі гіпотези в єдину цілісну теорію, яка давала би відповіді на 

всі питання.  

Таким чином, на початку 1990-х років в рамках неолібералізму 

практично паралельно існує низка ліберальних теорій зі спільною ідеологією 

та різною методологією та проблематикою. З огляду на те, який 

визначальний фактор найбільше впливає на зовнішню політику держави, 

визначають різні варіанти лібералізму: ліберальний інституціоналізм 

(демократично структуровані держави здійснюють більш мирну та 

орієнтовану на співпрацю зовнішню політику, ніж недемократичні держави), 

ліберальний інтернаціоналізм (збалансований розподіл влади і обмежена 

боротьба між соціальними групами сприяє коопераційній зовнішній політиці 

держави), соціалістичний або комерційний лібералізм (транснаціональні 

відносини, відкриті торгівельні відносини та взаємозалежність сприяють 

співробітництву між державами). 

Ліберальний інституціоналізм є найвпливовішим напрямом 

неолібералізму в академічному середовищі. Він спрямований на вивчення 

перешкод для міжнародного співробітництва, які пов'язані з анархією, шукає 

інституційні механізми, які б стимулювали держави співпрацювати і 

виконувати зобов'язання. Ліберальний інституціоналізм має корені як з 

лібералізму, так і з реалізму [143, 12]. Термін «ліберальний інституціоналізм» 

часто використовується як синонім «неолібералізму».  

 Міршаймер відніс до неолібералізму дослідників, які працювали в 70-х 

роках у Сполучених Штатах, як плюралістів, які наполягали на своєму 

зв‘язку з реалізмом, ігноруючи при цьому інтелектуальні зв'язки з ідеалізмом 

та англійською школою [151]. Поняття «плюралізм» виокремлює численні 

суб'єкти міжнародних відносин, що функціонують поруч з державою, таких 

як міжнародні організації, політичні партії, промислові корпорації, неурядові 

організації і т.д.[221, 255-274]. 

Для неолібералів недостатньо пояснити міжнародні відносини лише з 

точки зору сил та інтересів країн [141, 14]. Визнаючи виняткову важливість 
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держав, вони сприймають вплив недержавних (не територіальних) учасників 

цих відносин, таких як міжнародні організації, промислові корпорації, 

церкви, політичні партії, профспілки та неурядові організації. Збільшення 

взаємозалежності між державами, зростання транснаціональних та 

інтеграційних процесів означає, що влада розосереджена.  

Неолібералізм концентрується на міжнародній політичній взаємодії, 

ефективності та охороні навколишнього середовища [137, 45]. Він 

заснований на припущеннях про раціональність та практичність в діяльності 

держав, розглядаючи їх як раціональних егоїстів, що діють у світі, де немає 

уряду. До співпраці держави долучаються через спільний інтерес [144]. 

Неолібералізм зосереджений на співпраці між державами та відносинах 

переваги, які регулюються в переговорному процесі. Неоліберали визнають, 

що в історії було багато конфліктів та війн, але бувають і періоди, коли 

країни працювали разом.  

Представники неолібералізму вважають, що держави не є унітарними, 

тому що на процес прийняття рішення у сфері зовнішньої політики 

впливають також неурядові громадські інституції. Процесу 

інтернаціоналізації зазнали різні сфери суспільного життя, а також явища і 

процеси за межами національних кордонів [205]. 

Проте аналітики відзначають завершення каденції неолібералізму. На 

думку А.Гальчинського, це очевидний фат, який навіть не є дискусійним. 

Відігравши досить значну роль у стимулюванні кількісних та якісних 

перетворень суспільно-історичного процесу, посівши впродовж останніх 

десятиліть доволі вагоме місце у цьому процесі, неолібералізм у багатьох 

своїх визначеннях вичерпав свій конструктивний потенціал. Нині дедалі 

більшою мірою виявляється неспроможність його функціональних 

механізмів відповідати на нові виклики світового розвитку. Цього не можна 

не помічати, з цим не можна не рахуватися [14, 130]. 

Найбільш очевидним доказом кризи неолібералізму, на думку А. 

Гальчинського, є світова економічна криза 2008-2009 років. В останні 



 

 

 

68 

десятиліття світова економіка розбудовувалася за лекалами неолібералізму і 

по праву вважається неоліберальною. Тож зв'язок між кризою неоліберальної 

економіки і кризою неоліберальних принципів здається цілком логічним. 

Водночас криза неолібералізму – це не кінець лібералізму, як 

намагаються довести його ідеологічні супротивники. Криза може принести 

користь ліберальній теорії, адже вона акцентує увагу на тих суперечностях 

неолібералізму, яким раніше не приділялося уваги. Витоки кризи 

неолібералізму пов‘язані не тільки з його власними внутрішніми 

суперечностями. Вони мають більш системні визначення, що вкорінюються у 

площині загальноісторичних трансформацій, відображаючи специфіку 

сучасної, перехідної за своїм змістом, епохи. 

Криза неолібералізму  означає і те, що в теоретичній площині з‘явилася 

ліберальна альтернатива – нова ліберальна парадигма, якісно новий цикл 

подальшої поглибленої лібералізації суспільних процесів. Безпосередньою 

потребою утвердження нової парадигми є необхідність ідеології відповідати 

реаліям постіндустріального світу з його новими цінностями. Ці цінності, на 

думку Гальчинського, засвідчують недостатність лібералізму. Подолання цієї 

невідповідності – це шлях до утвердження повноформатного, системно 

збалансованого, послідовного лібералізму – лібералізму постіндустріального 

суспільства [14, 147].  

Завдання, яке постало перед лібералізмом, полягає в тому, щоб не лише 

адаптуватися до вимог становлення сучасного світу, а й сформувати 

інтелектуально-ресурсний потенціал впливу на цей процес. Перед лібералами 

стояло дуже важливе питання – чи зможе лібералізм зберегти свою нинішню 

місію визначальної світоглядної доктрини, та чи зможе і далі активно 

впливати на процеси суспільних перетворень ХХІ ст. 

Окрім «застарілості» ліберальної теорії проблемним є також 

нормативний характер ліберальних вчень. Ліберальна теорія в традиції 

ідеалізму не ставила за мету описувати феномени міжнародної політики. 

Натомість вона намагалася теоретично спрогнозувати світову політику, щоб 
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змінити існуючі внутрішньо-суспільні владні відносини. Також ліберальна 

теорія завжди виконувала функції суспільного аналізу та суспільної критики. 

І таким чином певною мірою втрачала об‘єктивність. Саме розбіжність між 

теоретичним осмисленням та політичною ідеологією перешкоджала розвитку 

коректного прогнозу соціальної реальності на основі ключових ліберальних 

гіпотез.  

 Подолати ці виклики і прогалини спробував політолог Гарвардського 

університету Е. Моравчік шляхом реформування ліберальної теорії в 

неідеологічному розумінні. Моравчік усвідомив необхідність існування 

єдиної цілісної ліберальної теорії міжнародних відносин. Крім того, з огляду 

на зростання емпіричної ролі лібералізму через зміну світової системи, 

науковець прагне зробити теорію універсальною для тлумачення 

міжнародної реальності у всіх країнах в будь-які періоди часу. Таким чином 

він здійснив систематизацію низки ліберальних теорій. А «позитивістський 

поворот» Моравчіка одночасно звузив і розширив ліберальну теоретичну 

традицію, звівши лібералізм до «мінімалістського класичного лібералізму», з 

одного боку, і розширивши традицію, відкрито заявивши про перспективу 

прогресу, з другого.  

Моравчік у своїй ліберальній теорії посилається на підходи Р. Когейна 

та Дж. Найя. Вони, зокрема, критикували неореалізм за недостатнє 

врахування внутрішньополітичних чинників. Так, неореалізм не може 

пояснити, якими преференціями керується держава у своїй зовнішній 

політиці. Новий лібералізм для цього застосовує гіпотезу про внутрішньо-

суспільні пріоритети. Внутрішні політичні процеси формування суспільних 

інтересів застосовуються, щоб визначити зовнішньополітичні пріоритети 

держави. Ціллю залишається пояснення міжурядових відносин держав. При 

цьому ліберальну теорію Моравчіка можна охарактеризувати на основі трьох 

центральних гіпотез: 

 Визначальними акторами в міжнародних відносинах є не 

держави, а соціальні актори і внутрішньо-суспільні групи. 
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 Зовнішньополітична діяльність держави випливає з суспільних 

інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному політичному процесі. 

 Співробітництво чи конфронтація у міжнародних відносинах 

залежать від того, наскільки суспільні преференції, репрезентовані 

державами, гармонують чи суперечать між собою. 

Як теорія Е. Моравчіка впливає на зовнішньополітичні відносини 

держави, розкривається за допомогою трьох аспектів ліберальної теорії: 

ідейного, комерційного та республіканського лібералізму. Моравчік об‘єднує 

цими трьома аспектами основні гіпотези в рамках ліберальної теорії 

міжнародної політики. Вони відрізняються наголошенням на різних вимірах 

формування державних цілей. Ідейний лібералізм розглядає вплив 

соціальних ідентичностей на зовнішньополітичні преференції як 

центральний для пояснення кооперації та конфлікту в міжнародних 

відносинах. Аспект «комерційного лібералізму» зводить поведінку держави 

до економічних інтересів важливих суспільних акторів. Тут також 

центральним тлумаченням є виникнення кооперації на міжурядовому рівні. 

Республіканський лібералізм конкретизує взаємозалежність між політичною 

структурованістю країни та її зовнішньополітичною поведінкою. Таким 

чином, теорія нового лібералізму виступає цілісною, універсальною теорією 

міжнародних відносин, що здатна пояснити всі аспекти світової політики. 

Моравчік з власною версією «нового лібералізму» претендує на 

розвиток «структурованої ліберальної теорії» [230, 52], яка вперше здійснює 

систематизацію ліберальних гіпотез. Більшість лібералів старої школи в 

першу чергу намагалися пояснити поведінку держави на міжнародній арені, 

судячи з інтересів її зовнішньої політики, тому піддавалися критиці з боку 

представників інших теоретичних напрямів. Натомість Моравчік пропонує 

аналіз системних міжнародних процесів, тобто взаємодій між державами 

[163, 123-132]. Цим він піднімає ліберальну теорію міжнародних відносин на 

вищий рівень. Ліберали часто вказували на те, що політична наука ще не 

володіє необхідною теоретичною основою, щоб належно відобразити 
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взаємодії між державами [100, 362]. Власною структурною ліберальною 

теорією міжнародних відносин Моравчік намагається подолати цей недолік 

[163]. В його інтерпретації новий лібералізм успішно пояснює міждержавні 

взаємодії, але дещо незвичним для ліберальної науки чином. Е. Моравчік 

вважає ключовими акторами в міжнародній політиці суспільні групи, а не 

держави чи міжнародні інституції, які лише представляють інтереси 

суспільних груп на міжнародній арені. 

Отже, Моравчік здійснив систематизацію низки ліберальних теорій. А 

його «позитивістський поворот» одночасно звузив і розширив ліберальну 

теоретичну традицію, звівши лібералізм до «мінімалістського класичного 

лібералізму», з одного боку, і розширивши традицію, відкрито заявивши про 

перспективу прогресу, з другого.  

Таким чином ми з‘ясували, що зародження теорії нового лібералізму є 

логічно обґрунтованим та пов‘язане з відсутністю на сучасному етапі єдиної 

уніфікованої ліберальної теорії для тлумачення міжнародної реальності. 

Висновки до розділу 1. 

З‘ясовано, що лібералізм зародився як ідеологія буржуазії у XVII ст. і 

остаточно оформився як ідейно-політична доктрина до середини XIX ст.  

Прийнято вважати, що каркас лібералізму демонструє системну єдність 

трьох складових: свободи особистості, вільного ринку та «обмеженого 

уряду».  

Дослідивши ґенезу ліберальних підходів до розгляду міжнародної 

реальності, можемо підсумувати, що історія лібералізму охоплює цілу 

культурну епоху країн західної Європи. Відсутність жорстких обмежень, які 

визначають специфічні риси лібералізму, ускладнює ідентифікацію його 

історичних періодів. Ми дослідили низку думок щодо періодизації розвитку 

лібералізму, кожна з яких має власну логіку, і запропонували свою 

періодизацію розвитку ліберальної теорії, виокремивши п’ять етапів:  

1) Ранній лібералізм. 

2) Класичний лібералізм. 
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3) Соціал-демократичний лібералізм. 

4) Неолібералізм. 

5) Новий лібералізм. 

Ми вивчили передумови розвитку теорії нового лібералізму і  

переконалися в тому, що сьогодні відбувається завершення каденції 

неолібералізму. Це очевидний фат, який навіть не є дискусійним. Відігравши 

досить значну роль у стимулюванні кількісних та якісних перетворень 

суспільно-історичного процесу, посівши впродовж останніх десятиліть 

доволі вагоме місце у цьому процесі, неолібералізм у багатьох своїх 

визначеннях вичерпав свій конструктивний потенціал. Нині дедалі більшою 

мірою виявляється неспроможність його функціональних механізмів 

відповідати на нові виклики світового розвитку. Цього не можна не помічати, 

з цим не можна не рахуватися. 

Саме ці недоліки спробував подолати Е. Моравчік, запропонувавши 

науці теорію нового лібералізму.  Моравчік усвідомив необхідність існування 

однорідної цілісної ліберальної теорії міжнародних відносин. Крім того, з 

огляду на зростання практичного значення лібералізму через зміну світової 

системи, науковець прагнув зробити теорію універсальною для тлумачення 

міжнародної реальності у всіх країнах в будь-які періоди часу.  

При дослідженні теорії «нового лібералізму» Е.Моравчіка ми 

з‘ясували, що автор вперше здійснює систематизацію ліберальних гіпотез. В 

той час як більшість лібералів старої школи в першу чергу намагалися 

пояснити поведінку держави на міжнародній арені, виходячи з інтересів її 

зовнішньої політики, Моравчік пропонує аналіз системних міжнародних 

процесів, тобто взаємодій між державами.  Проте, основною, на наш погляд, 

революційною, гіпотезою «нового лібералізму» є те, що ключовими акторами 

в міжнародній політиці є суспільні групи, а не держави чи міжнародні 

інституції, які лише представляють інтереси суспільних груп на міжнародній 

арені. Суть теорії «нового лібералізму» розкривається за допомогою трьох 

аспектів: ідейного, комерційного та республіканського лібералізму.  
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РОЗДІЛ 2. 

СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ НОВОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ У НАУЦІ ПРО 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

2.1. Нормативно-ціннісні основи нового лібералізму: взаємозалежність 

суспільних репрезентацій, державних преференцій та міжнародного 

середовища 

Генезис ліберальної школи, окрім вже згаданий вище дослідників, сягає 

неофункціоналізму Е.Газа, бюрократичної моделі Ґ.Аллісона, 

транснаціоналізму Дж.Найя і Р.Когейна, а також ранніх праць Дж. Розенау 

(1969). У своїх працях ці автори підтримують плюралістичну і, таким чином, 

по суті ліберальну концепцію держави і суспільства. Далі розвиток 

ліберальної школи був підхоплений європейськими дослідниками зовнішньої 

політики, такими як Чемпіль (1979, 1981) та П. Катценштайн в їх працях про 

взаємовплив державних і суспільних структур та акторів і їх вплив на 

зовнішньополітичні відносини. Також ліберальна школа спирається на праці 

молодших авторів як Еванґеліста (1995) і Т.Райсс-Каппен (1991, 1995). Проте 

найвагомішими для ліберальної теорії стали праці Е. Моравчіка, написані в 

1990-х роках. Саме Моравчік знову вписав лібералізм як динамічну наукову 

парадигму у порядок денний теорії міжнародних відносин. 

Наприкінці ХХ ст. не існувало єдиної уніфікованої теорії лібералізму, 

паралельно існували різні ліберальні підходи. Крім того, ліберальна теорія не 

могла задовольнити вимоги часу. Через розбіжність між емпіричним описом 

та політичною ідеологією вона не була здатною прогнозувати розвиток 

міжнародних відносин. Всі недоліки ліберальної теорії спробував подолати 

політолог Гарвардського університету Е. Моравчік шляхом реформулювання 

ліберальної теорії в не ідеологічному та не утопічному розумінні. Таким 

чином він прагнув прискорити систематизацію блоку ліберальних теорій. 

«Позитивістський поворот» Моравчіка одночасно звузив і розширив 

ліберальну теоретичну традицію: він звузив її, коли звів лібералізм до 
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«мінімалістського класичного лібералізму»; в той же час розширив традицію, 

відкрито заявивши про перспективу прогресу (праці Моравчіка 1992, 1997, 

1998 років). 

У зв‘язку зі спробою Е.Моравчіка сформулювати нову ліберальну 

теорію міжнародних відносин, ліберальні зовнішньополітичні підходи в 

1990-роках  зазнали інтегративного розвитку. Більше того, в 1990-х роках в 

цій сфері були засновані дві інші групи підходів: так званий «Дворівневий 

підхід» і Школа «Демократичної ефективності». 

 «Дворівневий підхід» виходить з того, що позиція та досвід держав у 

міжнародних відносинах суттєво залежить від рамок, заданих 

внутрішньодержавними акторами. Про це згадують у своїх працях Моравчік 

у 1993р., Цанґль у 1994р., Мільнер у 1997р.  

«Дворівневий підхід» виник у теорії міжнародних відносин внаслідок 

проблеми координації політики в міжнародному процесі переговорів, яка з 

1970-х років сприймалася все більш серйозно. У зв‘язку з цим у 1988 році 

Р.Патнем запропонував ідею «Дворівневої гри», яка мала допомогти 

подолати аналітичну прірву між національною та міжнародною політикою. 

Центральним для дворівневої політики є припущення, що носіям рішень у 

процесі відносин, як на приклад урядам, підходить роль посередника [194, 

431] між різними викликами з зовнішнього середовища і внутрішньої 

політики. Таким чином ці актори грають на два фронти [172, 17]. Ліберальне 

ядро цієї гіпотези припускає, що носії зовнішньополітичних рішень 

репрезентують внутрішньодержавні інтереси та через інституційний устрій 

пов‘язані з ними. 

Але зв'язок носіїв рішень не такий міцний, щоб уряди були повністю 

залежні від внутрішньодержавних інтересів [231, 281]. Навпаки, вони можуть 

мінімізувати відповідні вимоги, оскільки тільки вони грають на два фронти, 

щоб відкрити для себе простір для багатокрокової гри [194, 440]. При цьому 

уряди принципово можуть також збільшувати суму всіх 

внутрішньополітичних готових до ратифікації рішень, одночасно наводячи 
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аргументи про міцні позиції міжнародних партнерів та можливий провал 

переговорів. Також їм під силу змінювати позицію партнерів, доводячи 

низькі шанси для ратифікації за кордоном, зустрічаючи у відповідь 

неприязнь [229,397].  

Сильна метафора, що обоє партнерів володіють емпірично доведеними 

причинними шляхами маніпуляції позицією переговорів через носіїв рішень 

[214, 131], з теоретичної точки зору є їх великою слабкістю. Залишається 

незрозумілим, коли хто ким маніпулює, чи може маніпулювати. Лише після 

того, як ззовні задаються певні інтереси, можна змоделювати і пояснити 

можливі позиції та хід переговорів [231, 281]. Бернгард Цанґль закрив 

прогалину в теорії у сфері міжнародного режиму, збудувавши дворівневу 

метафору введенням  підходу про кон‘юнктуру інтересів в теорію режиму 

[229; 230; 231].  

Школа «Демократичної ефективності» припускає, що демократичні 

системи не лише не ведуть війн з іншими демократіями, але й взагалі свою 

зовнішньополітичну діяльність реалізовують значно ефективніше, ніж 

недемократичні держави. 

Ліберальні теоретики міжнародної політики вже тривалий час вказують 

на те, що демократичні держави на основі їх внутрішньо-суспільного 

порядку ведуть зовнішню політику у так званому демократичному стилі. В 

середині 1980-х років ця гіпотеза зміцнилася систематичними дослідженнями 

щодо участі демократій у війнах і довела, що демократії так само часто 

беруть участь  у війнах, як і недемократичні держави, але рідше їх ініціюють.  

Таким чином, можна бути певними, що «Демократичний мир» 

пояснюється не матеріальними факторами (географічні відстані, великий 

простір для торгівлі, тиск гегемонічної демократії США), а іншими – 

ідейними факторами [226, 69].  

Саме значні успіхи у дослідженні демократичного миру в аналізі 

зовнішньої політики привели до створення школи «Демократичної 

ефективності» [226, 71]. Згідно з цією гіпотезою, демократії не лише 
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миролюбніші до інших демократій: вони ефективніші у веденні війн, в які 

задіяні, і частіше перемагають у тих війнах, які самі зініціювали. Можна 

зробити висновок, що демократії у війнах зазнають значно менше жертв, 

адже, згідно з дослідженнями, вони ведуть коротші війни. Також доведено, 

що перехідні демократії ведуть більше воєн, ніж сталі демократії. 

Попри вражаючі досягнення школи «Демократичної ефективності», 

вона характеризується двома цікавими властивостями: по-перше, її можна 

вважати успішним конкретним аналізом значно глибшої ліберальної 

дослідницької програми, як припустив Моравчік. По-друге, вона містить 

різні методологічні підходи (статичні підходи з великою кількістю випадків, 

змістовно- чи дискусійно-аналітичні вивчення окремих випадків та 

формальні моделі теорії ігор).  

Вихідним пунктом аргументації цієї школи є припущення, що політики 

зацікавлені, в першу чергу, у своєму політичному виживанні. Демократичні 

політики, як правило, мусять спиратися на велику кількість виборів, які вони 

виграють через надання суспільних благ. Тоді як автократичні політики 

регулярно платять малим підгрупам, які вони задовольняють наданням 

приватних благ. Демократичні політики схильні починати лише такі війни, в 

яких вони точно переможуть. Для цього демократи застосовують величезний 

об‘єм ресурсів. Автократичні політики натомість менш вразливі до 

програних воєн, поки їхні групи підтримки забезпечені необхідними благами. 

Крім того кошти на ведення війни прямо конкурують з коштами на 

задоволення клієнтури. З цієї точки зору теорії ігор можна зробити висновок, 

що для двох протилежних демократичних політиків існує один дуже дорогий 

сценарій, оскільки обоє спробують всіма методами виграти війну, яка у 

випадку поразки може коштувати їм роботи. Тому демократії долають 

конфлікти зазвичай мирно, шляхом переговорів. Демократії, на основі 

здійснюваного на їх політиків сильного суспільного тиску, вважають 

мобілізацію неприйнятною для будь-яких цілей. Також не виключено, що 
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матеріалістичні міркування в зовнішній політиці з часом можуть пом‘якшити  

нормативні зв‘язки [180].  

Підґрунтям для зміцнення ліберального аналізу зовнішньої політики є 

численні наукові дослідження (з середин 1970-х років), які вивчали зміни 

впливу внутрішніх державних і суспільних структур на зовнішньополітичну 

поведінку [140;99;181;107]. Згідно з цими дослідженнями, держави 

розрізняють за внутрішніми відмінностями їх соціально-економічних 

структур (рівнем модернізації), відповідальністю перед виборцями та 

здатністю до реалізації суспільних інтересів відносно політично-

адміністративної системи. Гілка останніх досліджень на початку 1990-х років 

переросла в систематичну спробу відрізнити так звані «слабкі держави», де 

відбувається домінування суспільства над урядом, і «сильні держави», де 

сильніша автономія уряду відносно суспільних вимог, в 

зовнішньополітичних відносинах. 

Інша гілка наукових досліджень розвинулася з вивчення ліберальними 

теоретиками інтеграційної динаміки Європейської Спільноти з середини 

1980-х років. Ключова ідея цього напряму, після того, як інтеграційний 

прогрес був пояснений конвергенцією оцінки інтересів держав-членів, була 

далі розвинута Моравчіком протягом 1990-х років і доповнена великим 

внутрішньополітичним виміром. У його спробі перевпорядкувати і 

систематизувати різні галузі ліберальної теорії міжнародних відносин 

Моравчік виходить з твердження, що державна зовнішня політика та її 

об‘єднана форма – міжнародна політика – може  пояснюватися 

внутрідержавною структурою, а також відносинами між суспільством та 

урядом. 

Ключовими акторами у запропонованій Моравчіком теорії є індивіди 

та суспільні групи, які раціонально намагаються втілити свої інтереси. При 

цьому їхні ресурси обмежені, цілі суперечливі і вони володіють різними 

можливостями впливу [173]. З цієї точки зору, уряди репрезентують лише 

одну частину суспільних інтересів. Ці інтереси вони залучають для 
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формулювання національних преференцій і постійно переслідують їх у своїй 

зовнішній політиці [173].   

Проте Моравчік не дає чіткого пояснення, які інтереси, з яких причин 

реалізуються в певних ситуаціях і, таким чином, як вони визначають 

зовнішню політику держав. Автор дуже змістовно розрізняє ідейний, 

комерційний та республіканський лібералізм, які відображають різні аспекти 

внутрішньодержавних груп інтересів. Проте залишається не роз`ясненим, як 

ці три гілки теорії можуть співвідноситися і формувати єдину точку зору, з 

огляду на пояснення конкретних зовнішньополітичних рішень [173]. 

Виходячи з позитивістського наукового сприйняття, у дискусії з 

системними підходами Моравчік розвиває ліберальну теорію, суть якої ніби 

усуває різницю між лібералізмом, реалізмом та інституціоналізмом. Він 

зосереджується не на розподілі влади між державами чи міжнародними 

інституціями, а на організованих суспільствах в рамках держав. Для лібералів 

конфігурація державних преференцій важить у світовій політиці найбільше – 

не конфігурація можливостей, як у реалістів, і не роль інформації та 

інституцій, як у інституціоналістів [173].  Своєю ліберальною теорією, 

орієнтованою на внутрішньодержавні преференції, Моравчік впевнено 

заявляє про статус ліберальної теорії як «загальної теорії» на рівні з іншими 

авторитетними школами теорій міжнародних відносин. Він виразно 

зауважує, що «ліберальна теорія заслуговує на опрацювання як 

парадигматична альтернатива, емпірично схожа, але аналітично більш 

фундаментальна, ніж дві домінуючі теорії в сучасних теоріях міжнародних 

відносин: реалізм та інституціоналізм» [173]. 

В той час як Моравчік намагається знайти причинний зв'язок між 

суспільством та державною політикою на міжнародній арені, його ліберальна 

теорія перебуває в традиції методологічного індивідуалізму, оскільки стоїть в 

центрі інтересів суспільних індивідів. Хоча індивіди, за всіма правилами, 

об‘єднуються в дієздатні соціальні групи як, на приклад, партії, профспілки, 

релігійні та етнічні угруповання і зрештою держави, поведінка груп все ж 
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завжди зводиться до поведінки індивідів. Відповідним образом людини є 

«homo economicus» – раціональний максимізатор користі. Індивід, згідно з 

теорією Моравчіка, поводиться раціонально в рамках відомих йому опцій 

поведінки та обмежень. Проте Моравчік обмежує націоналістські гіпотези, 

наділяючи їх «обмеженою раціональністю».  

Професор усвідомлює, що об‘єднані державою інтереси різних 

суспільних груп не мусять залишатися однаковими впродовж тривалих 

періодів часу, так само як вони не завжди зорієнтовані на матеріальну 

користь. Моравчік все ж виходить з того, що кожен уряд намагається якомога 

ефективніше та раціональніше модифікувати преференції, які формуються 

ліберально через внутрішньодержавний процес переговорів. Таким чином 

теорія нового лібералізму стосується низки основоположних гіпотез про 

ключових акторів в міжнародній політиці, їх мотиви та результати 

міждержавної взаємодії. 

З точки зору нового лібералізму, акторами у міжнародній політиці 

виступають окремі особи та групи інтересів, які є раціональними і уникають 

ризику. Держава, згідно з теорією Ендрю Моравчіка, не є суб'єктом світової 

політики, вона – представник груп інтересів – частини суспільства, яка 

визначає національні інтереси. Представницькі установи та суб‘єкти ведення 

політики перекладають преференції суспільних акторів на зовнішню 

політику держави [173]. 

Держави реалізують конкретні системи безпеки, економічного 

добробуту та суверенітету, які не є незмінними, як стверджують реалісти, а 

визначаються впливовими суспільними групами. Держави функціонально 

відрізняються, тому методи  реалізації таких завдань, як захист політичного 

та юридичного суверенітету і територіальної цілісності залежить від 

соціального контексту. Вони можуть свідомо обмежувати свій суверенітет, 

якщо це сприятиме досягненню цілей. 

Таким чином, преференції країн формуються у міжнародному 

соціальному, економічному та культурному контексті. Після визначення 
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державних преференцій кожна держава переслідує свої власні цілі на 

міжнародній арені, що можуть суперечити або збігатися з інтересами інших 

країн. Поведінка держав на міжнародній арені визначається конфігурацією 

взаємозалежних переваг.  

Функціонування держави на міжнародній арені відбувається в два 

етапи. Перший етап включає виявлення переваг країн, на які впливають 

ліберальні чинники ідейного, комерційного і республіканського характеру. 

Другий етап включає в себе обговорення і переговори з іншими країнами про 

конкретні заходи і угоди. Преференції країн впливають на стратегічну 

взаємодію безпосередньо і опосередковано, змінюючи вплив реалістичних та 

інституціональних факторів, таких як розподіл матеріальних можливостей та 

інформації. Преференції держав визначають, яким чином реалістичні та 

інституціональні фактори впливають на поведінку держав. 

Моравчік у своїй новій ліберальній теорії посилається на роздуми 

Когейна та Найя. Вони критикували в неореалізмі недостатнє врахування 

внутрішньополітичних чинників. Так неореалізм не може пояснити, якими 

преференціями керується держава у своїй зовнішній політиці. Не можна 

стверджувати, що вони створені на основі анархічної структури міжнародної 

системи для максимізації ресурсів безпеки. Це було б не справедливо 

відносно комплексних внутрішньодержавних процесів формування 

преференцій. Не анархічна структура міжнародної системи визначає 

державну торгівлю, а внутрішньодержавні індивіди та групи вносять  свої 

інтереси. В теорії нового лібералізму вони зображуються як «конкретний 

суб‘єкт міжнародної політики».  

Відповідно до класифікації рівнів аналізу Волтца, в рамках ліберальної 

теорії науковці займаються другим рівнем аналізу – рівнем внутрішньої 

політичної структурованості держави. Але це не означає, що ліберальна 

теорія досліджує класичну внутрішню політику. Внутрішні політичні 

процеси формування преференцій аналізуються, щоб визначити 
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зовнішньополітичні інтереси держави. Ціллю залишається пояснення 

міжурядових відносин держав. 

Виходячи з основоположної умови кожної ліберальної теорії, що на 

державну поведінку суттєво впливають відносини між державою та її 

внутрішньодержавним і транснаціональним середовищем, Моравчік розвиває 

три ключові гіпотези теорії нового лібералізму: 

1) Визначальними акторами в міжнародних відносинах є не держави, а 

соціальні актори і внутрішньо-суспільні групи. 

В той час як неореалісти та інституціоналісти вважають державу 

центральним актором в міжнародній політиці, Моравчік зосереджується на 

дієздатних і самостійних індивідах та суспільних групах, які в силу власних 

преференцій намагаються реалізувати свої матеріальні та ідеологічні 

інтереси всередині держави, а також в площині транснаціональних відносин 

[173].  Від суспільних груп та індивідів очікують раціональної та сміливої 

поведінки, а також конкуренції за вплив на рішення уряду. Для Моравчіка 

держава не є постійною змінною у контексті міжнародних відносин, вона є 

результатом досить специфічних суспільних відносин. 

Внутрішньосуспільні групи, котрі відіграють ключову роль у 

становленні державних цілей, складаються з дієздатних, активних індивідів, 

які об‘єднуються з іншими акторами з подібними інтересами, щоб ефективно 

протиставити власні інтереси у внутрішньо суспільному процесі формування 

преференцій групам з протилежними інтересами. «Політична поведінка 

вбудована у внутрішнє та транснаціональне громадянське суспільство, яке 

розуміють, як об‘єднання раціональних індивідів з різними вподобаннями, 

соціальними обов‘язками і матеріальними можливостями» [173].    

Увага, яку Моравчік у своїй теорії приділяє індивідам відповідає 

тенденціям сучасної демократії. Як пише у своїй книзі «Лібералізм: уроки 

для України» А. Гальчинський, сучасна «демократія відповідає зростаючій 

диференціації глобального інформаційного суспільства, демасифікації та 

індивідуалізації його функціональних, зокрема економічних, структур. 
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Ідеться про якісно нові принципи демократичного плюралізму, 

консенсусного суспільства, багатовекторного демократичного суперництва… 

нова модель демократії має розбудовуватися на основі принципу 

множинності за участі кожного… Суспільні процеси мимохіть, не залежно 

від нашої волі втягують нас в етап нових політичних трансформацій, які 

О.Тоффлер цілком справедливо називає часом можливостей для вирішальної 

меншості» [14, 145].  Ці трансформації він пояснює зміною поняття свободи 

і наводить думку видатного представника французького лібералізму 

Б.Констана, який ще 200 років тому зазначав, що свободою новітніх народів є 

переважно громадянська свобода. Констан вважав, що свобода полягає в 

незалежності індивіда від державної влади [14, 145].  

Гальчинський підтверджує свою думку тезою ще одного мислителя  

Е.Фромма, який писав, що демократія – це не лише демократично обрана 

влада, а й розбудова цією владою демократичного суспільства – суспільства, 

що здатне реалізувати високі принципи свободи. Учений вважав, що в 

демократичному суспільстві індивід, його прогрес і щастя стануть метою і 

суттю, а свідомість та ідеали індивіда будуть не інтерпретацією зовнішніх 

вимог, а стануть справді його власними, виражатимуть прагнення, що 

виростають з його особистого «Я» [14, 146]. 

До виникнення теорії нового лібералізму Моравчіка не існувало теорії, 

яка б осмислила механізми відповідних суспільно-політичних 

трансформацій, і могла пояснити сучасні тенденції розвитку демократії та 

внутрішньої і міжнародної політики, загалом. 

Згідно з теорією нового лібералізму, внутрішньо-суспільні актори 

конкурують за вплив на прийняття урядових рішень. При цьому Моравчік 

виходить не з того, що конкуренція призводить до згоди між інтересами 

різних груп та окремих осіб. Конкуренція за вплив швидше створює ситуацію 

змагання між акторами. Конфлікти ймовірні, коли виникає ціннісна 

диференціація, яку не можливо згладити, коли доводиться ділити обмежені 

ресурси, і коли з‘являється відмінність між можливостями впливати на зміни 
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соціальної нерівності. Як проходить внутрішньодержавне змагання інтересів, 

значною мірою залежить від структурованості політичної системи держави. 

На відміну від системних теорій, котрі виходять з екзогенних інтересів 

та преференцій держави, для лібералів як Моравчік ключове теоретичне 

значення має визначення інтересів суспільних акторів. Ліберали відкидають 

думку, що існує гармонія інтересів між індивідами і групами одного 

суспільства [162]. Навпаки, суспільство перебуває в стані постійного 

змагання між приватними та груповими інтересами. Імовірність внутрішньо-

суспільних конфліктів існує тоді, коли панують розбіжні погляди на спільне 

суспільне життя, коли виникають конфлікти за обмежені ресурси, а також за 

наявності дискримінації у доступі до політики всередині держави [162]. Там, 

де існує нерівність відносно суспільного впливу, конфлікти виникають 

швидше, тому що певні соціальні групи мають можливість перекладати 

витрати за ці конфлікти на решту суспільства. Де ж соціальна влада 

розподілена справедливо, витрати і доходи легше інтерналізуються за 

допомогою легітимізованих політичних інституцій. Те, як відбувається 

внутрішньо-суспільне змагання, і які суспільні інтереси та цінності 

впливають на офіційну політику уряду, залежить перед усім від політичної 

системи та владних відносин між внутрішніми політичними акторами. 

2) Зовнішньополітична діяльність держави випливає з суспільних 

інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному політичному процесі. 

Змагання між суспільними акторами визначається 

внутрішньодержавними структурами та інституціями, що сприяють 

реалізації інтересів між державою та суспільством. Держави (або інші 

політичні інституції) репрезентують, в цілому, частину суспільства і тому є 

лише виразником домінуючих суспільних преференцій. Держава більше не 

вважається самостійним актором, а «репрезентативною інституцією для 

захоплення і поглинання, побудови та перебудови об‘єднаннями соціальних 

акторів» [173]. Відповідно, це процеси вимог і перетворень між індивідами та 
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соціальними групами в національних і транснаціональних суспільствах, які 

впливають на зовнішню поведінку держав. 

Гіпотеза, що поведінка країни є вираженням волі суспільних акторів, 

які проявляються в комплексному процесі реалізації інтересів та прийняття 

рішень, має важливе значення для зовнішньої та безпекової політики держав. 

З позицій нового лібералізму, уряди намагаються максимізувати свій вплив 

на безпеку, тому що суспільні актори за всіма правилами не керуються 

державними інтересами, а тому забезпечення держави як продуцента та 

інструмента влади має бути найвищим принципом політичної діяльності. Її 

основним мотивом є швидше прагнення до зростання добробуту. Проте це не 

виключає того, що політика влади в сенсі максимізації автономії та впливу є 

в інтересах впливових суспільних груп і підтримується ними. На противагу 

постійно постульованому реалістами об‘єкту дій «національних інтересів» 

через внутрішній дефіцит організації може трапитися так, «що національна 

безпека буде реалізуватися не в необхідному та можливому об‘ємі» [126, 88]. 

Які інтереси врешті стануть державними цілями, залежить від 

внутрішньосуспільних акторів, що можуть реалізувати свої інтереси в 

політичному процесі. З цієї точки зору набуває значення аналіз 

внутрішньополітичних груп інтересів як центральних акторів. Сама держава 

в ліберальній теорії не виступає повноцінним актором [173]. Відповідно, 

політика уряду визначена групами інтересів та їх можливостями 

артикулювати ці інтереси всередині держави. Рамкові умови для цих змагань 

визначаються інституційними структурами політичної системи. Таким чином 

існує різниця, які структури існують в державі: демократичні, авторитарні чи 

диктаторські. В авторитарно структурованих суспільствах, наприклад, 

правлячою елітою частіше стають соціальні групи з родинними зв‘язками. 

Навіть коли процеси чесні і демократичні, економічна нерівність може і в 

демократичних суспільствах перешкодити можливостям артикуляції 

інтересів.  
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В загальному ліберальна теорія наголошує на тому, що в 

демократичних суспільствах інтереси менш впливових груп швидше 

беруться до уваги, ніж в недемократичних. Натомість можна констатувати 

для не демократично структурованих політичних систем, що тут легше 

перемагають приватні інтереси особливо конфліктних та завдяки своїм 

малим розмірам добре організованих груп. Формулювання 

зовнішньополітичних цілей для внутрішньосуспільних інтересів має 

вирішальний вплив на вид інтересів, якими керуються у зовнішній політиці. 

Тому в центрі державних інтересів, з позицій ліберальної теорії, стоїть не 

зміцнення безпеки, як це виглядає в неореалізмі, а примноження добробуту. 

В цьому контексті дуже цікавою є стаття завідувача відділу 

регіональної безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки 

при Раді національної безпеки і оборони України Кулика В.О. «Вплив 

міжнародних мережевих громадянських ініціатив на безпекову політику 

України». Він розглядає явище позаструктурних не інституційних суспільних 

утворень (суспільних груп впливу, за Моравчіком), а міжнародну взаємодію 

між ними називає «міжнародними мережевими громадськими ініціативами». 

Ця праця допоможе нам продемонструвати емпіричний вимір другої гіпотези 

теорії нового лібералізму, що зовнішньополітична діяльність держави 

випливає з суспільних інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному 

політичному процесі. 

Автор зазначає, що однією із основних сучасних тенденцій у світових 

політичних процесах є зростання громадянської участі у прийнятті важливих 

міжнародних рішень. Громадянське суспільство усе рішучіше й активніше 

втручається в рішення глобальних проблем. Відбувається глобалізація 

громадянського суспільства [31].  

Даний процес, на думку В. Кулика, обумовлений, в першу чергу, 

появою нових глобальних питань, для вирішення яких уже не достатньо 

можливостей держав і міжнародних міжурядових організацій; різноманіття 

виниклих зв‘язків між народами, які для свого адекватного вираження мають 
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потребу в нових міжнародних громадських інститутах; посилення 

демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних відносин держав, 

проявом яких є бажання зробити суспільство більше відкритим і т.д. 

Проблема міжнародних громадських об‘єднань в науці про міжнародні 

відносини набула актуальності в другій половині ХХ ст. І політикам, і 

науковцям стало зрозуміло, що громадянське суспільство «має раніше 

незатребуваний потенціал налагодження діалогу між державами та володіє 

інструментарієм впливу на міжнародні відносини. В 60-х рр. набули значної 

популярності міжнародні організації, метою яких стало здійснення 

громадянської миротворчої місії в гарячих точках планети. Громадянське 

суспільство намагалося «деполітизувати» міжнародні відносини, вивести 

гуманітарні проблеми та питання прав людини за межі політичної боротьби 

світових лідерів» [31]. 

З розпадом комуністичної системи в Європі громадянське суспільство 

почало швидко змінюватися. А його вплив на міжнародну політику стрімко 

зростав. Попри існування цілої низки міжнародних організацій, 

наднаціональних інституцій вагомим явищем міжнародних відносин стали 

суспільні групи. Кулик дуже влучно зауважує, що зростання ролі 

міжнародної суспільної думки дозволяє говорити про громадянське 

суспільство як про фактор, що робить вплив на прийняття рішень у тих або 

інших конфліктних ситуаціях, на підхід держав до тих або інших світових 

проблем визначальним. 

Тож, в наслідок трансформації суспільства, зростання ролі індивіда, 

розвитку демократії в «глобалізованому громадянському суспільстві на 

перший план виходять саме неформальні структури, які виступають 

провідними акторами міжнародних політичних процесів» [31]. 

На початку нового тисячоліття традиційні міжнародні неурядові 

організації вже не могли в повній мірі відповідати викликам часу. На порядок 

денний вийшла потреба в більш гнучких та мобільних формах громадянської 

активності. Попри ефективну систему партнерства між громадянським 
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суспільством та державою, відбувався процес вузької спеціалізації 

неурядових організацій, їх переорієнтації на досягнення 

вузькокорпоративних цілей. Але громадянське суспільство, тим більше в 

умовах прискореної глобалізації, потребувало широких об‘єднань задля 

досягання більш високих цілей: сприяння демократизації нових держав, 

гуманізації існуючої соціально-економічної системи тощо. 

Причинами корінних змін інститутів громадянського суспільства, на 

думку Кулика, стали: 

• посилення демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних 

відносин, «інституційним вираженням» яких є неурядові об‘єднання; 

• трансформація в сфері національних інтересів держав: рух від 

державних інтересів («суверенітету») до загальнолюдських цінностей, таких 

як права людини й захист навколишнього середовища тощо; 

• недостатні можливості окремих держав і міжнародних урядових 

організацій для їхнього вирішення; 

• зростаюче бажання індивідуумів збільшити контроль над процесом 

прийняття рішень у питаннях, які зачіпають їхні життєві інтереси (захист 

навколишнього середовища економічний і політичний розвиток, права 

людини й ін.); 

• розширення можливостей транскордонних зв‘язків і діяльності 

громадськості різних країн, можливостей технологічного прогресу [39, 4-5]. 

Важливою умовою появи міжнародних мережевих громадських 

ініціатив, як зазначає автор, стала «інформаційна революція». З‘явилися нові 

інформаційні технології, розширилися можливості мережі Інтернету, 

виникли незалежні інформаційні комунікації, відбулося масове залучення до 

цього процесу громадянського суспільства. Варто зазначити, що 

взаємозв‘язок між виникненням цих неформальних суспільних інституцій та 

появою широкодоступного Інтернету і сучасних комунікаційних систем є 

визначальним, оскільки відкрив перед глобальним громадянським 

суспільством необмежені ресурси для діяльності [16]. 
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Автор наводить думку російського дослідника громадянського 

суспільства О. Бузгаліна, який пише, що головними особливостями нового 

типу громадянської ініціативи є 

· необмеженість та одночасно унікальність ресурсів; 

· загальна доступність, відкритість, гнучкість мереж і їхніх соціальних 

форм; 

· демократичність, позаструктурний (будь то професійні, регіональні, 

соціальні структури) характер організацій; 

· поширення нових принципів організаційної діяльності та комунікацій 

на соціальну сферу навіть там, де самі нові технології відсутні [6]. 

Мережеві громади можуть бути центрами виробництва й джерелами 

матеріальних засобів, що дуже важливо. Вони можуть широко користуватися 

легальними методами роботи й традиційними суспільними інститутами, аж 

до використання парламентських методів боротьби. Проте, це не означає, що 

вони не можуть комбінувати відкриту та закриту діяльність. 

Таким чином, під міжнародними мережевими громадськими 

ініціативами автор розуміє міжнародні неформальні мережі громадянської 

дії, в яких відсутні внутрішні ієрархічні відносини, наявна кооперація 

ресурсів та, певною мірою, спільна ідеологізована мета. Як бачимо це те 

саме, що Е. Моравчік у своїй теорії називає внутрішньосуспільними групами 

впливу. Міжнародні мережеві громадські ініціативи – це мережа суспільних 

груп впливу, що мають спільні інтереси і активно співпрацюють між собою. 

Об‘єднання в мережу у цьому конкретному випадку є інструментом для 

реалізації своїх преференцій, підсилення позицій як на державній, так і на 

зовнішній арені. 

Прикладами мережевих ініціатив Кулик називає альтерглобалістьський 

рух, рух проти кліматичних змін, рух за демократію, низка експертних та 

фахових мереж з питань боротьби з бідністю тощо. Тобто завдяки 

міжнародній співпраці суспільних груп вони набувають глобального статусу. 
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Щоб довести ефективність мережевих ініціатив, автор наводить 

приклад «Помаранчевої революції» в Україні. Такі мережі громадянської 

активності як кампанія «ПОРА», просвітницька ініціатива «Знаю», мережа 

«Чиста Україна» тощо, є вмонтованими в міжнародну мережеву ініціативу, 

пов‘язану з всесвітнім рухом за демократію. Іншими словами, ПОРА та інші 

громадянські кампанії діяли як агенти глобального громадянського 

суспільства, інтересом якого є поширення демократії.  

Після Майдану, під тиском міжнародної мережевої ініціативи нова 

влада провела кардинальну корекцію зовнішньополітичного курсу України, 

зорієнтувавшись на прискорену інтеграцію в ЄС та НАТО.  

Саме мережі сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції 

України виступили в якості локомотиву в прийнятті рішень, які 

забезпечували прискорений рух до членства в НАТО. Такий вплив 

проявлявся на рівні механізмів прийняття державних безпекових рішень в 

Кабінеті міністрів, МЗС, Секретаріаті Президента та Апараті РНБОУ [31]. 

Як бачимо гіпотеза, що зовнішньополітична діяльність держави 

випливає з суспільних інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному 

політичному процесі знаходить підтвердження. 

3) Міжнародне середовище залежить від того, наскільки 

репрезентовані державами суспільні преференції гармонують чи суперечать 

між собою. 

Представники ліберальної теорії міжнародних відносин стверджують, 

що й від міжнародного середовища надходять важливі стимули державної 

поведінки [216]. Але вони обертаються довкола точки зору реалістів, тоді як 

питання опцій поведінки у міжнародному середовищі відображає функцію 

внутрішньодержавного та внутрішньо-суспільного процесу формування 

преференцій. На думку плюралістів - лібералів, типи поведінки в 

міжнародній політиці випливають не з міжнародного розподілу влади чи 

міжнародних інституцій, а з «соціального контексту», з яким вони пов‘язані. 



 

 

 

90 

Коротко кажучи, «що роблять держави, визначається тим, чого вини 

хочуть»[173].  

Теоретичний зв'язок між формуванням державних преференцій і 

міжнародними конфліктами Моравчік відображає за допомогою так званого 

плану «Політичної взаємозалежності». Ліберали стверджують, що структура 

взаємозалежних систем преференцій створює для зовнішньополітичної 

поведінки цілком специфічні обмеження. Визначення зовнішньополітичних 

цілей держави, з точки зору нової ліберальної теорії, залежить від внутрішніх 

суспільних інтересів. Звідси міжнародна політика залежить від розстановки 

інтересів між державами: «Кожна держава хоче реалізувати власні 

диференційні інтереси під змінним тиском преференцій інших держав» [173]. 

Моравчік розрізняє три можливі сценарії, за якими можуть 

співвідноситися інтереси різних держав. 

-  По-перше, інтереси держав можуть збігатися, через що зростає 

імовірність міжнародної кооперації. Якщо специфічні преференції 

та інтереси сумісні, тобто вони сходяться, то виникають серйозні 

стимули для міждержавної кооперації.  

-  По-друге, державні інтереси можуть і відрізнятися. Несумісні 

державні преференції створюють напруженість та конфлікти між 

державами. Вони спричиняють конфігурації з нульовою сумою, які 

залишають мало простору для взаємної співпраці, тому що панівні 

соціальні групи країни намагаються реалізувати свої інтереси через 

державну політику, яка спричиняє великі витрати для інших 

важливих суспільних груп в інших країнах. Перемога одного актора 

означає поразку іншого. В цьому випадку існує велика ймовірність 

виникнення конфлікту між державами.  

- По-третє, інтереси також можуть бути взаємодоповнюючими. Тоді 

існує серйозний стимул досягти спільної користі шляхом політичної 

координації. У випадку доповнюючих систем національних 

преференцій з‘являються численні стимули для міждержавних 
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переговорів, поступок і форм міжнародної політичної координації 

[170, 10-11]. 

Моравчік наголошує, що виявлення збіжності інтересів між державами 

є вирішальною змінною для виникнення міжнародної кооперації чи 

міжнародного конфлікту. «Для лібералізму форма, сутність та глибина 

кооперації безпосередньо залежать від роду преференцій» [173]. Хто все ж 

краще в конкретній ситуації зможе реалізувати свої інтереси, залежить від 

повноти влади держави. За Моравчіком, ці роздуми відображають основну 

думку ліберальної теорії міжнародної політики. При цьому його теорію все 

таки не треба розуміти як спрощену. В тому сенсі, що вона не бере до уваги 

рівень міжнародної системи, а відображає лише процес формування 

державних преференцій стосовно зовнішньополітичних цілей. Замість того 

вчений цікавиться міжурядовими взаємодіями між державами.  

Бачимо, що Моравчік розвиває не ліберальну теорію в класичному 

розумінні, а структурний лібералізм, який має пояснити взаємодії між 

державами. «Одним зі значень структурної, системної якості лібералізму є те, 

що він може пояснити не лише завдання зовнішньої політики конкретної 

держави, але й системні наслідки міждержавних відносин» [173]. Проте досі 

процес внутрішньодержавного формування преференцій лише ескізний.  

Як він впливає на зовнішньополітичні відносини держави, 

розкривається за допомогою трьох аспектів ліберальної теорії: ідейного, 

комерційного та республіканського лібералізму. Моравчік об‘єднує цими 

трьома аспектами поширені варіанти тлумачення в рамках ліберальної теорії 

міжнародної політики. Вони відрізняються наголошенням на різних 

моментах формування державних цілей.  

Моравчік зі своїм преференційним лібералізмом претендує на розвиток 

«структурованої ліберальної теорії» [163, 123-12], яка вперше дозволить 

повне відгалуження ліберальних гіпотез і, таким чином, систематичне 

порівняння їх пояснювальної функції з реалістським, інституціоналістським 

та соціалконстуктивістським підходами. Цим він поширює сферу тлумачення 
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на системний рівень. Більшість лібералів старої школи, в першу чергу, 

намагалися пояснити зовнішню поведінку окремої держави. Тому вони 

піддавалися критиці з боку редукціонізму за те, що за інтересами зовнішньої 

політики держави робили висновки про міжнародну політику [130, 52]. На 

відміну від них Моравчік вводить практику аналізу системних міжнародних 

процесів, тобто взаємодій між державами. Цим він вдосконалює ліберальну 

теорію міжнародних відносин, якою вона була заснована в ФРН, зокрема, 

Чемпілем і застосовувалася в численних ліберальних трактатах німецьких та 

американських досліджень зовнішньої політики в 1990-х роках.  

Як відомо, Чемпіль розвинув комплексну модель ліберального 

пояснення взаємозв‘язку дій між політичними  системами, суспільним 

середовищем та міжнародним оточенням, яку назвав «асиметричною 

ламаною сіткою» [100]. У стратегіях миру він спробував на основі цієї моделі 

дослідити вплив панівних та системних структур на «інтернаціоналізуючу» 

політику акторів [100]. Слабкий бік цієї структурно-функціональної 

парадигми полягає в тому, що вона пояснює лише структури, які приймають 

рішення, і взаємозалежність дій на міжнародній арені, але з аналітичної 

схеми випадають політичні інтереси і конфлікти [118]. Чемпіль сам постійно 

вказував на те, що політична наука ще не має в своєму розпорядженні 

необхідної теоретичної зброї, щоб відповідно відобразити взаємодії в сенсі 

взаємовпливів між державами [100]. Своєю структурною ліберальною 

теорією міжнародних відносин Моравчік якраз намагається подолати цей 

дефіцит [163, 123-132].  

Для того щоб ліберальну теорію справді можна було назвати 

«структурною», вона має бути придатною для тлумачення міжнародної 

поведінки всіх держав, не залежно від того йдеться про тоталітарні, 

авторитарні чи демократичні системи. На відміну від теорії 

міждемократійних відносин, преференційно орієнтована ліберальна теорія 

міжнародних відносин не прив‘язана до преференцій історично випадкових 

форм держави. Саме у сфері пояснення конфліктів та співробітництва, а 
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також у галузі дослідження зміни  преференцій в ході історії Моравчік 

пропонує ґрунтовне пояснення. Проте чи зможе його лібералізм на тривалий 

час закріпитися в якості парадигматичної альтернативи на фоні 

конструктивістського «зустрічного руху», врешті залежить від здатності 

теорії до емпіричного пояснення міжнародних відносин. Моравчік сам 

здійснив зразковий внесок у пояснення європейського інтеграційного 

процесу, який зрештою мав стати в центрі уваги. 

 

2.2. Ідейний, комерційний та республіканський лібералізм як 

основні форми нового лібералізму 

На основі ключових парадигм плюралістичної теорії нового 

лібералізму Моравчік виокремлює три форми ліберальної теорії і називає їх 

ідейним, комерційним і республіканським лібералізмом. Ці форми теорії 

наголошують на різних факторах впливу і причинних механізмах 

формування зовнішньополітичних преференцій [168].  

Спробуємо критично проаналізувати ефективність підходу Моравчіка, 

за яким основний акцент робиться на результат внутрішньодержавного 

процесу формування преференцій як граничну умову при прийнятті рішень 

державою. При цьому за допомогою структури багатоступеневого 

роз‘яснення можна пояснити, від чого залежить спосіб прийняття рішень 

держави в певному конкретному випадку. Кожну з трьох форм ліберальної 

теорії можна сформулювати за допомогою структури багаторівневого 

роз‘яснення. Спробуємо знайти аналітичні обмеження і додаткові гіпотези, 

якими займаються відповідні теоретичні моделі. 

Ідейний лібералізм класифікує суспільні виклики за певними формами 

соціального та політичного ладу. Посилаючись на лібералів, на приклад, 

Мілля, Мацціні чи Вілсона, ідейний лібералізм припускає, що 

зовнішньополітичні преференції визначаються соціальними ідентичностями 

та цінностями. У цьому визначенні Моравчік має на увазі «набір 

преференцій, спільних для індивідів відносно наявних кордонів і природи 
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суспільного матеріального забезпечення, який по черзі визначає природу 

легітимного внутрішнього ладу, за умов якого соціальні актори є членами 

держави і зобов‘язані їй» [173]. Визначальними джерелами легітимізації, які 

сприяють формуванню соціальних ідентичностей всередині держави, є 

суспільні блага як, наприклад, територіальні межі, легітимні політичні 

інституції та регулювання соціально-економічних благ [173].   

Залежно від того, в якій мірі виражені ці політичні, соціальні та 

соціально-економічні ідентичності всередині держави, можна вивести різні 

гіпотези про її зовнішньополітичну поведінку. Суміжні внутрішньодержавні 

преференції, що стосуються ідейних інтересів сприяють зовнішньополітичній 

кооперації. Тоді як розбіжні ідейні зовнішньополітичні преференції та 

інтереси призводять до міжнародної напруженості та конфліктів. На основі 

європейського процесу інтеграції та інших інтеграційних процесів та 

міжнародних переговорів Моравчік намагається емпірично довести, «що 

постійна суттєва конвергенція основоположних цінностей є необхідною 

умовою для кооперації у найбільш суперечливих сферах як захист 

навколишнього середовища, прав споживачів, … у сфері соціальної політики, 

імміграції та зовнішньої політики. Крім того вона є важливою підставою для 

уникнення прийняття рішень владою на користь міжнародних судів та 

бюрократій. Регулятивний плюралізм обмежує міжнародну кооперацію, 

особливо економічну лібералізацію» [173]. 

Ідейний лібералізм застосовує погляди ідеалізму і наголошує на впливі 

соціальних ідентичностей та цінностей на зовнішньополітичні преференції. 

Таким чином він впливає на форму співробітництва та конфронтації в 

міжнародних відносинах: «… ідейний лібералізм показує структуру 

внутрішніх соціальних ідентичностей та вагомість базових детермінант у 

державних  преференціях і, таким чином, міждержавних конфліктів та 

кооперації» [173].   

При цьому соціальну ідентичність дифініюють як набір преференцій, 

спільних для певної групи індивідів. До цих преференцій належать такі 
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аспекти як створення суспільних благ (наприклад, територіальні межі), 

соціально-економічне регулювання благ, а також питання легітимності 

політичних інституцій. Більше того, соціальна ідентичність визначає, які 

актори повинні мати доступ до політичних структур. «Таким чином зовнішня 

політика має частково бути вмотивована зусиллями реалізації соціальних 

поглядів на легітимні кордони, політичні інституції, і спосіб соціально-

економічного регулювання» [173]. 

Ідейний лібералізм розглядає вплив соціальних ідентичностей на 

зовнішньополітичні преференції як центральний для пояснення кооперації та 

конфлікту в міжнародних відносинах. Під соціальною ідентичністю 

Моравчік розуміє набір преференцій у групі, який регулює питання 

добробуту, легітимності політичних інституцій і доступу до громадських 

благ. Соціальні групи намагаються реалізувати свої переконання у 

внутрішньодержавному процесі формування преференцій. Важливо розуміти, 

чому держава переслідує конкретні преференції. Цей процес, який за іншим 

підходом був би змодельований через довгий і багатоступеневий ряд 

складних ситуацій, рішень та процесів агрегації, в теорії нового лібералізму 

спрощується для детального розуміння процесу прийняття рішень урядами. 

Це полегшує дослідження усіх форм ліберальної теорії міжнародної 

політики. 

Для нас важливо розуміти, за яких обставин держави співпрацюють. 

Таке фокусування справедливе, з огляду на центральну тезу Моравчіка. Це 

встановлює взаємозв‘язок між конвергенцією зовнішньополітичних 

преференцій та здатністю держави до кооперації. Проте при цьому відносно 

невизначеним залишається власний механізм впливу, оскільки зв‘язок між 

внутрішньодержавними акторами та їхнім впливом на державу охоплений 

недостатньо. 

Новий лібералізм Моравчіка говорить, що чим краще гармонують 

зовнішньополітичні преференції держав, тим імовірніша кооперація між 

ними. Подана гіпотеза роз‘яснює, як внутрішньодержавна конвергенція 
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позначається на взаємовідносинах між державами. Тому точніше гіпотезу 

можна виразити, застосовуючи структуру багаторівневого роз‘яснення: чим 

більш конвергентні інтереси різних груп всередині держави, тим більша їх 

готовність співпрацювати з іншими державами, у яких спрацьовує той самий 

принцип. Ідейний аспект ліберальної теорії, відповідно, неявно працює 

зв‘язуючою гіпотезою, яка встановлює взаємозв‘язок між внутрішньою 

конвергентністю преференцій різних держав, з одного боку, і готовніст 

держави до кооперації, з іншого боку.  

Центральні гіпотези в ідейному лібералізмі відображають лише 

взаємозв‘язок між конвергенцією внутрішньодержавних преференцій та 

здатністю до кооперації між державами. Ця теза підтверджується вже при 

першому погляді на одну з ключових тенденцій інтеграційних процесів – 

регіональність. Найбільші інтеграційні утворення ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, 

АТЕС, СНД, ЛАІ, КАРІКОМ, АСЕАН тощо характеризуються тим, що 

об‘єднують ментально, культурно, політично, економічно однорідні країни, 

які зазвичай знаходяться в одному регіоні. 

Держави тим більше схильні до співробітництва, чим більше сходяться 

їхні внутрішньополітичні преференції, і тим менше готові до кооперації, чим 

більші розбіжності між їх внутрішньополітичними преференціями. «Де 

національні концепції про легітимні кордони, політичні інституції і 

соціально-політичну рівність сумісні … можлива гармонія» [173].  Оскільки 

лише в цьому випадку можна припустити, що преференції між державами 

можуть і гармонувати. Це необхідна умова для кооперації, яка відповідає 

третій центральній умові ліберальної теорії. Таким чином основна думка 

ідейного лібералізму емпірично підтверджується.  

Комерційний лібералізм  пояснює індивідуальну та колективну 

поведінку держави, розглядаючи стимули ринку, яким піддаються 

внутрішньополітичні і транснаціональні економічні актори. Поведінка 

держави на міжнародній арені залежить від успіхів та невдач суспільних 

акторів у транснаціональному економічному співробітництві [173].  Чим 
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більше користі від міжнародного розподілу праці отримують виробники і 

споживачі, тим активніше вони виступатимуть за відкриті ринки і стабільні 

економічні відносини та проти протекціонізму, який загрожує їхній перевазі 

у зовнішній торгівлі. І навпаки: «Чим дорожча перебудова через економічні 

обміни, тим більша імовірність виникнення опозиції. Натомість, якщо 

припустити, що структура ринку завжди створює стимули для 

співробітництва між соціальними суб‘єктами  та державами …, ліберальна  

теорія міжнародних відносин зосереджується на структурі ринку як змінній, 

що пояснює і відкритість, і закритість» [168]. Так само на захисті 

міжнародної кооперації виступають ті групи, які від транскордонних 

взаємодій очікують розповсюдження чужих ідей, яких вони самі 

дотримуються.  

Комерційний лібералізм тісно переплітається з безпековою політикою. 

Уряди розуміють, що війни, санкції чи інші військові засоби впливу 

обходяться значно дорожче, ніж транскордонний обмін товарами та 

послугами. Внаслідок того, що економічний стимул в суспільстві є дуже 

великим, держави у своїй зовнішній політиці схильні до кооперації і 

відмовляються від агресивної стратегії власної зовнішньої політики. 

Таким чином, комерційний лібералізм зосереджується на економічних 

інтересах суспільних акторів. Зовнішньополітична поведінка держави 

визначається перемогами та поразками важливих суспільних акторів. Вони 

на основі міжнародного розподілу праці залучені в продовження та 

покращення транснаціональних економічних взаємовідносин. Відповідно, ці 

актори намагаються лобіювати свої інтереси у внутрішньому державному 

процесі формування преференцій. «Зміни у структурі внутрішньої та 

глобальної економіки після втрат та вигод від транснаціонального 

економічного обміну чинять тиск на внутрішні уряди для сприяння чи 

блокування таких обмінів через вдалу зовнішню економіку та безпекову 

політику» [173].  Суспільні актори не зацікавлені у військовому конфлікті, 
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який може припинити транснаціональну торгівлю між державами, їм вигідні 

взаємні зовнішні зв‘язки.  

Моравчік встановлює взаємозалежність між економічними вигодами і 

втратами, з одного боку, та готовністю протистояти зовнішньополітичним 

відносинам власної держави. Чим більші очікувані вигоди, тим сильніший 

стимул впливати на уряд, інтенсифікувати міжнародне співробітництво у 

важливих галузях. Є і зворотна взаємозалежність: «Чим дорожче 

регулювання нав‘язується економічним обміном, тим, імовірно, виникне 

більше протистояння» [173].  Таким чином, в цілому, актори, які отримують 

користь від торговельних відносин, виступають за мирну зовнішню політику, 

щоб не ставити під загрозу торговельні відносини. З цієї точки зору, 

орієнтовані на торгівлю суспільства мають стимул для уникнення силових 

конфліктів. Власне цим можна пояснити поступки суверенними правами на 

користь наднаціональних організацій. Вони сприяють стабільності 

транснаціональних відносин. За Моравчіком, для цього все ж необхідна в 

достатній мірі збіжність інтересів держав. 

Аспект «комерційного лібералізму» зводить поведінку держави до 

економічних інтересів важливих суспільних акторів. Тут ключовим 

тлумаченням є виникнення кооперації на міжурядовому рівні. Спробуємо, з 

емпірично-теоретичної точки зору, пояснити, які причини наводяться 

представниками комерційного лібералізму, що впливають на прийняття 

рішень державами з огляду на вимоги кооперації. Представники 

комерційного лібералізму аргументують, що зміни міжнародних економічних 

структур змінюють функцію корисності транснаціонально діючих акторів. 

Актори намагаються донести свої інтереси до зовнішньополітичних акторів, 

щоб таким чином здійснювати вплив на зовнішньополітичну поведінку. 

Варто зазначити, що ми маємо виходити з того, що уряд 

уповноважений діяти від імені держави. Тому інтереси економічних акторів 

впливають на прийняття рішень урядом. В рамках комерційного лібералізму 

існує певний позитивний взаємозв‘язок між економічними інтересами, 
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репрезентованими на державному рівні впливовими групами інтересів, та 

формуванням державних преференцій з позиції уряду. Теорія констатує 

зовнішньополітичну орієнтацію в економічних питаннях як реакцію на 

внутрішні державні преференції та взаємозалежну структуру міжнародних 

відносин. 

Комерційний лібералізм говорить, що уряд у своїй 

зовнішньополітичній діяльності керується найбільш яскраво вираженими 

економічними інтересами суспільних груп. І своєю основною метою бачить 

«максимізацію добробуту».  Інші альтернативи взагалі не беруться до уваги, 

тому що в рамках комерційного лібералізму припускається, що уряд як агент 

впливових груп інтересів реалізує їхні цілі і не переслідує жодних власних 

інтересів. Також в рамках «ліберальної теорії міжнародної політики» для 

держави поняття «кооперація з іншими державами» асоціюється з поняттям 

«зростання добробуту». Іншими словами, ці два напрями виступають 

практично нерозривно: якщо кооперація, то виключно з економічних 

інтересів. Коли групи інтересів намагаються втілити свої 

зовнішньоекономічні пріоритети, уряд на міжнародній арені фактично 

керується цими інтересами і починає шукати можливості для реалізації 

політики «максимізації добробуту».  

Так, ключовим фактором, що визначив зовнішньополітичний курс 

післявоєнної Італії у напрямі Європи, були і залишаються так звані 

«економічні групи інтересів» – великі приватні та державні монополістичні 

капітали, різноманітні економічні асоціації [3, 44]. Так стверджує в своєму 

дослідженні О. Кукотенко [30]. Зосередження економічної та фінансової 

потуги в порівняно невеликій кількості величезних монополістичних 

об'єднань, тісне переплетіння інтересів і зв'язків їхніх власників складають 

важливу особливість внутрішньої системи Італії. Різке підвищення 

зовнішньоекономічної активності цих об'єднань у післявоєнний період багато 

в чому пояснює їхнє прагнення до участі в процесі формування та реалізації 

італійської зовнішньої політики. При цьому необхідно підкреслити і 
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характерне заступництво приватно-та державно-монополістичних компаній з 

боку держави у їхній зовнішньополітичній діяльності. Крім того, наявність 

сильних стійких позицій усередині країни, розгалужені та численні 

міжнародні зв'язки італійських монополістичних об'єднань обумовили 

важливу роль великого капіталу в процесі формування і здійснення 

зовнішньої політики держави [3, 45].  

Існує багато засобів впливу великого капіталу на процес прийняття 

зовнішньополітичних рішень, починаючи від звичайного шантажу, створення 

негативного іміджу в засобах масової інформації до звичайного лобі в уряді 

та парламенті країни. Одним з найдієвіших засобів «економічних груп 

інтересів» впливати на політичну ситуацію в країні є взяття під контроль так 

званої «четвертої влади» (мас-медіа). Цей засіб був, залишається і завжди 

буде дуже ефективним і важливим важелем формування внутрішньої та 

зовнішньої політики, засобом впливу та навіть тиску на панівні кола країни, 

різноманітні соціальні верстви населення, і використання якого переслідує 

переважно політичні та ідеологічні цілі. 

А. Альбонетті, італійський науковець, який, досліджуючи вплив 

економічних структур на політику держави, як внутрішню, так і зовнішню на 

сучасному етапі, зазначає: «… виникли партії особисті чи безпосередньо 

підпорядковані компаніям партії, такі як партія Берлусконі, Боссі, 

Буттільоне, Казіні, Діні, Макканіко, Піветті, і нещодавно виниклі партії Ді 

Пьєтро, Сіндаччі, Коссіга, Мастелла, Сгарбі тощо» [77]. Це підтверджує 

більш вдосконалений і «прямий» вплив на процеси політичного життя з боку 

великих фінансових груп. 

Отже, вплив «економічних груп інтересів» залишається і навіть 

посилюється у сфері вироблення та реалізації внутрішньої і зовнішньої 

політики країни. Звичайно, усі вони переслідують свої власні цілі, які не є 

довготривалими і не носять стратегічного характеру. Це призводить до 

«фракціонізму» політичних сил країни, який зовсім не сприяє формуванню та 
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реалізації стабільного і виваженого внутрішньо- і зовнішньополітичного 

курсу [115]. 

На прикладі Італії ми розглянули вплив економічного інтересу на 

зовнішньополітичний курс держави. Це був випадок, коли економічні вигоди 

призвели до міжнародної кооперації. Проте, на жаль, існує багато прикладів, 

коли переважаючі групи впливу заради економічного збагачення штовхали 

уряди на розв‘язування воєн. Таких випадків багато і в новітній історії. 

Отже, комерційну форму ліберальної теорії можна вважати повністю 

об‘єктивною з точки зору аналізу зовнішньополітичної активності уряду. 

Лише інтереси загального добробуту, тобто інтереси переважаючих 

суспільних груп впливу в рамках цієї концепції вважаються важливими. Хоча 

і взаємозалежна економічна структура міжнародних відносин відіграє певну 

роль. Проте, вона має непрямий вплив на прийняття рішень урядом, а 

опосередкований, через економічно зацікавлені групи інтересів.  

Таким чином, комерційний лібералізм не має явних прогалин чи 

недоліків, які б робили його дефіцитним і таким, що не може застосовуватися 

в аналізі міжнародних відносин. 

Республіканський лібералізм: тоді як ідейний та комерційний лібералізм 

подають процес формування преференцій як результат певного зразка 

соціальних цінностей та економічних інтересів, республіканський лібералізм 

виносить на передній план спосіб внутрішньодержавної репрезентації 

інтересів суспільних груп. Тому цей тип лібералізму стосується об‘єднання 

суспільних преференцій.  

Взагалі політичний вплив соціальної групи тим більший, чим 

активніше вона представлена в основних держаних органах і чим сильніше 

вона відгороджена від інших впливів [173]. Дещо інше бачення механізмів 

об‘єднання суспільних преференцій виникає, коли поглянути на вплив 

партикулярних інтересів. Коли в одному суспільстві політичний вплив 

концентрується між кількома групами з специфічними інтересами, то 

лібералізм зазвичай передбачає конфронтаційну, а не кооперативну 
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зовнішню політику. Конфронтація та експансивна державна поведінка 

взагалі рідко пов‘язані з чистим прибутком для суспільства. Значно 

ймовірнішою є протилежна ситуація. В умовах рівномірного розподілу 

політичного впливу в суспільстві держави більш схильні до кооперації, щоб 

уникнути конфліктів. Якщо ж вплив сконцентрований в руках кількох груп, 

з‘являється можливість проводити експансивну та конфронтаційну політику 

так, щоб її матеріальні та ідейні переваги були на користь їм самим. 

Натомість ризики та витрати рівномірно розподіляються між рештою 

суспільства, яка не репрезентована в органах влади. Але через те, що 

більшість індивідів та соціальних груп не схильні до ризиків, за умов досить 

широкої політичної репрезентації суспільство не підтримує конфліктну та 

витратну зовнішню політику.  

Моравчік приходить до висновку, що агресивна зовнішня політика 

найбільш імовірна в державах з авторитарним режимом та в диктатурах, тому 

що в них привілейовані індивіди можуть легко перекласти поточні витрати 

міжнародних конфліктів та війн на плечі решти суспільства. Тим часом 

демократичні держави значно менше схильні до конфліктної поведінки, 

оскільки вплив на прийняття політичних рішень знаходиться в руках 

широкого кола посадовців і вони як платники податків зрештою також 

змушені відшкодовувати витрати.  

Чому ж демократичні держави все ж ведуть війни  з авторитарними 

режимами? Моравчік виходить зі схильності ключових державних 

посадовців до ризиків. «Якщо ліберальна демократія з правильним 

представництвом є більш мирною, надзвичайно схильні до ризику лідери 

коаліції провокують війну» [168]. 

Третя форма ліберальної теорії міжнародної політики конкретизує 

взаємозалежність між політичною структурованістю країни та її 

зовнішньополітичною поведінкою. Відповідно, внутрішньополітичні 

формальні інституції впливають на те, які групи зможуть лобіювати свої 

інтереси у внутрішньому політичному змаганні і позиціонувати їх як 
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зовнішньополітичні цілі держави. «Активна політика уряду залежить від 

того, якою суспільною групою вона представлена. Найпростіший прогноз 

каже, що політика базується на протекції правлячої коаліції або потужних 

суспільних груп» [173].   

Цю взаємозалежність можна розглянути ще детальніше. Моравчік 

встановлює зв'язок між кількістю та розмірами груп, їх інтересами, що 

впливають на міжнародні відносини, та зовнішньополітичними відносинами 

держави. Він аргументує, що нечисленні та малі групи намагаються 

максимізувати свої приватні інтереси. Вони не обов‘язково гармонують з 

інтересами решти населення і також не обов‘язково ведуть до максимізації 

загального ефекту для держави. Якщо численні і великі групи задіяні в 

процесі формування преференцій, зовнішньополітичні інтереси 

узгоджуються з інтересами значної кількості населення.  

«Тож, оскільки більшість індивідів та соціальних груп не схильні до 

ризикованих відносин, – за максимально широкого політичного 

представництва –  вони не підтримають конфліктну зовнішню політику, що 

передбачає великі фінансові витрати» [208]. Тому Моравчік аргументує, що 

силові конфлікти походять від диктатур та авторитарних режимів. Вони 

відзначаються саме тим, що не дають можливості великим частинам 

суспільства репрезентувати свої інтереси у процесі формування 

зовнішньополітичних преференцій. До того ж привілейовані актори в 

диктаторських та авторитарних режимах перекладають витрати за військові 

протистояння на групи, інтереси яких не представлені.  

Разом з тим, з цих роздумів можна вивести тезу про демократичний 

мир. Відповідно, демократичні держави не ведуть війн одна з одною, тому 

що не можуть перекласти військові витрати на певні суспільні групи. 

Оскільки це справджується для всіх демократій, треба виходити з 

конвергентності між демократіями. 

Виходячи з цієї гіпотези Е. Моравчіка, розглянемо один із механізмів 

взаємозв‘язку суспільних груп та уряду держави. У демократичних країнах 
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активна зовнішня політика реалізується здебільшого через політичні партії. 

Вони формують уряди, висувають президентів та прем‘єр-міністрів і 

здійснюють зовнішню та внутрішню політику держави. Тому суспільні групи 

інтересів або безпосередньо є складовими частинами політичних партій і, 

таким чином, репрезентують свої інтереси, або володіють інструментами 

впливу на важливі політичні партії, щоб брати участь у формуванні 

державної політики. 

Головною ознакою політичної партії, на відміну від іншого 

громадського об'єднання, на думку О.Скакун, є спрямованість її діяльності на 

здобуття та здійснення державної влади, проведення волі своїх виборців 

через державні органи і посади. Як інститути громадянського суспільства, 

політичні партії є сполучною ланкою між народом і вищими органами влади 

держави; слугують елементом демократії; реалізують принцип політичного 

плюралізму. Автор вважає, що на відміну від груп тиску, що впливають на 

політичні події, керівництво країни і громадську думку, політичні партії 

прагнуть опанувати владою безпосередньо [54, 88-92]. На нашу думку, не 

варто відділяти політичні партії від груп впливу. На практиці вони тісно 

пов‘язані. 

А. Романюк та Ю. Шведа у своїй книзі «Партії та електоральна 

політика» [50, 52] пишуть, що участь у формуванні політичної волі – це 

головне завдання партій. Формування політичної волі здійснюється у межах 

демократичного ладу. Змагання між ідеями призводить до плюралістичного 

обміну думками. Політика має розв‘язувати головні принципові питання 

співіснування та конфлікти. Розв‘язання конфліктів відбувається відповідно 

до правил прийняття рішень більшістю. Крім того, існують правила 

досягнення домовленості та взаєморозуміння. Здатність і бажання 

добиватися компромісів – це суттєві елементи культури демократії. Норми та 

способи утворення компромісів набувають великої значущості [40, 257-268].  

Таким чином політична система диктує типи політичних партій і 

механізми їхньої взаємодії між собою та з суспільством. Можна погодитися з 
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думкою авторів, що ті, хто здійснюють політичну владу, потребують 

орієнтирів для того, щоб через владу перетворити їх на соціальну та 

політичну дійсність. Ідеї впорядкування, що їх пропонує партія для 

формування суспільства, економіки та політичної системи, набувають 

центрального значення. Процес формування політичної волі – це цілий цикл і 

зворотний зв‘язок з народом. Інтереси та вплив виникають у 

найрізноманітніших точках. Їхня дія зіштовхується з повною та частковою 

підтримкою або неприйняттям суспільства. З цього динамічного процесу 

виростає широка мережа зв‘язків, політичних комунікацій та рішень. Різні 

ролі та компетенції всередині партій та поза ними взаємодіють із здатністю 

інтегрувати інтереси, ідеї та здобути завдяки цьому більшість голосів (на 

виборах – автор) [50, 53].  

М.Юрій відзначає посилення ролі партій у політичному процесі в XIX-

XX ст. причинами цього він вважає: 

 формування елементів демократизму у сфері суспільного 

управління, оскільки тільки система, що допускає різні думки (ідеологічний 

плюралізм), могла стати основою для політичних партій; 

 усвідомлення великими соціальними групами (буржуазія, 

пролетаріат, селянство, інтелігенція, жителі колоній, нації тощо) спільності 

своїх внутрішніх інтересів і бажання їх реалізувати; 

 розширення виборчих прав громадян, оформлення політичного 

плюралізму, а також необхідність проведення виборчих кампаній і агітації за 

конкретних кандидатів [73]. 

Разом з тим, автор говорить про послаблення позицій партій у ХХІ ст. 

На його думку, падінню ролі партій сприяє, окрім іншого, конкуренція з боку 

нових рухів і корпоративних структур, орієнтованих на вирішення окремих 

проблем, завдяки яким людина намагається висловити актуальні для неї 

культурні, естетичні, професійні, вікові, інші інтереси [73]. 

Жоден з вище згаданих дослідників політичних партій, окрім М.Юрія, 

не згадують про вплив на політичні сили окремих груп інтересів. Вони 
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згадують лише про можливість народу впливати на державну політику через 

процедуру виборів та політичні партії. Проте, насправді вплив окремих груп 

не варто недооцінювати. Він зазвичай прихований, непублічний, але 

надзвичайно потужний і здебільшого вирішальний.  

Можна погодитися з тезою Романюка та Шведи, що привілей партій 

полягає у вирішальному визначенні процесу формування політичної волі і є 

характерною ознакою демократичного принципу представництва, не можна 

не враховувати межу цього принципу. Партії мають значний вплив на 

парламент і уряд. Обидва інститути підпорядковуються партіям і їх 

формують. Подібний вплив партій на органи правосуддя та управління, 

навпаки, не припускається. Партійні рішення аж ніяк не означають 

панування партій над державою, суспільством або окремими частинами 

суспільства (наприклад, засобами масової інформації). Вибори зобов‘язують 

партії поводитися відповідно до існуючої системи. Для цього вони 

потребують легітимації. Звичайно, це дражливе питання, яке вимагає 

постійного обговорення та суспільного контролю [50, 55].  

Романюк та Шведа стверджують, що партія відрізняється від інших 

об‘єднань тим, що хоче здійснювати політичну владу. Аби досягти цієї мети 

в умовах парламентської демократії, вона повинна здобути підтримку 

якомога більшої кількості виборців. При цьому перевагу матиме, безперечно, 

той, хто чітко розрізнятиме інтереси виборців. Тому партії завжди 

намагаються, з одного боку, цілеспрямовано враховувати інтереси виборців, 

з іншого – не відлякувати їх своїми односторонніми вимогами [50, 55]. 

М.Юрій говорить, що політична партія - це організована група 

громадян, що виражає інтереси тих чи інших соціальних верств і прагне до 

реалізації своєї мети шляхом боротьби за державну владу і її використання. 

Він називає критерії, що відрізняють партію від інших суспільно-політичних 

організацій і груп впливу: 
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1. Організаційна оформленість: стійкі внутрішньопартійні 

відносини і наявність розгалуженої структури на загальнонаціональному, 

регіональному і місцевому рівнях. 

2. Відкрита налаштованість на владу. Ця ознака відрізняє партії не 

тільки від суспільних рухів, але й від груп тиску. Останні часом володіють 

реальною владою, але не афішують цього, віддаючи перевагу озвученню 

своїх інтересів через партійних лідерів. 

3. Пошук масової опори: безпосередньо активних членів і виборців.  

4. Ідеологічність партійних доктрин. Партія пропонує своїм 

послідовникам певну систему орієнтацій стосовно стратегії розвитку 

суспільства. 

5. Наявність програмної мети - певного проекту розвитку 

суспільства. Програма відображає інтереси окремої соціальної групи або 

претендує на вираження інтересів більш широких мас. 

6. Партії покликані виражати і захищати специфічні інтереси 

певних груп і верств суспільства [73].  

Варто зазначити, що часто за політичними програмами та публічними 

гаслами стоять преференції вузьких суспільних груп. Проте політичні партії 

ніколи не афішують, інтереси яких суспільних груп представляють. Іноді 

групи інтересів починають здійснювати вплив на політичні партії лише після 

того, як вони приходять до влади. 

Важливим елементом парламентської демократії, є регульоване 

збалансування різних інтересів – не лише між партіями, а й у них самих. Тут 

також необхідно знаходити рівновагу між об‘єктивними та особистими 

інтересами. Така життєва внутріпартійна демократія іноді може суперечити 

вимозі максимальної закритості. Однак це також свідчить про те, що партії 

якраз не є самоціллю, а лише засобом досягнення певних завдань [35]. 

 Хочеться відзначити думку науковців щодо поширеного розуміння 

партій. Сучасне трактування партії – це розуміння її як організації, яка 

бореться за владу парламентськими методами. Ця думка спирається на те, що 
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партії тісно пов‘язані з демократичним політичним устроєм. Виникали вони 

одночасно з демократизацією державного устрою XIX і XX cт. і змістом 

їхньої діяльності є організація цілого суспільства для участі в політичному 

житті. Партії є гарантами демократично організованого політичного процесу. 

Без них масова демократія не могла б існувати. Звідси випливає положення 

про те, що на політичних партіях лежить обов‘язок легальної, відкритої, 

публічної діяльності за допомогою конституційних демократичних методів. 

У демократичному укладі саме такою повинна бути роль політичних партій, 

однак на практиці є й інші приклади [50, 55]. 

Таким чином, політична партія є однією з найбільш поширених форм 

взаємозв‘язку суспільних преференцій та державних інтересів. А політична 

система визначає можливості взаємодії внутрішньо суспільних преференцій 

та прозорість боротьби суспільних груп за перевагу на внутрішньодержавній 

арені. Лише республіканський лібералізм Е. Моравчіка дозволяє пояснити 

державну політику суспільними процесами та політичним ладом у країні. 

Республіканський лібералізм конкретизує взаємозалежність між 

політичною структурованістю країни та її зовнішньополітичною поведінкою. 

Моравчік вважає, що відмінності у зовнішньополітичній поведінці держави 

пояснюється тим, скільки акторів змогли внести свої інтереси до 

формулювання зовнішньополітичних преференцій. Так, представники такої 

позиції виходять з того, що держави, в яких великі частини населення беруть 

участь у процесі формування зовнішньополітичної волі, значно менше 

схильні до силових протистоянь, ніж диктаторські та авторитарні режими, які 

відзначаються сильною непроникністю до інтересів широких народних мас. 

Це витікає з можливості привілейованих акторів в диктатурах та 

авторитарних державах витрати за військові протистояння покладати на 

нерепрезентовані суспільні групи. Цей аргумент  можна також застосувати у 

зворотній взаємозалежності, щоб обґрунтувати тезу демократичного миру. 

Якби не було можливості перекладати витрати за збройні конфлікти на 

нейтральні групи, а їх несли б групи, які беруть участь у формулюванні 
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зовнішньополітичного порядку денного, то вони були б зацікавлені у мирних 

зовнішніх відносинах. 

Цей взаємозв‘язок можна також відобразити на основі структури 

багаторівневого роз‘яснення. Відповідно представниками республіканської 

форми ліберальної теорії непомітно застосовується перехідна гіпотеза до 

пояснення поведінки уряду, яка встановила позитивний взаємозв‘язок між 

демократичною структурою держави, грошима, що надходили в результаті 

військових дій до груп, які задіяні у процесі формування державної волі, та 

використаною альтернативою дій уряду. Для урядів у демократичних 

державах, відповідно до цієї гіпотези, до уваги беруться лише альтернативи 

дій, що ґрунтуються на кооперації. Відповідно звучить похідна гіпотеза: 

якщо суспільно важливі групи в демократичних державах реалізують свою 

зацікавленість у мирних зовнішніх відносинах, тоді уряд серед усіх існуючих 

альтернатив дій обере кооперацію, як найпривабливішу альтернативу. 

Похідна гіпотеза дає пояснення феномену демократичного миру та загроз 

йому в демократичних державах з вираженими політичними та 

економічними елітами. 

У своєму дослідженні «Новий лібералізм» З. Шідер підкреслює, що 

аналіз на основі структури багаторівневого роз‘яснення демонструє 

аналітичну обмеженість, яку виявили представники республіканського 

лібералізму [208]. На його думку, хоча зовнішньополітична поведінка 

держави розглядається як тлумачення, теоретичні зусилля представників 

цього підходу все ж сильно тяжіють до роз‘яснення питання появи 

преференцій. Проте через намагання теоретично пояснити  

зовнішньополітичні преференції представники цього підходу зовсім 

забувають про свою власну наукову мету, яка полягає в поясненні 

зовнішньополітичної поведінки держави. Для цього, з позицій програми 

економічних досліджень, теоретично має бути враховане, наприклад, 

питання імовірності настання послідовності дій. Також підпорядковане в 

теоретичній моделі визначення інтересів з боку державних акторів повністю 
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детерміноване через внутрішньодержавне змагання за формування 

преференцій. З. Шідер вважає, що неодмінно знайдуться держави, які хоча б 

протягом короткого періоду часу у своїй зовнішній політиці приймали 

рішення не на користь інтересів сильних внутрішньополітичних груп [208]. 

Позицію ліберальної теорії політики можна узагальнити наступним 

чином: важливими акторами в ліберальній теорії називають внутрішні 

суспільні групи. Вони першочергово важливі для визначення 

зовнішньополітичних преференцій держави. Погляд на міжнародну політику 

в ліберальній теорії залишається також дуже інтергавернементальним. В 

цьому сенсі держави діють як представники впливових груп населення. При 

цьому транснаціональні відносини існують між державами, які домінують 

економічно. Звідси держави більше не діють в анархічних системах, а в 

просторі, визначеному матеріальними інтересами суспільних груп. Ці 

інтереси загального блага переслідують раціональні актори, які, ризикуючи, 

намагаються максимізувати свої вигоди.  

Отож, як показує аналіз трьох форм ліберальної теорії міжнародної 

політики, попри значну критику теорії Моравчіка, вона повністю виконує 

покладені на неї функції. За допомогою ліберального, комерційного та 

республіканського лібералізму Моравчіку вдалося повною мірою розкрити 

основну ідею своєї теорії. Він показав, яким чином суспільні групи 

впливають на процес формування державних преференцій і при цьому 

врахував всі сфери суспільного і державного життя. 
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2.3. Переосмислення нового лібералізму з позицій традиційних та 

сучасних підходів науки міжнародних відносин 

 

На початку 1990-х років в ліберальній гілці теорій панував аналітичний 

безлад. Існувала ціла низка не пов‘язаних між собою теорій ліберального 

спрямування. Е. Моравчік спробував впорядкувати цей аналітичний безлад і 

пов‘язати теорії одна з одною. Його праці мали для розвитку ліберальних 

теорій в 1990-х роках безперечно інтегративний вплив. Також він намагався 

справити регулятивний вплив на науковий ліберальний дискурс. Проте, 

окрім нового лібералізму Моравчіка, було ще декілька спроб модернізувати 

ліберальну теорію. Але ці спроби обмежилися інтеграцією міжнародного та 

національного рівнів державної політики. Окрім преференційно орієнтованої 

ліберальної теорії Моравчіка в 1990-х роках з‘явився, перед усім, вже 

згаданий вище «дворівневий підхід».  

Так розвиток теорії відреагував на дефіцит структурних допоміжних 

пояснень, з одного боку. А з іншого боку, з 1970-х років щораз сильнішою 

ставала потреба міжнародної координації політики. Своєю метафорою про 

«дворівневу гру» Р. Патнем говорить про те, що уряди держав «грають за 

двома столами»: з одного боку, вони співпрацюють з іншими державами 

шляхом ведення міжнародних переговорів, а з іншого – взаємодіють з 

внутрішньополітичними акторами та групами інтересів. Внаслідок цього 

політичні рішення можуть бути прийняті і реалізовані лиш тоді, коли вони 

приймаються і ратифікуються міжнародними і всіма задіяними 

національними учасниками. Успіхи держави (уряду) на міжнародній арені 

значною мірою залежать від внутрішньополітичної  коаліції груп інтересів 

[194]. 

Аналіз внутрішньополітичної кон‘юнктури показав, що не всі 

внутрішньополітичні інтереси мають однаковий вплив на державну політику. 

З одного боку здатність до самоорганізації і розмір групи інтересів мають 

вирішальний вплив на здатність до політичної реалізації їх інтересів. 
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Емпіричне вивчення, наприклад, торгівельної політики США показало, що 

малі і слабо організовані групи все ж можуть внести в національну політику 

значну кількість своїх інтересів. З іншого боку, формальні інституції 

політичної системи як і об‘єднання партій впливають на ситуацію з правом 

вето, погодження якого є необхідним для транскордонної політичної 

координації.   

На основі внутрішньополітичної конфігурації акторів Б.Цанґль 

запропонував зв'язок між структурою поведінки держави на міжнародному 

рівні і узгодженістю державних та суспільних акторів в рамках міжнародних 

переговорів, і одночасно звів міст між неоінституціоналізмом, лібералізмом і 

соціалконструктивізмом [230, 91-114].  

Дворівнева метафора, призначена для практичного аналізу міжнародної 

політики, виявилася не придатною для пояснення формування урядами 

преференцій. Моравчік один з небагатьох спробував своєю ліберальною 

преференційною теорією заповнити цей дефіцит. Тоді як основний висновок 

Патнема говорить, що виконавча влада як національний представник на 

переговорах прагне на внутрішньополітичній арені «зв‘язати собі руки», щоб 

мати змогу зайняти сильну позицію на міжнародних переговорах, Моравчік у 

своєму політичному підході, з точки зору ресурсів, формулює протилежний 

висновок. Здатність суспільних груп контролювати виконавчу владу у 

зовнішній політиці, за Моравчіком, залежить від того, чи можуть вони 

контролювати політичний порядок денний, висловлювати політичну 

ініціативу, впливати на процес вироблення рішень державними інституціями, 

чи достатньо в них інформації про опції поведінки виконавчої влади і чи 

здатні вони переконати інші внутрішньодержавні групи у доцільності своєї 

політики [177]. Отже, за Моравчіком, вирішальним є співвідношення сил між 

виконавчою владою і суспільними групами. Але через міжнародну 

кооперацію уряди можуть, з одного боку, здобути більший простір дій проти 

внутрішньополітичних та суспільних акторів, оскільки  володіють 

сильнішими політичними важелями [177]. З іншого боку, виконавча влада 
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може й маніпулювати впливом суспільних груп, змінюючи формальну та 

неформальну процедуру ратифікації чи рівновагу влади в державі, зміцнену 

партійну дисципліну чи вибіркову мобілізацію політичних груп [165].  

Основний аргумент Моравчіка доводить, що національні уряди також 

іноді послуговуються логікою цієї дворівневої гри для реалізації 

внутрішньополітичних цілей.  Міжнародна кооперація інституціоналізується 

урядами, щоб позбавити суспільні групи контролю над критичними 

владними ресурсами (ініціатива, інституції, інформація та ідеї) так, щоб вони 

більше не могли здійснювати позитивний чи негативний вплив на політику 

уряду. На думку Моравчіка, в цьому і є раціональна мотивація держав – 

долучитися до міжнародного процесу кооперації та інтеграції, не зважаючи 

на те, що це обмежує суверенітет [177].  

Схожу тезу представляє і Р. Вольф у своїй праці «Партнерство чи 

суперництво» [227]. За допомогою дворівневого аналізу він показує, як в 

часи глобалізації міждержавна кооперація та державне самообмеження 

можуть цілком свідомо служити опціями повернення  автономії поведінки 

держав над їх суспільствами, заплативши за це підривом демократичної 

політики. 

Схожу до преференційного лібералізму теорію, яка застосовує 

дворівневу гру, розвинула Г. Мільнер (1997). В книзі «Інтереси, інституції та 

інформація» на основі важливих міждержавних переговорів про створення 

міжнародної економічної інституції післявоєнної ери вона досліджує 

питання, за яких умов держави співпрацюють в певних політичних полях. 

Міждержавна співпраця меншою мірою залежить від відносних переваг 

кооперації, ніж від «внутрішніх дистрибутивних наслідків спроб кооперації» 

[153]. Кооперація створює переможців та переможених всередині країни, що 

знову ж таки призводить до існування її прихильників і противників. Це 

внутрішньополітичне змагання і боротьба між суспільними групами, створює 

умови можливості міждержавної кооперації, що зводить їх до центральних 

внутрішньополітичних факторів: «структура внутрішніх преференцій, 
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природа внутрішніх політичних інституцій та розподіл інформації всередині 

держави» [153, 234]. Ліберальна теорія Мільнер в багатьох відношеннях є 

детальнішою, але багато втрачає через свою вибірковість щойно перестає 

торкатися економічних відносин між ліберальними демократіями [227, 93-

94]. Вона доводить, що інтереси суспільних акторів визначаються 

матеріальними сподіваннями.  

Варто зазначити, що ліберальна теорія преференцій – як показує 

Моравчік – не виключає, що суспільні групи прагнуть, окрім матеріальних, 

ще політичних та ідейних переваг. Дослідження в міжнародних відносинах 

показали, що ідейно визначена функція корисності  принципово має бути 

узгоджена з націоналістською теорією міжнародної кооперації [110].  

Окрім випробування в рамках ліберальних теорій новий лібералізм  

Ендрю Моравчіка зазнав ревізії і критики з боку інших теорій міжнародних 

відносин. Ліберальний «позитивістський поворот» Моравчіка в 1990-х роках 

викликав різну реакцію. Розглянемо три напрями критики: 

по-перше, з боку традиційних системних підходів, котрі почувалися 

скомпрометованими;  

по-друге, критика надходила від соціал-конструктивістів, які відхиляли 

раціоналістську онтологію і суворе методологічне розуміння Моравчіка.  

 по-третє, піднявся нормативний протест, оскільки нова ліберальна 

теорія підривала політичний характер лібералізму. 

1) Представники системних теорій дорікали тим, що ліберальна теорія 

міжнародних відносин є «надкомплексною» для системного аналізу 

міжнародної політики, оскільки для пояснення зовнішньополітичної 

поведінки застосовуються різні внутрішньодержавні фактори. Тому Когейн 

запропонував звертатися до внутрішньополітичних факторів лише для 

пояснення аномалій, коли зовнішню політику держави не можна пояснити за 

допомогою системних факторів. Крім того, представники системних теорій 

критикують думку Моравчіка про те, що неоінституціоналісти мають 

суттєвий недолік. Цей недолік полягає в тому, що хоча інституції в 
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національній політичній системі впливають на взаємодії між різними 

групами в державі, проте інституції в міжнародній системі не мають 

суттєвого значення для взаємодії між різними державами. Таку абсолютно 

нову та «інакшу» оцінку структур на субсистемному і системному рівнях, що 

є основоположною в Моравчіка, раціоналістський інституціоналізм вважає 

неприйнятною. Він підкреслює, що кожне розуміння держави як відкритого 

дзеркала економічних і суспільних інтересів, що можуть реалізуватися, є 

надто поверхневими. Навпаки мають братися до уваги і актори всередині 

державного апарату як частина політично-адміністративної системи. 

Щодо цього напряму критики можна сказати лише, що її автори надто 

«традиційно» оцінюють міжнародну та внутрішньодержавну політику. Адже, 

по-перше, той факт, що ліберальна теорія нарешті стала систематизованою, 

впорядкованою і логічною, не робить її складною. Навпаки теорія нового 

лібералізму Моравчіка дає можливість назвати лібералізм повноцінною 

«завершеною» теорією, що може коректно проаналізувати та спрогнозувати 

міжнародні відносини. По-друге, як зазначалося вище, міжнародні інституції 

існують саме тому, що в цьому зацікавлені внутрішні суспільні групи країн-

учасниць цих інституцій. Без цього національні уряди не висловили б згоду 

на міжнародну кооперацію. І по-третє, актори всередині державного апарату 

так само є носіями суспільних інтересів певних груп, або як члени цих 

суспільних груп, або з огляду на їх впливовість. 

2) Дещо конструктивніша критика прозвучала в контексті дебатів між 

раціоналізмом і конструктивізмом і пов‘язаного з цим питання про поняття 

відповідної поведінки соціальних акторів. Моравчік у своїй теорії доводить, 

що інституції в національних політичних системах створюють ідентичність 

держав та формують їх преференції. Проте в міжнародній системі інституції 

ніяк не впливають на ідентичність держав. Намагаючись спростувати це 

твердження, Хекель у 1998р. показав на прикладі ЄС, на скільки важливі 

міжнародні інституції для формування ідентичностей держав. Так, в процесі 

європейської інтеграції не лише були перерозподілені внутрішньодержавні 
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владні ресурси, коли цілеспрямовані актори в стратегічних взаємодіях 

спробували максимізувати свої вигоди, а фіксовані державні преференції 

були замінені, а ще й вибудувалися нові суспільні норми та ідентичності. 

Вони уможливили відповідну соціальну поведінку [199]. Хекель стверджує, 

що тепер преференції визначаються не лише виключно акторами, вони також 

створюють взаємні преференції акторів і цим діють на деяких держав-членів 

як творців ідентичностей. Ігноруючи взаємні утворення соціальних акторів і 

соціальних структур та соціалізуючий вплив міжнародних інституцій, 

Моравчік, на його думку, врешті не помічає фундаментальних рушіїв 

європейського інтеграційного процесу. «Значний обсяг доказів свідчить про 

те, що як процес європейська інтеграція має трансформуючий вплив на 

європейську державну систему та її складові частини. Європейська інтеграція 

сама змінилася з плином років, і варто припустити, що в процесі 

ідентифікації політичні актори і їх інтереси в рівній мірі також змінилася. 

Хоча цей аспект зміни може бути теоретизований з позицій конструктивістів, 

він в значній мірі залишиться невидимим в підходах, що ігнорують процеси 

формування особистості та  вважають, що інтереси виникають екзогенно».  

Пунктом критики з боку конструктивістів в науковій літературі є 

вказівка на те, що ліберальна теорія політики ігнорує навчальний і 

соціалізаційний ефекти суспільних акторів. Критики закидають, що, 

наприклад, європейським інституціям має належати значний вплив на 

творення європейської ідентичності. Ці інституції як актори міжнародних 

відносин реалізують преференції важливих суспільних груп, а не державні 

інтереси загального добробуту. Тому групи переслідували б не лише свої 

економічні інтереси, які потім знайшли б своє відображення в зовнішній 

політиці держави, але могли б мотивуватися нормативними інтересами. Така 

критика спрямована проти теорії формування преференцій, що є частиною 

ліберальної теорії міжнародної політики. Критиці піддаються також 

обмеження особистісної мотивації поведінки для реалізації матеріальних 

цілей. Що стосується власне відкриття поняття преференцій, на думку 



 

 

 

117 

більшості критиків, воно є прогресивним зрушенням у сфері дослідження 

зовнішньої політики. 

Моравчік відреагував на конструктивну критику, зауваживши 

«характерне для конструктивістів небажання демонструвати свої претензії за 

будь-якої реальної загрози їх емпіричного спростування» [168]. З одного 

боку, конструктивізму не вдалося розвинути вагомі гіпотези і піддати їх 

широкому емпіричному випробуванню, з іншого – йому бракувало 

оптимальних методів, щоб конкурентно випробувати свої гіпотези на фоні 

інших. Зі свого боку, проти цих аргументів заперечили конструктивісти. 

Вони стверджували, що Моравчік надав перевагу раціоналістським 

поясненням і таким чином спробував гегемонічно протидіяти науково-

теоретичному дискурсу, наділивши соціал-конструктивістські «аргументи» 

вищими емпіричними і методологічними стандартами, ніж його власні [168].  

При цьому європейські дослідження показали, що «в більшості емпіричних 

робіт з позицій конструктивістів беруть участь альтернативні пояснення і 

демонструють свої претензії щодо конкуруючих гіпотез. Таким чином, 

соціальне конструктивістське дослідження в ЄС швидко увійшло в сферу 

«нормальної соціальної науки» [199]. Постмодерністські автори як Дітц 

(1999) йдуть зі своєю критикою ще далі, відмовившись від перевірки гіпотез і 

достовірності сукупних ліберальних досліджень Моравчіка. 

3) Зрештою новий лібералізм Моравчіка критикувався і 

нормативістськими внутрішніми ліберальними вченнями. Д. Лонґ заперечив 

думку, що «кожна з гіпотез Моравчіка припускає значне звуження … 

ліберальної політичної думки». Він вважає, що у теорії нового лібералізму, «з 

одного боку, відбулося зведення теорії до мінімалістського класичного 

лібералізму. З іншого боку, теорія містить поганий позитивізм, що 

обходиться без ліберальної філософії. … У результаті відбулося спотворення 

лібералізму і спотворення теорії міжнародних відносин» [147].  

Ройс-Сміт у 2001р. вказав на те, що через реформування Моравчіком 

ліберальної теорії підривається політичний характер теорії, а через це, 
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зрештою, може бути втрачено значну кількість креативного політичного і 

економічного потенціалу теоретизування. «Ідейні і матеріальні переваги 

індивідів, які є основою його ліберального розуміння світу, є фальшивими в 

політичній сфері і, таким чином, випадають з пояснювальної компетенції 

його теорії. Тільки тоді, коли ми приходимо до другого рівня преференцій - 

державних преференцій, отриманих від владних індивідів або групових 

преференцій - тоді його теорія дійсно наближається до поняття формування 

преференцій» [196], - пише Ройс-Сміт. Нехтуючи політичною складовою і 

виходячи від «тонкого» розуміння преференцій, Моравчік відкидає 

нормативну рефлексію зі сфери важливих соціально-наукових досліджень 

[196]. Адже ліберальні теоретичні підходи в міжнародних відносинах 

призначені для того, щоб відображати як нормативістський, так і 

позитивістський вимір їх предмета.  

З. Шідер критикує новий лібералізм Моравчіка за ігнорування ролі 

міждержавних інституцій у зовнішній політиці. Він вважає, що обмеження 

важливих акторів в міжнародних відносинах може бути негативно сприйняте 

державними акторами. Було б за мало взяти до уваги той факт, що, 

наприклад, європейські інституції мають власний інтерес у міжнародній 

політиці, який не можна проігнорувати. Вони також активно намагаються 

втілити його у міжнародних відносинах. Тому, на думку Шідера, їм теж мав 

би бути присвоєний статус актора у преференційній теорії Моравчіка. 

З.Шідер закидає новому лібералізму і те, що ним було зменшено вплив 

суспільних акторів на їхній вклад у формулювання зовнішньополітичного 

порядку денного держави. Він вважає, що не достатньо беруться до уваги 

транснаціональні відносини суспільних акторів в рамках ліберальної теорії. 

Представники інтересів суспільних груп безперечно можуть виявитися 

акторами у міжнародних відносинах [208]. Ці пункти критики теорії нового 

лібералізму спрямовані на додаткові гіпотези ліберальної моделі теорії.  

В загальному, пункти критики у науковій літературі відображають 

протистояння як додатковим , так і основним гіпотезам нового лібералізму.  
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З емпірично-теоретичної точки зору, все ж не можна не відзначити, що 

і економічна модель ліберальної теорії міжнародної політики вже інтегрувала 

в теоретичну надбудову сильні відносно граничних умов гіпотези. Так 

домінування економічних інтересів може бути вигідним суспільним групам, 

проте воно не є природним. Існує багато випадків, в яких на перший план 

виходять інші інтереси. Тому в цій ситуації треба ще раз послатися на якість 

додаткових гіпотез. За Лакатосом, вони не захищені від фальсифікацій, а 

постійно зазнають емпіричних підтверджень та перевірок. Тому додаткові 

гіпотези відомі як емпіричні, які за потреби мають бути відкориговані. При 

цьому назва гіпотез тут не означає, що емпіричні додаткові гіпотези маю 

дещо обов‘язковий характер. Це швидше гіпотези про властивості світу, що 

мають форму простих екзистенційних висловлювань. Вони можуть 

відповідати дійсності, або ні. Основна теза, що внутрішньодержавні 

преференції знаходяться в змаганні інтересів за вплив на формування 

зовнішньої політики, через це не змінюється. 
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Висновки до розділу 2. 

 

З‘ясовано, що теорія нового лібералізму розвинулася на ґрунті 

недосконалості та дефіцитності ліберальної теорії наприкінці ХХ століття.  

Значну увагу було приділено спробі політолога Гарвардського 

університету Ендрю Моравчіка шляхом реформулювання ліберальної теорії 

подолати всі недоліки ліберальної теорії. В його науковій інтерпретації 

ліберальні зовнішньополітичні підходи зазнали інтегративного розвитку. У 

його спробі структурувати і систематизувати різні галузі ліберальної теорії 

міжнародних відносин Моравчік виходить з твердження, що державна 

зовнішня політика може  пояснюватися внутрідержавною структурою, а 

також відносинами між суспільством та урядом. 

В розділі детально описано роль та функції індивідів та суспільних 

груп як ключових акторів міжнародних відносин у запропонованій 

Моравчіком теорії.   

У цьому розділі висвітлено нормативно ціннісні основи нового 

лібералізму, науково окреслено взаємозалежність суспільних 

репрезентацій, державних преференцій та міжнародного середовища. 

Досліджено три ключові гіпотези теорії нового лібералізму: 

1) Визначальними акторами в міжнародних відносинах є не держави, а 

соціальні актори і внутрішньо-суспільні групи. 

2) Зовнішньополітична діяльність держави випливає з суспільних 

інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному політичному процесі. 

3) Міжнародне середовище залежить від того, наскільки 

репрезентовані державами суспільні преференції гармонують чи суперечать 

між собою. 

В роботі проаналізовано теоретичні та емпіричні засади основних 

аспектів нового лібералізму: ідейного, комерційного та республіканського 

лібералізму, які відображають різні аспекти утворення внутрішньодержавних 

груп інтересів.  
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Дослідження переосмислення нового лібералізму з позицій 

традиційних та сучасних підходів науки про міжнародні відносини 

показало, що своєю ліберальною теорією, орієнтованою на 

внутрішньодержавні преференції, Моравчік впевнено заявляє про статус 

ліберальної теорії як «загальної теорії» на рівні з іншими авторитетними 

школами теорій міжнародних відносин. Він виразно зауважує, що 

«ліберальна теорія заслуговує на опрацювання як парадигматична 

альтернатива, емпірично схожа, але аналітично більш фундаментальна, ніж 

дві домінуючі теорії в сучасних теоріях міжнародних відносин: реалізм та 

інституціоналізм». 

Теорія Моравчіка по-новому оцінює міжнародні відносини, через 

призму трансформаційних та глобалізацій них процесів, що відбулися на 

міжнародній арені в останні десятиліття. Вона дає змогу пов‘язати між собою 

акторів, що діють у міжнародних відносинах, та акторів, які не входять у 

жодні державні, міждержавні чи міжнародні інституції, але мають значний 

вплив на світову політику.  

Не в останню чергу завдяки Моравчіку ліберальна теорія здобула 

статус потужної політичної і філософської доктрини і в останні роки посіла 

ключове місце у аналітичних та академічних колах науковців, що 

досліджують міжнародну політику. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІР ТЕОРІЇ НОВОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

3.1. Міжнародно-політичні аспекти функціонування нового лібералізму 

Ми вже зазначали, що теорія нового лібералізму, запропонована 

американським політологом Е. Моравчіком, започаткувала новий етап у 

розвитку ліберальної теорії. Вона підняла теорію на якісно новий рівень, 

об‘єднала всі існуючі до того ліберальні парадигми і підходи до вивчення 

міжнародної реальності в єдину цілісну повноцінну наукову теорію.  

Не менш важливий і той факт, що нова теорія стала відповіддю науки 

про міжнародні відносини сучасним викликам глобальної міжнародної 

системи. Теорія розвинулася в процесі дослідження автором інтеграційних 

процесів у Європі. Тому буде виправданим проаналізувати концептуальну 

пристосованість теорії до сучасних реалій в контексті міжнародно-

політичних змін на європейському континенті.  

Європейський Союз є найдинамічнішим інтеграційним утворенням на 

міжнародній арені. Детально наукове тлумачення процесу євроінтеграції 

описує Є.Кіш у своїй праці «Пошуки теоретичних моделей європейської 

інтеграції». Як зазначає автор, головною константою стратегії Європейського 

Союзу, як в часи його заснування, так і сьогодні, залишається оптимальне 

поєднання політичного прогресу з прогресом економічним і соціальним. Це, 

зокрема, простежувалось як на першому етапі євроінтеграції, так і пізніше, з 

визначенням її органічної політичної складової, а саме – підписанням 

Єдиного європейського акту 1986 року, Маастрихтської угоди 1992 року, 

Амстердамського договору 1997 року [24] та Лісабонського договору 2007 

року. Про це в своїй теорії говорить і Е.Моравчік. 

Кіш також вказує, що визначальною рисою розвитку наукового 

дослідження євроінтеграційних процесів є істотне розширення його 

проблематики. Прикметна ознака теорії нового лібералізму, яка має коректно 
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пояснювати сучасні процеси і окреслювати напрямки подальшого їх 

розвитку, – усвідомлення поліваріантності тлумачення ролі і значення 

суб‘єктів міжнародних відносин [24]. 

Автор акцентує увагу на теоретичному «хаосі» довкола 

євроінтеграційних процесів. Наводить слова Р. Шумана, що виразно та 

логічно пояснюють сутність європейського інтеграційного процесу: «Європу 

не буде створено швидко чи за єдиним планом. Вона розбудовуватиметься 

через послідовні досягнення, які слугуватимуть основою реальної 

солідарності». Ці слова, в теоретичному вимірі, по-перше, доводять 

недієздатність федералістського підходу саме на початковій фазі розвитку 

євроінтеграції – тобто неможливість створення федеративної супердержави 

попри існування у світовій практиці ефективних моделей такого устрою. По-

друге, цей принцип відображає сутність філософії розвитку євроінтеграції, а 

саме – надання переваги практиці, а не формуванню апріорі ідеологем чи 

теоретичних конструкцій, якими має керуватися практика. Важливо 

усвідомлювати, що концептуально теорія ані на початку творення форм 

європейської інтеграції, ані сьогодні не виступала детермінантою політичних 

рішень. По-третє, теоретичні дослідження, предметом яких є еволюція 

інтеграції, її складові, механізми дії ЄС, являють собою велике розмаїття 

думок. Різні тлумачення стосуються, насамперед, якісного визначення ЄС 

поряд з іншими міжнародними, а скоріше з міжурядовими організаціями 

світу. Інший погляд – це тлумачення євроінтеграції як одного з сегментів 

світової регіональної інтеграції або ж, навпаки, акцентування унікальності 

євроінтеграційного процесу.  

Відтак на принципові питання європейської інтеграції в політичній 

теорії не існує єдиного погляду. До виникнення теорії нового лібералізму 

існувала ціла низка ліберальних підходів, що намагалися тлумачити 

європейський інтеграційний процес. Проте їхні дослідження здебільшого 

були вузькими і однобічними. Це не давало змоги  ліберальній гілці теорій 

комплексно дослідити інтеграційні процеси.  
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На думку Є.Кіш, зважаючи на динамічну еволюцію якісних 

характеристик ЄС, бажано було б застосовувати комплексний підхід до 

вивчення євроінтеграційного процесу, підходу мультикаузального, 

мультилінійного з‘ясування мережі взаємозалежних причин історичних змін, 

що, з точки зору методології дослідження, дозволяє осмислювати 

євроінтеграцію як цілісний процес з власною внутрішньою логікою розвитку, 

з виокремленням специфіки його якісних характеристик. Свого роду 

відповіддю на такий теоретичний дефіцит стала ліберальна теорія Моравчіка, 

котра змогла об‘єднати всі фактори та чинники формування європейського 

інтеграційного процесу як внутрішні, так і зовнішні, як об‘єктивні, так і 

суб‘єктивні [24]. 

На сьогодні зроблено чимало теоретичних узагальнень стосовно 

процесу розвитку інтеграції суверенних держав Європейської спільноти, а 

також наукових розвідок щодо еволюції теоретичних основ 

євроінтеграційного процесу. Більше того, за істотної зміни ситуації на 

євразійському континенті на зламі ХХ – ХХІ століть, а також внаслідок 

поступового формування нового суб‘єкта міжнародних відносин у 

глобальному вимірі – Європейського Союзу, вчені прагнуть узагальнити 

існуючі теоретичні моделі інтеграції, а також розробити нові. Автор 

стверджує, що це вельми складне завдання, позаяк розробка новітньої теорії 

євроінтеграції вимагає не тільки застосування комплексного підходу у 

методологічному сенсі, але й врахування чинників економічного, 

інституційного, політичного характеру внутрішнього розвитку ЄС поряд з 

аналізом дії чинників зовнішніх, які теж динамічно змінюються в системі 

міжнародних відносин [24].  

З наявної палітри теоретико-методологічних узагальнень в контексті як 

поглиблення, так і розширення Євросоюзу виокремлюють, насамперед, три 

базові, концептуальні бачення розвитку євроінтеграції [24]. 

По-перше, це Європа «різних швидкостей» (уперше термін з‘явився в 

«звіті Тіндеманса» (1975 р.). Так характеризується ситуація, коли не всі 
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держави-члени можуть або хочуть в однаковому темпі просуватися до 

інтеграції у певних сферах. Це вимагає спеціальних заходів для погодження 

інтересів різних груп держав. 

Загалом положення «звіту Тіндеманса» були відхилені. Однак при 

запровадженні європейського механізму обмінних валютних курсів 

(наприкінці 1970-х років) було все ж допущено можливість «різних 

швидкостей» у рамках європейської монетарної системи. Реальні загрози 

Європі «різних швидкостей» виникли й після першої невдалої спроби 

прийняти Конституцію ЄС, що також свідчило про можливу кризову 

ситуацію в контексті творення єдиного суб‘єкта міжнародних відносин. 

По-друге, це Європа a la carte, так зване «меню» стратегій розвитку 

європейських країн, тобто модель інтеграції, за якою держави самі 

вирішують, брати чи ні участь у певній конкретній інтеграційній ініціативі. 

Такої моделі дотримувався, наприклад, британський уряд, використовуючи 

так зване opt-out щодо положень «Соціального пакету» Маастрихтської 

угоди. Цей термін відображає ідею неоднакового методу інтеграції, який 

дозволяє країнам-членам вибирати стратегії «як з меню» і долучатися до їх 

реалізації.  

І, по-третє, Європа «концентричних кіл»  – концепція, запропонована 

Ж. Делором у січні 1989 року. Вона передбачає дедалі вищий рівень 

інтеграції у напрямку «центру» Євроспільноти, яким мали б бути країни ЄС 

після створення політичного союзу, спільного ринку та господарського й 

валютного союзів. Далі йдуть країни Європейської асоціації вільної торгівлі, 

наближені до ЄС у господарському і правовому плані. Зовнішнє коло 

утворюють країни, асоційовані з ЄС, які претендують на повноправне 

членство. Четверте, найширше коло – це країни-члени ОБСЄ як спільний 

простір європейського співробітництва [19, 25-26]. 

Аналіз теоретичних моделей інтеграційних процесів, зокрема і 

європейської інтеграції, - як вказує Кіш, - дозволяє простежити їх динаміку. 
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Проте зазначені теорії не дають розуміння глибинної суті інтеграційних 

процесів, їх мотиваційних компонентів, важелів впливу на них. 

У цьому контексті привертає увагу ґрунтовне дослідження напрямів і 

концепцій євроінтеграції В. Копійки [28], цікаві компаративні розвідки 

теоретичних моделей інтеграції О. Ковальової [26], аналіз виявлення 

оптимальних наукових теорій і методологій дослідження євроінтеграційного 

процесу крізь призму порівняння теорій європейської інтеграції І. Піляєва 

[43; 44].  

Проте дослідження теоретичних моделей інтеграції, як і політичної 

теорії європейської інтеграції в цілому, потребує глибокого переосмислення 

на основі критичного аналізу наявних розробок і дослідження відповідності 

теоретичних засад динамічному розвитку саме сучасного євроінтеграційного 

процесу. На нашу думку, з усіма цими завданнями може успішно впоратися 

міжурядовий підхід, запропонований Е. Моравчіком у його новій ліберальній 

теорії. 

Це відносно новий підхід, що не обмежується описом основних 

теоретичних засад інтеграції, він спроможний роз‘яснити кожен крок 

сьогоднішнього Європейського Союзу.  Наукова вагомість теорії полягає 

також і в тім, що сьогодні, за умов докорінної трансформації Євросоюзу, 

вкрай важливо розуміти нові моделі євроінтеграційного процесу, принаймні 

тенденції до розширення ЄС .  

Проблема інших інтеграційних теорій полягає в тому, що ці теоретичні 

моделі не витримують перевірки часом: теорія «не встигає» за практикою 

[24]. Натомість, можна стверджувати, що теорія нового лібералізму є досить 

гнучкою у вивченні міжнародної політики, оскільки пов‘язує 

зовнішньополітичні рішення держав із внутрішніми суспільно-політичними 

процесами. Таким чином новий лібералізм володіє найважливішою, на нашу 

думку,  властивістю для теорії міжнародних відносин – здатністю 

прогнозувати міжнародні політичні процеси. Аналіз внутрішньої суспільно-
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політичної ситуації дозволить передбачити поведінку країн на міжнародній 

арені. 

Головною константою ефективної стратегії ЄС, як і в часи його 

заснування, лишається оптимальне поєднання політичного прогресу з 

прогресом економічним і соціальним – з урахуванням об‘єктивних реалій. 

Це, зрештою, чітко простежується як домінування економічної складової на 

першому етапі європейської інтеграції, так і визначенням її органічної 

політичної складової. 

На початку третього тисячоліття у світовій політиці відбулися суттєві 

зміни, які змусили ключові наукові теорії переглянути свої погляди на 

розвиток міжнародних відносин. Проте, перед теорією нового лібералізму 

таких проблем не виникло. Вона від початку могла пояснити як зовнішню, 

так і внутрішню політику ЄС. 

Після створення Європейського Союзу у 1992 році він пережив багато 

структурних і концептуальних змін. ЄС зазнав декілька хвиль розширення: у 

1995 році до нього приєдналися Фінляндія, Австрія та Швеція; 2004 року 

членами Європейського Союзу стали Польща, Угорщина, Чеська Республіка, 

Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія; 2007 року до 

Європейського Союзу приймають Болгарію і Румунію; у 2013 році членом 

ЄС стала Хорватія. Сьогодні до складу Євросоюзу входять 28 країн.  

Е. Моравчік, визначаючи процес європейської інтеграції як «дворівневу 

гру», та ґрунтуючись на аналізі Єдиного європейського акту, робить 

висновок щодо вирішальності у цьому процесі політичної і економічної 

конвергенції трьох потужних і впливових держав-членів ЄС, а саме 

Німеччини, Франції і Великої Британії. Більше того, ключовим фактором 

інтеграції вчений вважає в цьому випадку реалізацію інтересів саме цих 

держав [172]. Варто зазначити, що і сьогодні Франція та Німеччина є 

ключовими гравцями у Європейському Союзі. 

Прийнято вважати, що термін «європейська інтеграція» позначає 

створення європейських інститутів та політик, які еволюціонують у напрямі 
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формування певного наднаціонального центру, навколо якого має 

конституюватися спільний європейський простір. Оскільки держави 

Європейського Союзу створили спільні інституції, яким делегували частину 

своїх національних повноважень так, що рішення в певних сферах загальних 

інтересів можливо ухвалювати демократичним шляхом на 

загальноєвропейському рівні, термін «європейська інтеграція» інколи 

коротко розшифровують як «усуспільнення суверенітетів». У цьому сенсі 

європейську інтеграцію прийнято визначати як зближення на добровільній і 

мирній основі суспільств, держав і економік, яке виходить за межі 

існуючих до цього часу національних, політичних та економічних кордонів 

[71].  

Як у ХХ столітті, так і нині ключовим питанням теорій інтеграції є 

роль і значення держави-нації у формуванні теоретичних підвалин 

європейського інтеграційного процесу. Широка палітра теоретичних моделей 

інтеграції – це наслідок їх еволюції у суперечливому процесі практики 

міжнародних відносин. І ключовим все ще лишається питання ролі і значення 

держави-нації в інтеграційному об‘єднанні, в даному випадку в рамках ЄС 

[24]. 

Є.Кіш стверджує, що основна тенденція сучасного етапу міжнародних 

відносин незмінна віддавна, це факт. Адже постійним мотивом міжнародної 

політики лишаються національні інтереси, а її суттю – боротьба за владу і 

силу. Відтак головним міжнародним актором, який визначає характер 

міжнародних відносин, лишається держава. Ми не можемо погодитися з цим 

визначенням. Держави вже давно не є продуцентами зовнішньополітичних 

рішень, тим більше не керуються у своїй діяльності національними 

інтересами у широко відомому сенсі цих слів. В останні роки відбулася 

підміна понять і національні інтереси тепер означають інтереси найбільш 

впливових суспільних груп, нав‘язаний державі в якості національних. 

Як вже зазначалося, Моравчік відводить державі виключно 

представницьку роль. За його теорією, держава лише репрезентує 
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преференції ключових суспільних груп інтересів. Моравчік також не 

акцентує увагу на понятті національного інтересу, оскільки навіть питання 

війни і миру ставить у площину вигоди для пануючих в державі суспільних 

груп. 

Тож, заперечуючи глорифікацію держави та її роль у міжнародних 

відносинах, представники нового лібералізму зосереджують свою увагу на 

вивченні системи міжнародних відносин як сукупності відносин між 

недержавними структурами, громадськими рухами та ініціативами, і це є 

проявом демократизації сучасних міжнародних відносин [24]. 

Як часто зазначає, у своїх працях Е. Моравчік, основним мотивом для 

початку інтеграційних процесів у Європі була економічна вигода. На нашу 

думку, ця тенденція збереглася і досі. 1 січня 2002 року до готівкового обігу 

була введена єдина грошова одиниця ЄС – євро, що стало етапом переходу 

до формування економічного та валютного союзу ЄС – найвищого етапу 

інтеграції.  

Сьогодні економічний аспект європейської інтеграції презентований, у 

першу чергу, Економічним і валютним союзом (ЕВС), що уособлює тісне 

переплетіння грошово-кредитної політики з економічною (передусім, 

бюджетною) політикою і передбачає конвергенцію економічної та 

монетарної політики країн-членів. Економічний і валютний союз базується 

на двох опорах. Перша - це координація економічної політики (Радою та 

міністрами держав-членів у сфері економіки і фінансів). Друга - це 

здійснення суверенних валютних повноважень Європейським центральним 

банком за взаємодії з національними центральними банками (Європейська 

система центральних банків). Прийнято розрізняти участь в ЕВС, яка є 

обов'язковою для всіх членів ЄС, і прийняття євро як єдиної валюти. Тобто: 

від нових членів не вимагається прийняття євро на момент приєднання, 

навіть якщо вони беруть участь в ЕВС [71]. 

Процес інтеграції європейських держав у сучасний Європейський Союз 

відбувався шляхом, по-перше, передачі все більшого числа функцій 
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управління на наднаціональний рівень (поглиблення) і, по-друге, збільшення 

кількості учасників інтеграції (розширення). Після приєднання до ЄС нових 

країн, рівень економічного розвитку яких помітно нижче 

середньоєвропейського, лідери Євросоюзу опинилися у становищі, коли 

основний тягар бюджетних видатків на соціальну сферу, дотації сільському 

господарству і т. д. ліг саме на них. Водночас нові країни-члени не бажали 

збільшувати частку відрахувань у загальний європейський бюджет понад 

встановленого документами ЄС рівня в 1% ВВП. Цей факт заводить в глухий 

кут більшість інтеграційних теорій. Адже для чого продовжувати інтеграцію, 

якщо вона не вигідна.  

З точки зору теорії нового лібералізму, можна пояснити поведінку 

держав конвергенцією інтересів суспільних груп держав-членів та кандидатів 

у члени ЄС. Групи інтересів держав-кандидатів зацікавленні в інтеграції 

заради забезпечення економічного, політичного, суспільного розвитку своїх 

країн, задля впровадження вищих стандартів життя з дотриманням прав 

людини та верховенством права у своїх суспільствах. Тоді як групи впливу 

європейських країн мають власні інтереси у процесі розширення меж 

євроінтеграції. Це по-перше, розширення географічних меж їхнього впливу. 

По-друге, збільшення людського, потенціалу, природних та енергетичних 

ресурсів, розширення морських кордонів. По-третє, з розширенням ЄС 

збільшується їх політичний вплив, зростає можливість поширення 

демократичних цінностей і, таким чином, зміцнення безпеки в регіоні. 

Звичайно, після вступу країн до ЄС існують певні труднощі при адаптації 

нових країн до нових умов. Проте це явище тимчасове.  

У випадку, якщо конвергенції між преференціями країн-членів та 

країн-кандидатів немає, інтеграція не відбувається. Причиною може бути 

непопулярність необхідних для інтеграції вимог у суспільствах  країн-

кандидатів. Суспільні групи, побоюючись за своє політичне майбутнє, або 

через можливе суспільне обурення можуть відмовитися від інтеграції. Або ж 
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групи впливу європейських країн вбачають у приєднанні нових членів більше 

проблем, ніж вигоди. 

Після розширення Європейський Союз зіткнувся ще й з тим, що діючий 

досі принцип прийняття найважливіших рішень консенсусом став менш 

ефективним.  

Політичний аспект євроінтеграції стосується створення спільного 

політичного простору Євросоюзу, основою якого є розбудова колективної 

системи прийняття рішень. Уже Моне зазначав, що заснування 

Європейської спільноти вугілля і сталі має привести до політичного союзу і 

виникнення Сполучених Штатів Європи як вагомої «політичної сили», 

оскільки Європейська спільнота вугілля і сталі - це не лише організм, здатний 

вирішити економічні проблеми, а й зародок федерації. 

Центральним питанням політичної євроінтеграції сьогодні є питання 

щодо форми організації європейського політичного простору - федерації, 

конфедерації чи якоїсь альтернативної форми. Попри те, що делегування 

валютного суверенітету в історії міжнародного права дотепер завжди 

пов'язувалося зі створенням федеративної держави, системі Європейського 

Союзу, за визнанням європейських дослідників, і сьогодні бракує головних 

ознак державності. Скажімо, запроваджене Маастрихтським договором 

«громадянство Союзу» не є тотожним державному громадянству [71]. 

У 2004 році було здійснено спробу запровадити Європейську 

Конституцію. Вона передбачала реформування Європейського союзу. Проте 

через спротив населення Німеччини та Нідерландів ця спроба провалилася. 

Конституція, серед іншого, передбачала зменшення ролі національних урядів 

у процесі реалізації зовнішньої політики. Тому такий розвиток подій можна 

трактувати, як небажання суспільних груп у Німеччині і Нідерландах 

поступатися своїм впливом на зовнішню політику. Крім того, в цих країнах 

розвинута демократія і громадянське суспільство, тому ще однією причиною, 

про що говорить республіканський лібералізм ліберальної теорії Моравчіка, є 
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неприйняття певних позицій Конституції громадськістю, яка має потужні 

інструменти впливу на свої уряди. 

У грудні 2007 року глави держав і урядів ЄС підписали Лісабонський 

договір про реформу Європейського Союзу, що набув чинності  1 грудня 

2009 року. Він ставить ЄС на нову договірну основу і має зробити його 

демократичнішим, прозорішим і ефективнішим. Договір передбачає 

далекосяжні реформи. Так, наприклад, у майбутньому діючий Президент 

Європейської ради має зміцнити безперервність дій ЄС. Прийняття рішень 

ЄС буде полегшено за рахунок того, що в багатьох випадках відпаде потреба 

в одностайному голосуванні. Рішення, що приймаються кваліфікованою 

більшістю, поширюються тепер на багато інших сфер. Починаючи з 2014 

року, для прийняття рішень Ради ЄС принципово необхідна буде «подвійна 

більшість». Відповідно до цього рішення Європейського Союзу у Раді 

міністрів потрібна буде більшість у 55 відсотків країн-членів, що налічують 

65 відсотків населення (перехідне положення до 2017 року). Перехідне 

головування у Радах міністрів залишатиметься у формі 18-місячного 

колегіального головування трьох держав-членів. Кількість комісарів на 2014 

рік буде скорочено до двох третин від кількості членів. Крім того, з‘явиться 

посада «Високого представника Євросоюзу з питань політики безпеки й 

зовнішньої політики», який відповідатиме за зовнішні відносини 

євроспільноти. Реформаторський договір зміцнить також демократію та 

захист основних прав шляхом розширення ролі Європейського парламенту, 

залучення національних парламентів до процесу європейської 

законотворчості, а також завдяки Хартії основних прав, яка набуде сили 

закону (для Великої Британії й Польщі існуватимуть винятки).  

Після цих подій почали лунати припущення про кризу в ЄС, про те, що 

він вичерпав себе тощо. Моравчік спростував такі припущення. Ці міфи, на 

його думку, викликані міфами про брак харизматичного лідера європейської 

інтеграції, а також міфами так званої «теорії велосипеда» (якщо інтеграція 

призупиниться, то й наслідки будуть відповідні). Е. Моравчік говорить, що 
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саме на сьогодні в рамках ЄС досягнуто функціонального ступеня політичної 

зрілості: ЄС «осідлавши» триколісний велосипед, прийнявши реформи, 

ніколи не впаде, навіть якщо й зупиниться. А Євросоюзу, його інституціям та 

особливо його лідерам не вистачає «головного проекту», навколо якого слід 

було б об‘єднатися заради подальшої інтеграції. Отже, тепер, після 

півстоліття успіхів, Європа досягла небезпечної межі, коли подальше 

об‘єднання стає невигідним [176]. 

Однак Європейський союз попри високий рівень інтеграції, зовсім не є 

державою. Найістотніша різниця між Євросоюзом як об'єднанням держав та 

власне державою, на думку М. Гердегена, полягає у тому, що відносини між 

державами-членами і Спільнотами, що належать до Європейського Союзу, не 

регулюються лише правом Європейської Спільноти і не конкретизуються 

лише органами Європейської Спільноти. Для держав-членів визначальними 

залишаються також норми національного конституційного права. А 

Європейські Спільноти володіють тільки компетенцією, що делегована їм на 

підставі Договору. Лісабонський договір, скасувавши створену у Маастрисі 

структуру трьох стовпів, фактично залишив без змін принцип упорядкування 

відносин між національними урядами та ЄС як «єдиною інтеграційною 

структурою». Договір про реформу ЄС чітко розмежовує компетенції Союзу 

та національних урядів і передбачає, що у питаннях, які не належать до 

«виключної компетенції» Спільноти, Союз буде брати участь лише в тій мірі, 

якщо цілі не можуть бути належним чином досягнуті кожною державою 

самостійно, але можуть бути досягнуті у межах всього Союзу [71]. 

Лише тоді, зауважує М. Гердеген, коли принцип «право Спільноти 

скасовує право національне» без будь-яких застережень почне діяти і у сфері 

конституційного права держав-членів, правопорядок Спільноти під 

«дахом» Європейського Союзу перетвориться на утворення, подібне до 

федеративної держави. Однак, це можливо лише тоді, коли держави-члени, 

внісши зміни у Договір, однозначно засвідчать свою готовність передати 

Суду Європейських Спільнот або ж іншому новоутвореному органу 
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Спільноти повноваження визначати межі компетенції Європейської 

Спільноти остаточно і з юридичними наслідками для держав-членів. Тому 

характерною рисою співвідношення компетенції Європейського Союзу та 

його держав-членів є право останніх змінювати правові засади Євросоюзу 

шляхом внесення необхідних змін у Договори, а за взаємною згодою взагалі 

скасувати всю систему ЄС як таку. До того ж, Лісабонський договір вперше 

передбачає можливість не лише передачі Євросоюзу нових компетенцій, а й 

повернення повноважень на національний рівень. Виходячи з нового 

лібералізму Моравчіка, можемо припустити, що держави ЄС у найближчі 

десятиліття не погодяться поставити європейське право над національним. 

Адже переважаючі зараз групи впливу не захочуть поступитися своїм 

впливом на процес формування преференцій своїх держав у рамках ЄС та 

преференцій ЄС на міжнародній арені.  

Про значимість суспільних груп у політиці ЄС пише і М. Шульга у 

статті «Принципи та аспекти європейської інтеграції» [71]. Вона вважає, що 

не випадково визначення нової форми організації європейського політичного 

простору дедалі більше бере до уваги міжурядові методи прийняття 

політичних рішень, зокрема так зване «багаторівневе правління» та 

«управління в мережі». Перше передбачає пряме залучення регіональних і 

локальних органів влади до формування і зміни союзної політики. 

Необхідність такого залучення диктується тим, що характерною рисою 

європейської політики є феномен «багаторівневого переплетіння», тобто 

розподіл політичних компетенцій щодо однієї галузі політики між різними 

рівнями. Якщо заради чіткішого розуміння урядування в ЄС 

спробувати розділити прошарки багаторівневої системи ЄС, можна, хоч як це 

дивно, взагалі заплутатися. Інколи процес прийняття рішень у ЄС 

порівнюють із лабіринтом. 

У свою чергу «управління в мережі» відштовхується від неформальних 

відносин між національними та наднаціональними елітами й враховує 

підготовку рішень у переговорах між представниками всіх рівнів - 
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загальноєвропейського, національного, регіонального та локального - і груп 

інтересів [71]. Британський політолог М. Леонард з цього приводу вживає 

термін «мережева» Європа, зауважуючи, що Європейський Союз нині більше 

схожий на організаційну структуру «Visa», аніж на державу. Подібно 

до системи «Visa», Європейський Союз є децентралізованою мережею, що 

належить державам-членам. Лісабонський договір фактично визнає це, 

оскільки передбачає, що національні парламенти вбудовуються в процес 

прийняття рішень у ЄС. Вони отримують можливість здійснювати 

моніторинг законодавчих пропозицій Комісії з метою контролю за 

здійсненням принципу субсидіарності. Якщо протягом восьми тижнів після 

обнародування пропозиції Комісії більш як третина парламентів країн-членів 

ЄС заявить, що вона не відповідає принципу субсидіарності й нададуть 

вагомі цьому обґрунтування, ця пропозиція має бути переглянута.  

Концепція і практика інтеграційної розбудови ЄС базується на трьох 

принципах [71]. Перший принцип - інтеграція є засобом, а не метою. 

Це означає, що інтеграція передбачає взаємну вигоду і є не панацеєю, а ще 

одним інструментом для вирішення суспільних проблем. 

Другий принцип - інтеграція потребує поступовості і руху «крок за 

кроком»: зона вільної торгівлі - митний союз - спільний ринок - валютний 

союз з єдиною грошовою одиницею та спільною економічною, грошово-

кредитною та валютною політикою. 

Третій принцип - інтеграція потребує адекватного механізму, який 

дозволяв би, з одного боку, сприймати існуючі протиріччя як 

джерело подальшого розвитку інтеграційних процесів, а, з іншого, приймати 

збалансовані стосовно інтересів різних сторін рішення та доводити їх 

до виконання. 

Як пише М.Шульга, політичні складові європейської інтеграції 

лишаються проблематичними, оскільки Європейський Союз, попри 

перетворення за Лісабонським договором на «єдину інтеграційну структуру», 

лишається «форумом, мета якого полягає в об'єднанні воль і вольової 
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діяльності його держав-членів у рамках тісних взаємних зобов'язань», - як 

сказав М.Гердеген. Економічним складовим, незважаючи на їх надійність, 

властиво «витісняти» компетенцію держав-учасниць та обмежувати їх 

суверенітет загалом. А блиск духовних складових може затьмарити 

протистояння різного роду проектів організації єдиного духовного 

європейського простору [71]. 

У будь-якому разі з'ясування проблем, що їх сучасні європейські 

дослідники пов'язують із кожним охарактеризованим вище 

аспектом європейської інтеграції, а також висвітлення шляхів розв'язання 

цих проблем з огляду на задекларовані принципи розбудови єдиної 

Європи можна вважати неодмінною умовою для детальнішого вивчення 

місця теорії нового лібералізму у сучасному дискурсі європейського 

будівництва [71]. 

Так само здійснимо апробацію теорії нового лібералізму 

Е.Моравчіка в процесі аналізу внутрішньо- та зовнішньополітичних 

процесів в Україні. 

Згідно з першою гіпотезою нового лібералізму, визначальними 

акторами в міжнародних відносинах є не держави, а соціальні актори і 

внутрішньо-суспільні групи. Ця гіпотеза повністю підтверджується в реаліях 

держави Україна. Виконавча та законодавча гілки влади в країні, які, власне, 

й представляють її на міжнародній арені, завжди артикулюють інтереси 

певних суспільних груп. Перш за все, президент, прем‘єр-міністр та міністри 

завжди є членами однієї з політичних сил. Ця політична сила прийшла до 

влади з певною політичною програмою, яку намагається реалізувати для 

збільшення своєї популярності в суспільстві та продовження перебування 

при владі. Тож очільники держави у процесі прийняття рішень, як 

внутрішньо-, так і зовнішньополітичних, обов‘язково керуються інтересами 

тих політичних сил, які представляють. Президент України є представником 

політичної партії – Блок Петра Порошенка «Солідарність», Прем‘єр-міністр –

ПП «Народний фронт». Обидві політичні сили входять до владної коаліції. 
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На виборах основним своїм завданням декларували реформування країни, 

знищення корупції, розвиток малого та середнього підприємництва – у 

внутрішній політиці та припинення військових дій на сході України і 

європейська інтеграція – в зовнішній політиці. У зв‘язку з цим вся політична 

риторика Президента та Прем‘єра пов‘язані саме з цими проблемами. 

В свою чергу політичні партії дуже часто перебувають під впливом 

неформальних/неофіційних груп впливу. Інтереси цих груп впливу, зазвичай, 

є пріоритетнішими, ніж політична програма чи передвиборні обіцянки 

виборцям. 

В українській політичній традиції закріпився принцип так званої 

«орієнтованості на бізнесові кола». Іншими словами кожна політична сила в 

українському істеблішменті, окрім власних політичних, керується ще й 

економічними інтересами тих бізнесових груп, якими фінансується. Тож на 

прийняття рішень владою країни опосередковано впливають також великі 

бізнесові групи, які в суспільстві прийнято називати «олігархатом». Зазвичай 

вплив бізнесових інтересів на рішення політичних партій (і таким чином 

владної верхівки) значно переважає вплив передвиборних обіцянок та 

політичних програм. Тому в нашій роботі визначимо «олігархат» як одну з 

ключових груп інтересів, що конкурує за реалізацію власних преференцій на 

міжнародній арені. «Олігархат» зацікавлений, насамперед, в примноженні 

власного добробуту. Його інтереси зосереджені на створенні максимально 

вигідних умов для розвитку власного бізнесу. Тобто, бізнесові групи 

впливають на процес формування державних преференцій для забезпечення 

максимізації власного добробуту. 

Особливість «олігархату» в Україні полягає в існуванні кількох 

фінансово-політичних груп, які виникли за регіональною ознакою. В 

політичному дискурсі вони отримали назву фінансово-промислових груп. 

Найпотужніші з них асоціюються з Донецьком, Києвом, Дніпропетровськом і 

віднедавна Вінницею. 
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Кожна з груп – це політико-економічне угруповання, де економічні 

ресурси використовуються для розширення політичної влади, а остання, у 

свою чергу, –для подальшого посилення економічної могутності. 

Перелік сучасних фінансово-політичних груп: 

Вінницька група – група Рошен (колись «Укрпромінвест»). 

Контролюється Президентом України Петром Порошенком (згідно з 

підрахунками Forbes займає 8 місце у списку найбагатших людей України зі 

750 мільйонами доларів). Основними активами родини Президента є 

підприємства харчової промисловості, зокрема і корпорація Roshen. На ринку 

медіа Президент контролює «5 канал». У парламенті його підтримує фракція 

Блоку Петра Порошенка. 

Дніпропетровська група – група Приват. Сьогодні її найвпливовішим 

представником є Ігор Коломойський (Forbes). Коломойський контролює 

нафтопереробні активи: «Укртатнафту», «Нафтохімік Прикарпаття» та НПЗ 

«Галичина» та мережу автомобільних заправок «Укрнафта» та «Авіас». 

Також він контролює низку гірничо-видобувних підприємств і металургійні 

активи. Є в нього значні активи і у харчовій промисловості.  

Донецька група - група ІСД, група СКМ, «Сім'я» Януковича. До 

сьогодні донецька група чотири рази ставала керівною в Україні — в 1993—

1994 (при в.о. прем'єра Звягільському), в 2003—2004, з літа 2006 до кінця 

2007 (при прем'єрові Януковичу) та з березня 2010 (президент Янукович, 

прем‘єр Азаров) до лютого 2014 року. Політичними цілями групи є 

проголошення російської мови другою державною в Україні, федералізація 

України, союзні відносини з Росією. 

Зараз її очолюють Рінат Ахметов та Вадим Новинський. Рінату 

Ахметову належить холдинг SCM, до якого входить низка українських 

бізнес-активів, зокрема металургійна корпорація «Метінвест», енергетичний 

холдинг «ДТЕК» та низка дрібніших. Йому належить левова частка шахт на 

Донбасі та Дніпропетровщині, низка металургійних комбінатів Донеччини, 

енергогенеруючі підприємства, «Укртелеком» та «Київенерго». Бізнес-



 

 

 

139 

партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський контролює групу компаній 

«Смарт-Холдинг» (Forbes). 

Київська група –включає: Віктора Медведчука, Валентина Згурського, 

Григорія та Ігоря Суркісів, Богдана Губського, Юрія Карпенка, Юрія Ляха. 

Формування цієї групи розпочалося ще за часів СРСР — 1989 року. Його 

пов'язують насамперед з ім'ям Валентина Згурського — впливового в 

радянській Україні функціонера, голови київського виконкому. На початку 

XXI ст. він очолює наглядові ради ЗАТ «Футбольний клуб «Динамо», 

промислово-фінансового концерну «Славутич» і ЗАТ «Український 

кредитний банк». «Київська група» 1992 р. через офшорні фірми, зокрема 

«Берлі менеджмент» і «Ньюпорт менеджмент», створила багатопрофільний 

концерн АТ «Національний інвестиційний фонд «Омета XXI століття». Його 

структурні підрозділи: «Омета-траст», «Омета-Інвест», «Омета-Інстер» і 

«Омета-прайвіт» (Forbes). 

Другою вагомою групою інтересів в українській політиці є «російське 

лобі». Його вплив на політичні рішення в державі відбувається, здебільшого, 

через політичні партії, організації, а також через окремих посадових осіб, які 

явно чи приховано лобіюють інтереси сусідньої країни. Інтереси 

«російського лобі» сконцентровані на реалізації «проросійської» зовнішньої 

політики держави. Вони намагаються забезпечити близькість України до 

Росії у всіх сферах політики.   

Відкритими лобістами інтересів РФ в українському парламенті 

донедавна були «Комуністична партія України», Партія регіонів, партія 

«Український вибір» В. Медведчука. Сьогодні відкрито інтереси Росії 

представляє лише «Опозиційний блок».  

Крім того, нерідко офіційні особи держави повідомляють про 

діяльність іноземної агентури у владних органах. Зокрема невдачі України, 

які стосуються отримання безвізового режиму з Європейським союзом і 

глухий кут у виконанні Мінських домовленостей і врегулюванні конфлікту 

на Донбасі, частково обумовлені потужним російським лобі в МЗС України. 
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Третьою групою впливу визначимо «демократів», маючи на увазі 

частину українського суспільства, орієнтованого на демократичний розвиток 

правової держави і зближення з Європейським Співтовариством та 

Євроатлантичними структурами. Ця група впливу виокремилася наприкінці 

2013 року і перебуває в процесі становлення. Основними гравцями групи 

«демократів» є громадські організації, волонтерські організації, студентські 

середовища. В основному це молоді освічені люди, котрі мають значний 

управлінський досвід і прагнуть змінити країну на краще. На жаль, ця група 

ще досить незначна, недостатньо скоординована і її вплив на владу є 

непостійним. 

Таким чином поведінка української влади на міжнародній арені 

обумовлена тими чи іншими преференціями груп інтересів. Як бачимо, 

держава справді є всього лиш репрезентантом суспільних інтересів на 

міжнародній арені, а зовсім не самостійним актором. Держава репрезентує, в 

цілому, частину суспільства і тому є лише виразником домінуючих 

суспільних преференцій. 

Друга гіпотеза теорії нового лібералізму говорить про те, що 

зовнішньополітична діяльність держави випливає з суспільних 

інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному політичному 

процесі. Мова йде про внутрішньо-суспільну конкуренцію груп впливу за 

можливість репрезентувати власні інтереси на міжнародній арені. 

Згідно з теорією нового лібералізму, результат внутрішньо-суспільної 

конкуренції за вплив на уряд в нашій країні прямо залежить від того, що в 

Україні не реалізуються демократичні норми правління. Правлячою елітою в 

нас частіше стають соціальні групи з родинними зв‘язками. Економічна 

нерівність перешкоджає можливостям артикуляції інтересів менш впливових 

груп, легше перемагають приватні інтереси особливо конфліктних та добре 

організованих груп.  

Донедавна преференції трьох ключових внутрішньо-суспільних груп 

балансували. Проросійська політика уряду не суперечила економічним 
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інтересам великих бізнесових кіл, а частка демократично налаштованого 

суспільства була надто незначною та погано зорганізованою, щоб мати вплив 

на рішення уряду.  

Для більш скоординованої політики протягом першого року діяльності 

команда В. Януковича відбудувала чітко скоординовану систему управління 

у трикутнику Президент – Парламент – Уряд, ліквідувавши протистояння 

інститутів влади, яке попередніми роками гальмувало здійснення 

консолідованої політики на світовій арені [66].При цьому, українсько-

російські відносини набули явно асиметричного, диспаритетного характеру: 

Україна пішла на стратегічні геополітичні поступки РФ (пролонгація 

перебування Чорноморського Флоту РФ у Криму), дедалі більше підпадаючи 

під російський вплив. Це створило загрозу поступового перетворення 

європейської інтеграції України на другорядний напрям зовнішньої політики. 

Негативні тенденції спостерігалися в організації процесу розробки і 

здійснення зовнішньої політики держави. Так, фактично був усунутий від 

розробки та реалізації зовнішньої політики Парламент [66].  

У 2010р. відбулася кардинальна корекція зовнішньополітичного курсу 

України. На законодавчому рівні закріплений позаблоковий статус держави, 

знята перспектива вступу до Організації Північноатлантичного договору, 

домінуючим у зовнішній політиці став російський вектор. Центр формування 

і здійснення зовнішньої політики та відповідальності за її ефективність 

перемістився з Міністерства закордонних справ до Адміністрації Президента. 

Тривало здійснення зовнішньої політики в закритому, «ручному режимі», 

залежно від кон‘юнктурних інтересів державно-політичної еліти. Бракувало 

комплексних підходів у розробці та реалізації зовнішньополітичних рішень, 

чіткої ефективної стратегії дій на ключових зовнішньополітичних напрямах, 

внаслідок чого тактичні здобутки переважали над довгостроковими 

державними інтересами. Фактично не було громадського контролю над діями 

владних інституцій, продуктивного діалогу влади з громадськістю та 

експертними колами.  
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Не сприяли ефективному здійсненню зовнішньої політики внутрішні 

проблеми України. Спостерігалися ознаки формування авторитарної системи 

управління, адміністративно-силового домінування однієї політичної сили, 

гальмування демократичних процесів, вибіркового застосування правосуддя. 

Західні інвестори не отримали лібералізації регуляторних режимів, надійних 

гарантій захисту власності, привабливих умов для інвестування. Це 

ускладнювало політико-дипломатичний діалог з ЄС, контакти на західному 

напрямі. 

В силу певних змін в світовій економіці та міждержавній економічній 

політиці України та Росії у 2011-2012 роках, преференції внутрішньо-

суспільних груп почали суперечити між собою. Проросійський курс у 

зовнішній політиці держави більше не відповідав інтересам «олігархату». Він 

прагнув євроінтеграційної політики уряду. Можна констатувати, що до 2013 

року «олігархат» отримав ключовий вплив на процес формування зовнішньої 

політики держави. Тож Україна почала стрімкий рух по шляху 

євроінтеграції. Аж до листопада 2013 року, коли Президент відмовився 

підписувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Що спричинило 

Євромайдан та Революцію гідності, яку приховано підтримав і «олігархат». 

По-перше, Янукович з «Сім‘єю» залишили олігархам Обмежені ресурси. 

Позбутися «загарбників» активів і потоків, які силоміць ввійшли навіть у 

старі олігархічні бізнеси, хотіли всі без винятку. По-друге, більшість бажала 

залишатися ключовими гравцями в країні, а не NN-ми. А саме таку долю їм 

підготував Віктор Янукович, взявши напередодні Вільнюського саміту ЄС 

курс на Москву. Майдан для олігархів став шансом повернути собі вплив, 

захоплений «Сім'єю». «Олігархат» опосередковано фінансував активістів 

Євромайдану, надавав свої ЗМІ для висвітлення подій. Застосовували свій 

вплив на Януковича, не даючи застосувати силу. Залучали своїх 

американських лобістів, які могли оперативно занести в досить високі 

вашингтонські кабінети інформацію про прийняття рішення змести Майдан, 
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як це було, наприклад, 19 лютого. А завдяки цьому змогли висунути «своїх» 

лідерів Євромайдану і просунути їх у владу. 

В цей час в державі зміцніла нова група впливу – «демократи», про що 

вже згадувалось вище. В українському суспільстві зросла частка людей, котрі 

вже відійшли від совкового мислення натомість прагнуть і готові  збудувати 

демократичну державу, так званої авторитетної еліти — сукупності людей, 

котрі сягнули високого професійного рівня у своїй справі і зберегли високі 

моральні стандарти. Цьому сприяли події Євромайдану та Революції гідності. 

Сьогодні на внутрішньодержавному рівні відбувається боротьба за 

вплив на міжнародну політику України між двома групами інтересів – 

«олігархатом» та «демократами». «Російське лобі» зазнало поразки через 

військові дії на Сході України. «Олігархат» прагне зберегти свій вплив на 

внутрішню та зовнішню політику держави, зберегти недемократичні, 

неправові відносини в суспільстві, соціальну нерівність. Тоді як «демократи» 

прагнуть досягти демократичного розвитку держави, запровадити прозоре та 

справедливе судочинство, створити сприятливі умови для розвитку малого та 

середнього бізнесу.  

Згідно з третьою гіпотезою нового лібералізму, міжнародне 

середовище залежить від того, наскільки репрезентовані державами 

суспільні преференції гармонують чи суперечать між собою. 

З точки зору теорії нового лібералізму, зовнішня політика України 

залежить від розстановки інтересів між нею і державами-партнерами. Кожна 

держава хоче реалізувати власні диференційні преференції під змінним 

тиском преференцій інших держав. Тобто, Україна може реалізувати свої 

преференції на зовнішній арені до того моменту, поки вони не 

суперечитимуть преференціям держав-партнерів. 

Виходячи з класифікації сценаріїв, за якими можуть співвідноситися 

інтереси різних держав, запропонованої Моравчіком, проаналізуємо 

сьогоднішній рівень відносин України з Російською Федерацією та країнами 

Європи.  
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Отже, що стосується відносин України та РФ, то від здобуття 

незалежності нашої держави до 2013 року інтереси країн можна 

охарактеризувати як взаємодоповнюючі. В цей час уряд України 

репрезентував преференції «російського лобі», а згодом «олігархату». В Росії 

на внутрішній арені повну перевагу мала група впливу, яку можна назвати 

«московський олігархат» - люди, котрі після розпаду СРСР отримали доступ 

до ресурсів і збагатилися за рахунок російського народу. Україна залишалася 

під повним впливом РФ, у своїй зовнішній політиці завжди рахувалася з 

преференціями сусіда, а натомість отримувала певні економічні переваги. 

Українські олігархи мали доступ до російських сировинних ринків, а 

російські – до українських. 

Після того, як Україна обрала шлях євроінтеграції, преференції держав 

стали несумісними, що спричинило напруженість і, зрештою, військовий 

конфлікт. В Україні після Революції гідності уряд на зовнішній арені 

репрезентує інтереси «демократів». В той час як в Росії ключовими 

залишаються преференції «московського олігархату», який після української 

Революції опинився під загрозою втрати влади. Адже, як відомо, 

демократичні зміни – дуже небезпечні для диктаторських країн, революційні 

настрої в Україні могли спричинити зміни суспільної свідомості і в РФ. Тому 

панівна група впливу обрала шлях військового конфлікту як єдиний для себе 

спосіб залишитися при владі. 

Що стосується відносин України з європейськими країнами-

партнерами, то з 1990-х років вони були взаємодоповнюючими. Між 

партнерами завжди був серйозний стимул досягти спільної користі шляхом 

політичної координації, численні стимули для міждержавних переговорів, 

поступок і форм міжнародної політичної координації. Проте, панівні групи 

впливу в Україні – «олігархат» та «російське лобі» – до 2011 року не були 

зацікавлені у зміцненні відносин з європейськими країнами, який тягнув за 

собою розвиток демократії, вільного ринку тощо. 
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Сьогодні преференції України ти європейських держав збігаються, 

через що зростає імовірність міжнародної кооперації. Україна знову стала на 

шлях європейської інтеграції та досягла значних успіхів у цьому напрямі. 

Як вже зазначалося, в теорії нового лібералізму Моравчік виділяє різні 

площини утворення внутрішньодержавних груп інтересів, які 

відображаються в трьох аспектах теорії: ідейний, комерційний та 

республіканський лібералізм.  

З огляду на ідейний аспект нового лібералізму, соціальні ідентичності 

(набір преференцій у групі, який регулює питання добробуту, легітимності 

політичних інституцій і доступу до суспільних благ) панівних сьогодні груп 

впливу в Україні та в європейських країнах значно ближні, ніж ідентичності 

груп впливу в Україні та РФ. Тобто, зовнішньополітичні преференції нашої 

держави та країн ЄС значною мірою гармонують між собою. А це дає 

можливість ефективної кооперації між ними. Тоді як у відносинах з РФ – 

ситуація протилежна. 

Комерційний аспект нового лібералізму логічно пояснює процес 

кооперації між Україною та ЄС, розглядаючи економічні стимули, яким 

піддаються внутрішньополітичні і транснаціональні економічні актори, 

такими, що тільки сприяють кооперації. Поведінка держави на міжнародній 

арені залежить від успіхів та невдач суспільних акторів у 

транснаціональному економічному співробітництві. Чим більше користі від 

міжнародного розподілу праці отримують виробники і споживачі, тим 

активніше вони виступатимуть за відкриті ринки і стабільні економічні 

відносини між собою. 

Проте, цей аспект нового лібералізму не пояснює поведінки РФ щодо 

України. Комерційний лібералізм тісно переплітається з безпековою 

політикою. Уряди розуміють, що війни, санкції чи інші військові засоби 

впливу обходяться значно дорожче, ніж транскордонний обмін товарами та 

послугами. Внаслідок того, що економічний стимул в суспільстві є дуже 

великим, держави у своїй зовнішній політиці схильні до кооперації і 
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відмовляються від агресивної стратегії власної зовнішньої політики. Як 

бачимо, логіка уряду РФ – протилежна. Економічний фактор має значення 

зовсім в іншому контексті: панівна група впливу готова на все, аби зберегти 

владу (а отже і гроші) у власних руках. У даному випадку – військова агресія 

проти інших країн – єдиний спосіб це зробити. 

Тож, як бачимо, комерційний аспект лібералізму, який зосереджується 

на економічних інтересах суспільних акторів, стверджуючи, що 

зовнішньополітична поведінка держави визначається економічними 

позиціями важливих суспільних акторів, має сенс лише в демократичних 

державах. В диктаторських державах ключове значення мають преференції 

панівної групи впливу, навіть коли вони суперечать преференціям решти 

суспільства. 

На користь цього твердження свідчить республіканський аспект нового 

лібералізму, який виносить на передній план спосіб внутрішньодержавної 

репрезентації інтересів суспільних груп. Тобто, політичний вплив суспільної 

групи тим більший, чим активніше вона представлена в основних держаних 

органах. Якщо вплив на державну політику має вузьке коло осіб, а решта 

суспільства цього впливу зовсім позбавлена, як це відбувається в Росії, 

зовнішня політика держави дуже часто агресивна. 

А це підтверджує твердження Моравчіка, що агресивна зовнішня 

політика найбільш імовірна в державах з авторитарним режимом та в 

диктатурах, тому що в них привілейовані індивіди можуть легко перекласти 

поточні витрати міжнародних конфліктів та війн на плечі решти суспільства. 

Тим часом демократичні держави значно менше схильні до конфліктної 

поведінки, оскільки вплив на прийняття політичних рішень знаходиться в 

руках широкого кола посадовців і вони як платники податків, зрештою, 

також змушені відшкодовувати витрати.  

Емпірична значимість теорії нового лібералізму Е. Моравчіка для 

науки про міжнародні відносини полягає не лише в тому, що дає змогу 

адекватно і коректно тлумачити процеси та події на міжнародній арені, вона 
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також допомагає знайти необхідні інструменти впливу на поді, що 

відбувається. 

Що стосується України, завдяки теорії нового лібералізму, ми 

усвідомлюємо, що військова агресія – це не результат імперських прагнень 

Росії (адже саме така думка є популярною у політичних колах), не 

громадянська війна (в чому активно переконує РФ), не конфлікт на 

національному ґрунті. Війна на Сході України – це результат преференцій 

панівної в Росії групи інтересів («московського олігархату»), намагання 

уникнути зміни суспільної свідомості в державі і зберегти владу в країні в 

своїх руках. 

Розуміння проблеми дає можливість знайти коректний інструмент 

впливу. Адже розуміючи, хто насправді спричинив військовий конфлікт, і 

якими мотивами при цьому керувався, ми знаємо, проти кого вживати 

заходи, щоб його припинити. У даному випадку мають бути вжиті заходи 

проти конкретної групи людей, яка реалізує свої преференції шляхом 

військового конфлікту. 

Можна припустити, що іменні санкції щодо окремих російських 

посадовців, які були введені європейськими країнами та США, призначені 

саме для того, щоб вплинути на російську групу впливу, котра спричинила 

війну, адже стосуються вони росіян, котрі так чи інакше наближені до 

президента Путіна. 
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3.2. Міжурядовий підхід нового лібералізму у розвитку інтеграційних 

процесів 

 

Розвиток інтеграційних процесів на європейському континенті став 

предметом дослідження низки теорій міжнародних відносин. При цьому, 

кожна з теорій намагалася забезпечити міжнародним процесам не лише 

теоретичне, але й емпіричне трактування. 

Найвідомішим інтеграційним підходом теорії міжнародних відносин, 

що обґрунтовує необхідність збереження в міжнародних відносинах 

державного суверенітету, є «міжурядовий підхід» (intergovernmentalism). Він 

поєднує дослідників, котрі вважають, що національні уряди залишаються 

головними акторами міжнародних відносин. Тобто, якщо уряди дійшли згоди 

в певній сфері міждержавної політики,  то відносини держав розвиваються, в 

іншому випадку – ці відносини гальмуються, або навіть загострюються. 

Згідно з міжурядовим підходом, транснаціональні компанії, внутрішньо-

національні групи інтересів і наднаціональні структури не є чинниками, що 

визначають міжнародну політику. Дослідники цього підходу також 

наголошують на важливості мотивації для національних керівників – 

прем'єр-міністрів або президентів, делегувати частину державних 

повноважень на наднаціональний рівень [1]. 

В класичному міжурядовому підході важливий акцент робиться на ролі 

державних керівників у процесах інтеграції, але він ґрунтується на тому, що 

керівники мотивовані переважно інтересами своїх країн. Поки стратегічні 

або тактичні інтереси різних країн зводяться до «спільного знаменника», 

міждержавні відносини розвиваються [51, 87-88]. 

Натомість ліберальний міжурядовий підхід (libertas 

intergovernmentalism) ґрунтується на тому, що національний вибір 

(національні преференції) у міжнародних відносинах, насамперед, 

визначається внутрішньополітичними процесами в країні. А вирішальну роль 

у формуванні національних преференцій відіграє економічний лобістський 
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тиск певних груп інтересів. Ліберальна модифікація міжурядового підходу 

відкидає риторику про так звані національні інтереси і замість цього 

концентрується на групах інтересів, які визначають конкретну політику 

держави стосовно зовнішньополітичних партнерів. При цьому наголошується 

на важливості ролі внутрішньополітичної конкуренції за реальну можливість 

формувати «інтереси держави». Внутрішня політична конкуренція в 

ліберальному міжурядовому підході є частиною ідеї згадуваної вище 

«дворівневої гри зовнішньої політики». 

 У демократичних державах різні лобістські групи і політичні 

структури спонукають державних керівників приймати ті або інші 

зовнішньополітичні рішення. У певний момент групи інтересів у різних 

країнах, зацікавлені в однакових аспектах формування міжнародної політики, 

починають відігравати ключову роль у процесі внутрішньополітичної 

конкуренції. Під тиском вимог з боку таких груп керівні державні інституції 

іноді змушені піти на компроміси, або на загострення стосунків зі своїми 

зовнішньополітичними партнерами, якщо це вигідно групам інтересів. Як 

бачимо, за ліберальним міжурядовим підходом, міждержавна кооперація 

може розвиватися зовсім інакше, ніж це передбачено класичним 

міжурядовим підходом. 

Ліберальний міжурядовий підхід започаткував і розвинув Е. Моравчік в 

процесі роботи над динамікою європейського інтеграційного процесу кінця 

1980-х років. В основі його концепції лежать три гіпотези [13]:  

1) Головними акторами в політиці є раціональні, самостійні індивідууми і 

групи, що взаємодіють один з одним на основі принципів власного 

інтересу і запобігання ризику.  

2) Уряди являють собою «підвид» вітчизняних акторів, наділені 

інтересами, що є стримуючим чинником у відношенні 

самоідентифікації й інтересів інших держав, що діють на міжнародній 

арені.  
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3) поводження держав, характер їхніх конфліктів і співробітництва 

відбивають природу і конфігурацію державних інтересів. 

На думку Е. Моравчіка, процес інтеграції є грою на двох рівнях. На 

рівні формування національних інтересів діють соціальні закономірності 

узгодження інтересів різних політичних і соціальних груп і взаємодії 

держави і суспільства. Підсумком цього процесу є визначені цілі і переваги 

(«попит на інтеграцію»), з якими держава виходить на другий рівень гри – 

торг на міжурядовому рівні («пропозиція інтеграційних рішень»).  

Характерно, що вирішальну роль у формуванні остаточних 

інтеграційних рішень Е. Моравчик відводить першому рівню: внутрішня 

політика є, на його думку, попередньою умовою зовнішньополітичного 

торгу. Він пояснює це тим, що вищий пріоритет будь-якого уряду – це 

утримання влади. Для досягнення цієї мети уряду потрібна підтримка досить 

сильної політичної коаліції, що формується в ході боротьби різних 

соціальних груп за переважний політичний вплив. Уряд одержує необхідну 

йому підтримку, визнаючи інтереси найбільш впливових груп і приймаючи 

пропоновані ними політичні альтернативи, що і проводяться ним надалі на 

міжнародній арені.   

Саме цією обставиною Е. Моравчик пояснює парадоксальне 

поводження національних держав, які свідомо приймають рішення, що 

формально обмежують їхню автономію. Справа в тім, що замість цього 

держави одержують переваги упорядкованого торгу в набагато більш 

широкому полі, усередині інтеграційних інститутів, а також інформацію, що 

в інших умовах була б недоступною. Тому інтеграційні інститути 

перетворюють міжурядовий торг на гру з позитивною сумою.  

Успішне просування інтересів впливових національних соціальних і 

політичних груп на європейському рівні підсилює внутрішньополітичні 

позиції уряду. Що ж стосується невигідних чи непопулярних рішень, то їх 

можна з легкістю списати на підступ брюссельської бюрократії і тим самим 

зменшити несприятливий внутрішньополітичний ефект. Таким чином, на 
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думку Е.Моравчіка, європейська інтеграція не тільки не послаблює, але, 

навпаки, посилює європейські держави-нації. Такої ж точки зору 

дотримується і відомий англійський історик А.Мілворд [155]. 

Моравчік у своїх дослідженнях дійшов висновку, що європейський 

інтеграційний процес треба пояснювати через збіжність національних 

інтересів і преференцій держав-членів [171]. Автор запозичує умови 

класичного міжурядового підходу  і одночасно перевершує неореалістську 

теорію інтеграції, розширюючи їх за рахунок внутрішньополітичного виміру 

[172]. В своїх новітніх європейських дослідженнях Моравчік розширює 

ліберальний міжурядовий підхід, пропонуючи розглядати європейську та 

міжнародну політику як трьохрівневий процес [174]. На першому рівні, на 

думку Е. Моравчіка, досліджується формування інтересів урядів, які 

витікають з внутрішньодержавного процесу виокремлення інтересів. Тут 

Моравчік застосовує ліберальну теорію державного формування 

преференцій. На другому рівні вивчаються наслідки аналізу міждержавних 

переговорів. На третьому рівні аналізується «інституційний вибір», тобто 

питання делегування чи спрямування політичних рішень до міжнародних 

інституцій, а також їх дотримання. 

Найширше емпіричне застосування ліберального міжурядового підходу 

Моравчік дослідив у праці «Соціальний вибір Європи». Метою історичного 

аналізу етапів інтеграційного процесу для автора є «пояснити, чому 

суверенні уряди в Європі неодноразово обирали зовнішню координацію своєї 

внутрішньої економічної політики і цим самим поступалися суверенними 

привілеями на користь міжнародних інституцій» [174]. З цією метою він 

досліджує п‘ять центральних процесів інтеграційних переговорів: реалізацію 

Римських Угод 1957 року; консолідацію Спільного ринку в 1960-х роках, з 

огляду на спільну політику, і розвиток до Люксембурзького компромісу 1966 

року; кроки до монетарної інтеграції в 1970-х роках і на початку 1980-х; 

Єдиний Європейський Акт 1985 року; а також переговори 1992 року, які 

закінчилися Маастрихтським договором. В жодному з цих договірних 



 

 

 

152 

рішень, на думку Моравчіка, наведені мотиви інтеграції не були ключовими. 

Ні технократичні стимули в сенсі неофункціоналістського аргументу і 

реалістично забарвлених геополітичних уявлень, ні європейський ідеалізм чи 

спроба зберегти державу загального блага не мали значного впливу на 

продукування рішень. Навпаки, Моравчік намагається довести своїм 

дослідженням, що так звані «великі переговори про договір» інтеграції в 

жодному випадку не є історичними виключеннями, а всього лиш походять з 

раціональних міркувань урядів. Три фактори мусять взаємодіяти, щоб 

досягнути рішення на користь інтеграції: структура торгового обміну, 

відносні позиції на переговорах національних урядів, а також стимули для 

підвищення авторитету міждержавних зобов'язань. У випадку європейської 

інтеграції, головним з них був комерційний інтерес. Якщо інтереси по всіх 

факторах сходяться, інтеграція переважає [174]. Європейським інституціям і, 

зокрема, керівникам цих інституцій Моравчік не надає жодного 

вирішального впливу на результати переговорів [174]. 

Дивлячись з цієї точки зору, Європейський Союз для Моравчіка є по 

своїй суті міждержавною митною інституцією для управління економічною 

взаємозалежністю, тобто договірною координаційною політикою. 

Управлінський апарат ЄС, що приймає рішення  (Європейська Комісія, 

Європейський Парламент та Європейський Суд), має лише підпорядковану 

управлінську функцію. Моравчік припускає, що держави погоджуються на 

інституціоналізацію на рівні ЄС лише для того, щоб офіційно зв‘язати себе 

зобов‘язаннями кооперації [174]. Звичайно європейські інституції могли б 

допомогти вдосконалити умови кооперації, обмежуючи вартість трансакцій 

та сприяючи вирішенню так званих другорядних проблем міжнародної 

кооперації (санкціонування, контроль і розподіл переваг) [229]. Делегування 

національного авторитету чи створення нових лояльностей на європейському 

рівні натомість є другорядними. 

Попри те, що ліберальний міжурядовий підхід має очевидні 

роз‘яснювальні переваги перед федералістськими та неофункціоналістськими 
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теоріями інтеграції, аналіз європейської інтеграції Моравчіка не залишився 

беззаперечним і частково зазнав значної критики в академічних колах.  

Автори критики стверджують, що Моравчік, звертаючи увагу на великі 

історичні переговори про договір, не помічає суттєву роль «буденного» 

інтеграційного процесу в ЄС. Він недооцінює динаміку та власний інтерес 

європейських інституцій, котрі є чимось значно більшим, ніж контрольовані 

державами-членами інституції для зменшення трансакційних витрат і 

спостереження за виконанням рішень [206]. Критики аргументують, що 

Моравчік зводить європейський інтеграційний процес до матеріальних 

економічних інтересів у суспільствах і цим нехтує впливами, які 

спричиняють суспільні процеси соціалізації та європеїзації [212]. Вони 

вважають, що автор помилково розцінює проблему легітимізації в ЄС, 

однобічно і грубо применшуючи роль демократії як фундаментального 

джерела успіху інтеграції. В той час як вже від Маастриху саме дефіцит 

демократії став головним викликом європейської інтеграції [152]. 

Спробуємо ліберальним інтерґаверменталізмом Е. Моравчіка пояснити 

один з епізодів у історії європейського інтеграційного процесу – крах 

Європейського оборонного союзу в 1954 році. 

Модифікацією міжурядового підходу Моравчік висвітлює динаміку 

європейської інтеграції, яку розуміє як форму співробітництва між 

державами-членами, або ж інтерґаверментальною міжнародною 

організацією. Щоб зрозуміти чому держави діють певним чином, Моравчік 

відкриває «чорний ящик» національної держави. Вона залишається 

найважливішим публічним актором на міжнародній арені. Але 

внутрішньодержавна політика визначається локально діючими індивідами та 

суспільними групами, що скеровують свої преференції до урядів. Оскільки в 

таких суперечливих сферах, як зовнішня політика та політика безпеки, згідно 

теорії ліберального інтерґаверменталізму, національні держави не хочуть 

передавати свої повноваження, в цих сферах відбувається не розширення, а 

поглиблення інтеграції. Під «шириною» мається на увазі кількість 
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інтегрованих сфер чи держав, а під «глибиною» - в якому напрямку 

рухаються розвиток інституції: міжурядовому, чи міжнаціональному. 

Щоб випробувати теорію Моравчіка, треба розглянути конкретний 

історичний приклад європейської інтеграції. Деякі частини теорії можна 

емпірично перевірити на основі краху Європейського оборонного союзу в 

1954 році. Оскільки ліберальний інтерґаверменталізм не передбачає краху 

договорів, теорія Моравчіка має бути відповідно інтерпретована. 

Договір про Європейський оборонний союз був підписаний в 1952 році 

Німеччиною, Францією, Італією та країнами Бенілюксу, після чого 

європейська армія могла виступати під наднаціональним керівництвом. 

Робота Оборонного союзу була припинена в 1954 році, оскільки після зміни 

уряду у Франції договір не був ратифікований. 

Спробуємо дослідити, які процеси в цей час відбувалися у Франції і як 

вони впливали на урядові рішення, а таким чином і на міжнародну політику. 

Все це спробуємо пояснити за допомогою теорії Моравчіка. При цьому треба 

взяти до уваги партійний спектр та відповідні партійні програми, а також 

різні групи інтересів у Франції. 

Об‘єктом дослідження є європейська інтеграція і, як приклад, 

Європейський оборонний союз, що вповільнив динаміку інтеграції. Її треба 

пояснити через фактори ліберального інтерґаверменталізму Ендрю 

Моравчіка. 

Для заснування Європейського оборонного союзу в 1950-1954 роках 

було докладено дуже багато зусиль, але вони не увінчалися успіхом. Хоча в 

той час він мав величезне значення і до сьогодні є складною темою у Франції 

[145, 152]. В літературі про Європейський союз, процеси європейської 

інтеграції дуже рідко можна натрапити на ЄОС. Причиною цього ймовірно є 

те, що він не був реалізований. 

В 1951 році французький парламент ратифікував договір про 

Європейське об‘єднання вугілля і сталі. В 1954 році він ратифікував 

Паризький договір, що дозволив озброєння ФРН в рамках НАТО. За цей 
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короткий проміжок часу французький парламент своєю відмовою ратифікації 

провалив ЄОС. Залишається зрозуміти, чому він виступив проти утворення 

єдиної європейської армії, щоб через чотири місяці  підписати Паризький 

договір і тим самим погодитись на відновлення озброєння німецької армії.  

В процесі складних взаємовідносин в міжнародній системі період кінця 

40-х – початку 50-х років вимагав відновлення озброєння західнонімецької 

армії. Загрозу від могутнього (соціалістичного) східного сусіда найперше 

відчували США. Збройні сили західної Європи могли дати як США, так і 

самій Європі відчуття безпеки. Було запропоновано дві альтернативи 

залучення західної Німеччини у військовий союз: відновлення озброєння в 

рамках НАТО або європейська оборонна система. На військове відновлення 

Німеччини Франція дивилася більш ніж критично. Також вона категорично 

заперечувала вступ Німеччини до НАТО. Натомість як альтернативу 

пропонувала План Плевена. Але міжнародна реакція була вкрай негативною, 

особливо з боку США, які намагалися якомога швидше створити противагу 

СРСР. 

Хоча рішення НАТО, на перший погляд, виглядало прагматичніше, 

Франція наполягала на своїй альтернативі. Щоб не звести нанівець спільний 

проект, США висловилися за підтримку проекту ЄОС і пов‘язаних з ним 

переговорів у Парижі. В процесі переговорів міністр зовнішніх справ Роберт 

Шуман спробував на фоні Європейського оборонного союзу заснувати 

«наднаціональний європейський орган», що пізніше став відомий як 

Європейське політичне співтовариство (ЄПС). Але заміть того, щоб повільно 

працювати над перетворенням ЄОС, так як цього вимагали США, 

розвинулася робота над ЄОС і ЄПС як основоположна дебата. В січні 1952 

року нарешті зійшлися на тому, що аспекти озброєння і оборони мають 

переваги над федеральним утворенням. Хід переговорів пришвидшився і 

нарешті 27 травня 1952 року був підписаний договір. Проаналізувавши зміст 

договору, стає очевидним, що ЄОС обмежує національний суверенітет 

держав-членів і в майбутньому передбачає його скасування [208]. 
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Безпосередньо після підписання договору ще мали бути в повній мірі 

обговорені вдосконалення та додаткові вимоги. Франція вимагала сильних 

політичних інституцій, а також вступу Великобританії. Крім того 

французький уряд вимагав, щоб Федеральна республіка не мала права вийти 

з ЄОС. Інші держави також мали свої вимоги. США бачили в ЄОС 

здійснення своїх найгірших припущень: затягування з озброєнням 

Німеччини. Коли наприкінці лютого 1953 року в Римі відбулася зустріч 

міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Болгарії, 

Нідерландів і Люксембургу, виявилися різні нові точки зору, які ще більше 

розходилися, ніж досі. На прес-конференції 25.02.1953 року Шарль де Голь, 

великий противник Союзу, різко розкритикував ЄОС [208]. 

Тим часом у Франції (та в Італії) сталася урядова криза. Після відставки 

Рене Маєрса за посаду глави уряду конкурували три політики. Тому про 

конференцію на тему ЄПС не могло бути й мови, а шанси на успішну 

ратифікацію танули. В липні 1953 року главою уряду став Жозеф Ланіель, 

явний противник ЄОС. Черчіль запропонував, у випадку подальшої стагнації 

переговорів, просто включити ФРН до НАТО. Так альтернатива НАТО знову 

повернулася до порядку денного. Замість продовжувати переговори про 

ЄОС, перед Францією ставили все більше вимог. 

На початку 1954 року парламенти ФРН, Нідерландів, Бельгії, і 

Люксембургу ратифікували договір. В Італії договір перебував на 

обговоренні парламенту. Тому на Францію чинився великий тиск.  Де Голь 

помітно загострив свою критику ЄОС.  

В Індокитаї 7 травня втратив владу Дін Бін Пху, що послабило позиції 

Франції в регіоні і загострило внутрішньополітичне становище. Через чотири 

тижні виконавча комісія Парламенту в Парижі 24-голосами проти 18 

рекомендувала не ратифікувати договір про ЄОС. 16 липня таку ж 

рекомендацію надав комітет з оборони. Через два місяці Парламент Франції 

відхилив ратифікацію Договору про створення Європейського оборонного 

союзу. Конрад Аденауер пізніше говорив про «чорний день Європи» [210]. 
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То чи може Ліберальний інтерґаверменталізм пояснити, чому 

створення Європейського оборонного союзу зазнало краху через 

французький парламент? 

Ліберальний міжурядовий підхід Моравчіка, державо-центристський 

підхід, в багатьох точках перетинається з традиційним 

інтерґаверменталізмом Стенлі Гоффмана. Але Моравчік по-іншому 

розкриває національну державу і розглядає процеси як на національному 

рівні, так і поза ним. Оскільки уряди держав-членів формують мости, що 

з‘єднують внутрішньополітичний і міжнародний рівень. Тому йдеться про 

«дворівневу гру». 

Взагалі можна зробити наступний висновок про динаміку інтеграції: 

інтеграція успішна тоді, коли інтереси найважливіших і найбільших 

учасників цього процесу хоч трохи збігаються. В такому випадку основні 

лінії поведінки мають обговорюватися, і вони відповідають державним 

національним інтересам [88, 169]. При цьому національні інтереси 

визначаються внутрішньо-суспільними процесами формування преференцій. 

Моравчік не вважає державу уніфікованим актором, а результатом 

специфічних суспільних владних відносин. 

У своїй роботі «Вибір Європи» Е. Моравчік говорить про дві великі 

ідеологічні альтернативи, персоналізовані в Шарлі де Голі та Жані Моне: 

геополітична стратегія, що базується на націоналізмі, з одного боку, та 

«колективна безпека», з іншого [174]. На його думку, на державні 

преференції впливає залежність від економіки та військово-політичної 

стратегії. Економічна політика є важливим фактором маніпуляції 

зовнішньою та безпековою політикою. Через те, що міжнародна система 

описується як анархічна, на національному рівні вона вважається 

небезпечною, оточеною зовнішніми загрозами. Отже, політика безпеки 

залишається національним суверенним правом [174]. 

Моравчік вважає прийнятними чотири геополітичні тлумачення 

інтеграції: неореалістські ідеї «балансу сил»; посилення Європи з огляду на 
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домінуючі у світі суперсили; регіональна угода для запобігання конфліктів в 

середині держав-членів та ліберально-конструктивістські уявлення сильних 

національних та європейських ідентичностей [174]. Моравчік не вважає 

загальноприйняті підходи універсальними, а лише змінними в їх комбінаціях 

геополітичних тлумачень інтеграції. 

В політиці безпеки також відома «Дворівнева гра». На національні 

преференції впливають різні групи інтересів, перш ніж вони обговорюються 

за міжнародним столом переговорів.  

Моравчік взагалі не включає ЄОС до своїх теоретичних і практичних 

досліджень, тому варто звести емпіричні фактори тлумачення ліберального 

інтерґаверменталізм з емпіричним прикладом. Як третій крок, треба 

дослідити прогрес підчас краху ЄОС. Інтерпретація ліберального 

інтерговерменталізму Р. Патнема залишає простір для пояснення краху 

договорів [91]. 

Відповідно варто розкрити внутрішньополітичні відносини у Франції, 

щоб визначити процес формування преференцій. Це можна зробити за 

допомогою аналізу спектру політичних партій. Процес формування 

преференцій всередині партій треба порівняти з  гіпотезами ліберального 

інтерговерменталізму. Оскільки в договорі про ЄОС йдеться про міркування 

безпеки, складність у вивченні груп інтересів полягає не в профспілці чи 

аграрному союзі, які могли б спровокувати крах економіко-політичних 

переговорів, а в окремих політичних і військових особах.  

У зв‘язку з аналізом партій треба розглянути міждержавні відносини, 

пов‘язані з договором, особливо кризовий 1954 рік. 

Оскільки договір не набув чинності, маємо застосувати третій і 

останній, за Моравчіком, крок («Інституційний вибір»). При цьому 

скористаємося гіпотезами Тані Бьорзель щодо краху договору і його 

інтерпретації в теоріях інтеграції [91]. 

У Четвертій Республіці у Франції панували хаотичні відносини, тож у 

ряді партій проявлялася політична боротьба за владу. Це призвело до 
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розшарування більшості урядів. Але чому позиції партій і державних діячів 

на стільки різнилися? Моравчік висуває тезу про те, що «центристські партії 

більш схилялися до інтеграції, на відміну від крайніх лівих і правих» [174]. У 

Франції опозиція з крайніх лівих і правих партій зазнала краху. Лише за 11 

років республіки змінилося 25 урядів, що створювало нестабільну політичну 

систему. 

30 червня 1953 року прем‘єр-міністром було обрано Жозефа Ланіеля, 

що належав до Національного центру незалежних і аграріїв(НЦНА), і 

відносився до поміркованих правих. Він не міг відмовитися від питання ЄОС, 

попри те (чи швидше через те), що уступив Плевену безпекове відомство. 

НЦНА в принципі підтримував Європейську інтеграцію і одночасно 

представляв міцний курс проти економіко-політичних вимог партій. Попри 

проєвропейську партійну програму, ця партія підтримувала в 1958 році 

прихід до влади де Голля, відвертого противника ЄОС. 

За Ланіеля переговори щодо договору про європейську армію 

призупинилися, за П‘єра Мендес-Франса вони взагалі провалилися. Він 

замінив Ланіеля на посту прем‘єр-міністра 13 червня 1954 року. Війна в 

Індокитаї стала злим роком Ланіеля [204, 89]. Мендес-Франс, який окрім 

посади примара посідав ще посаду міністра зовнішніх справ, сформував уряд 

з соціалістів і ліво-деголівців. Про нього пізніше говорили, передусім 

американці, що він був борцем за нейтральну Францію, що хотів військово і 

політично неоднозначно позиціонуватися проти комунізму і агресії на сході. 

Попри запевнення члени Атлантичного блоку США сумнівалися, що Франція 

під керівництвом Мендес-Франса справді ратифікує такий «не нейтральний» 

договір [204. 90]. Очевидно, вони мали рацію. 

Моравчік припускає, що головними акторами в проекті безпеково-

політичної інтеграції (на державно-національному рівні) є як урядові партії, 

так само міністри зовнішньої політики і оборони та, звичайно, прем‘єр-

міністр. У випадку Франції скептично налаштований відносно ЄОС Мендес 

Франс поєднав посади прем‘єр-міністра і міністра зовнішніх справ. 
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Представлені в уряді партії утворили відверту опозицію проти європейської 

армії та озброєння Німеччини. Цей збіг обставин міг вказати на те, що теорія 

ліберального інтерговерменталізму в цьому випадку пояснює негативні 

вихідні обставини. 

Незвичну роль  відіграв Шарль де Голль. У своїх виступах проти ЄОС 

він поєднує багато страхів та побоювань, як каже Моравчік, щоб не 

підтримати договір і вимагати поступок від інших партнерів по переговорах. 

Він дав зрозуміти, що Францію позбавляють самовизначення і ускладнюють 

їй шлях до ядерної зброї через ЄОС. Окрім того, він критикував те, що таким 

чином право прийняття військових рішень передавалися американському 

генералу. Ремілітаризація Німеччини для де Голя і його прибічників була 

неприйнятною. Окрім того, так де Голль стверджував, що єдина європейська 

армія перешкоджала майбутньому зближенню Сходу і Заходу. Він хотів 

власну єдину армію, яка б не була міжнаціональною. Генерали турбуються 

про свій статус. 

В травні 1952 року тогочасний міністр військово-повітряних сил 

Монтель перед підписанням договору підвів підсумки, які мусили викликати 

опозицію до договору. Він стежив за тим, що «якби договір про ЄОС вступив 

в силу, Франція багато втратила би, а Німеччина – багато б здобула. У список 

втрат він вніс наявну французьку військову організацію, оборонну індустрію, 

статус окупаційної держави, вільне розпоряджання власними підрозділами, а 

також прямий зв'язок між політиками, офіцерами і солдатами. Німеччина ж 

знову отримає збройні сили і частковий суверенітет» [97].  

Далі Моравчік виходить з того, що могли відбутися зміни преференцій. 

Це відбулося в період складних геополітичних подій.  Як, на приклад, вибух 

першої радянської водневої бомби 13 серпня 1953 року. Переговори і процес 

ратифікації ЄОС у Франції мали налагодитися. Особливо після того, як 

Черчіль запропонував при подальших затримках просто включити Німеччину 

до НАТО. У французькій Національній Асамблеї не виявилося змін у 

преференціях. 



 

 

 

161 

19 серпня 1954 року Франція запросила майбутніх членів ЄОС на 

зустріч у Брюсель. Мендес-Франс сподівався, якщо не всі, то принаймні деякі 

свої вимоги йому вдасться відстояти. Вимоги серед іншого містили 

відсунення створення міжнаціональної структури для прийняття рішень 

щонайменше на 8 років, скасування ст.38 (в ній учасники переговорів 

визнавали себе причетними до заснування ЄПС),  обмеження військових 

частин тими, що розташовувалися в Німеччині та послаблення зазначеної в 

договорі домовленості про заборону використання атомної енергії у 

військових цілях. Ціль Мендес-Фраса була очевидною: «здобуття підтримки 

правих без втрати підтримки лівих» [204, 93]. Мендес-Франс хотів таким 

чином перетягнути на свій бік прихильників де Голля, корегуючи 

міжнаціональні аспекти договору. Але через те, що партнери по переговорах, 

розглянувши його позицію, в великій мірі відхилили її, Брюсельська 

конференція завершилася, навіть не почавшись. 

Таким чином припущення Моравчіка, що крайні ліві і праві партії 

виступають проти регіональної інтеграції, підтверджується на прикладі 

Франції. 

Другий теоретичний крок в теорії ліберального інтерговерменталізму 

Моравчіка – це «міждержавні переговори». Вони утворюють другий рівень, 

на якому між державами обговорюються преференції, що визначилися на 

внутрішньодержавному рівні. Проте другий крок в багатьох моментах 

пересікається з першим, оскільки процес формування преференцій у Франції 

продовжувався паралельно з міждержавними переговорами, і це не могло 

привести до чіткого стабільного результату. Тут ліберальний 

інтерговерменталізму натикається на власні межі, оскільки не бачить, що 

внутрішньодержавні переговори продовжуються, тоді як вже почалися 

міждержавні переговори. Натомість державна позиція виглядає стабільною і 

остаточною. Отже французький уряд не може функціонувати як «воротар». 

Але варто спробувати далі працювати з підходом Моравчіка. 
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Моравчік виходить з двох вимірів «результатів переговорів»: 

«міждержавна ефективність» та «міждержавний розподіл» [174,51]. З позицій 

міжурядового підходу, під час переговорів йдеться перед усім про 

кооперацію. «Міждержавна ефективність», тобто перемога усіх та 

досягнення всіх обговорюваних можливостей, є можливою, оскільки кожен 

уряд хоче отримати у переговорах якомога більшу перемогу і прагне досягти 

результатів без допомоги міжнаціональних інституцій. Трансакційні та 

інформаційні ресурси у переговорах обмежені. На прикладі Європейського 

оборонного союзу, результатів не було досягнуто. Міжнаціональні інституції 

не могли втрутитися і допомогти, тому що їх на той час ще не було. 

За Моравчіком, інтерес держави під час переговорів спрямовується 

перш за все на розподіл здобутків і втрат. Уряди, які багато пропонують і в 

багатьох питаннях переговорів готові йти на компроміси чи вносити 

пропозиції («пакетні пропозиції»), також виграють. Французький приклад 

показує, що вона не змогла реалізувати свої інтереси, оскільки не йшла на 

компроміси. Але це свідчить і про те, що потреба безпеки мусить бути 

нерівномірно обмеженою, як, на приклад, у Німеччині. Моравчік дає 

відповідь: кожен уряд може підтримати угоду або накласти на неї вето. Ми 

вважаємо, що військовий примус, каральні економічні санкцій, і нереальні 

погрози про вихід (з інституції) є нерентабельними для ведення переговорів 

між європейськими демократіями [174, 61]. У випадку Франції ситуація дещо 

інша. Франція вже підписала договір. Він не пройшов ратифікації. Моравчік 

закінчує тезою, що уряд готовий навіть пожертвувати позиціями держави в 

даних переговорах, якщо в майбутньому це покращить її становище в 

міжнародних відносинах. Франція потрапила під тиск, ризикуючи, 

відвернувшись від Європи, не лише отримати погрози США, а й бути 

відштовхнутою  іншими державами-членами. Їй протистояв широкий 

проєвропейський фронт, без можливості знайти партнерів для коаліції. Тож 

одностороння політика могла лише зашкодити. 
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У зв‘язку з цим Моравчік висунув тезу, що «Однобічна загроза вето або 

виходу з угоди надійна тільки тоді, коли існує краща одностороння 

альтернатива» [174,63]. Франція не могла запропонувати кращої 

альтернативи. Не досягнуті домовленості, всупереч тезі Моравчіка, не 

можуть вважатися ефективними. Лише після того, як (вже підписаний) 

договір провалився, до уваги взяли альтернативні пропозиції. З французької 

сторони не було ні порозуміння, ні компромісу. Більше того, французькі 

пропозиції обмежувалися все більшою кількістю вимог партнерів. Франція 

потрапила в тупик – між погрозами Сполучених Штатів, повернутися спиною 

до Європи і прийняти Німеччину в НАТО – та внутрішніми суперечками з 

деголівцями, радикал-соціалістами та комуністами. 

Тут маємо проаналізувати третій крок – об‘єднання суверенітетів. 

Оскільки договір про Європейський Оборонний Союз не відбувся, не могло 

відбутися й делегування суверенітетів на міжнаціональному рівні. То чи 

можна вважати це смертю позицій ліберального інтерговерменталізму? 

Європейська теорія інтеграції має бути заново критично досліджена 

[91, 346]. Як можна було бачити вище, з провалом ратифікації договору про 

ЄОС у Франції виникла ситуація, непередбачена ліберальним 

інтерґаверменталізмом. В цьому конкретному випадку допомогти може 

підхід Роберта Патнема. Він не виходить з природно даної «міждержавної 

ефективності» [194, 348]. Більш імовірний такий розвиток подій, коли уряди, 

погодившись на укладення міжнародної угоди,  потім мають проблеми при  

захисті своїх поглядів у процесі ратифікації на державному рівні, не маючи 

більшості. Можливо, що уряд врахував не всіх акторів під час прийняття 

рішення і це пізніше завдає шкоди. В цьому конкретному випадку 

відповідальними за крах договору можуть бути численні зміни урядів і 

нестабільне становище політичної системи. Оскільки міжурядовий підхід 

Патнема обходиться без гіпотези «міждержавної ефективності» Моравчіка, 

він може пояснити крах ратифікації договору [91, 348]. 
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Тож, як бачимо, всі пункти ліберального інтерґаверменталізму 

справдилися, окрім гіпотези «міждержавної ефективності» під час 

міжнародних переговорів. 

 

3.3. Перспективи нового лібералізму в контексті сучасних 

трансформаційних тенденцій у міжнародних відносинах  

 

З середини ХХ століття теорія міжнародних відносин як окрема 

дослідницька територія з власними специфічними парадигмами й методами, 

ефективними в поясненні міжнародно-політичної дійсності, намагається 

коректно та адекватно тлумачити міжнародні відносини. Декілька разів вона 

зазнавала серйозних викликів у вигляді зміни міжнародної системи, 

структури міжнародних відносин тощо. Проте ті зміни, що відбуваються у 

міжнародних відносинах сьогодні, є, мабуть, найбільшим випробуванням для 

теорії міжнародних відносин. Глобальний інтервенціонізм великих держав та 

транснаціональних акторів стимулює дискурс у доволі специфічному його 

розрізі – виясняючи, у якому ступені дії міжнародних акторів корелюють з 

теоретично ефективними шляхами долання негативних викликів світового 

розвитку [46]. 

Міжнародні взаємодії віддзеркалюються в особливому способі 

мислення щодо ведення міжнародних справ, домінуючому дипломатичному 

та нормативному дискурсі, світовій політичній практиці. Теорія, завдяки 

власним експлікативним парадигмам, допомагає керувати зовнішньою 

політикою, бо володіє секретом моделізації політичної практики [46]. Проте 

сьогодні міжнародно-політичний простір виглядає радше полем вираження 

та реалізації політичних ідей, аніж демонстрацією сутності окремої науки, 

здатної перейти від емпіричного огляду регулятивних повторів до надання 

ефективних програм дії. 

Сьогодні міжнародні відносини переживають епоху змін, невідомих 

досі науці про міжнародні відносини. В силу цих трансформацій наукові 
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теорії і парадигми мають розвиватися і вдосконалюватися, щоб відповідати 

вимогам часу.  

Світ неухильно рухається у напрямку утвердження глобального 

суспільства – суспільства без географії, без територій. Глобалізація належить 

до найрозповсюдженіших термінів сучасності.  Цим явищем пояснюються всі 

ті зміни, що відбулися зі світом за зовсім незначний період часу. У широкому 

розумінні, глобалізація є процесом наближення до єдиного, інтегрованого в 

усіх сферах глобального суспільства. Це надзвичайно комплексне явище, 

оскільки охоплює всі сфери суспільного життя [37, 490-491].  

Взаємозалежність світових політичних процесів епохи глобалізації 

зростає. І це не лише кількісне, але і якісне зростання. Політичні процеси 

ускладнюються, враховують більше різноманітних груп інтересів, стають 

комплексними. Внаслідок цього в сучасному світі вже не можна приймати 

одноосібні політичні рішення, принаймні в охоплених глобалізацією 

підсистемах. Світова політика в умовах глобалізації стає складнішою, 

комплекснішою, але також і компроміснішою водночас [37, 492]. Далеко не 

останнім рушієм глобалізації є розвиток інноваційних технологій, оскільки 

він зробив людей мобільними, відкрив доступ до інформації широким колам і 

зробив людство значно ефективнішим.  

А.Гальчинський говорить про укорінення нової глобальної спільноти, 

людства у його структурній цілісності, людства як глобального організму. 

Початок нового етапу глобалізації – «другої глобалізації», до якої прикута 

нині увага вчених, має відповідний підтекст. З цим пов‘язується і особливість 

нового лібералізму. Автор не використовує термін «новий лібералізм», а 

говорить про нього як про «третій шлях лібералізму» – глобальний  

лібералізм, що формується на базі глобального суспільства, відбиває його 

закономірності [14, 157].   

Становлення глобального суспільства невіддільне від сучасної 

інформаційної революції, від формування на її основі якісно нового за своїм 

змістом глобально-комунікаційного простору. На думку Гальчинського, 
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ключ до глобального суспільства слід шукати не у структурі соціально-

економічних інтеграцій, а насамперед у системі інформаційних комунікацій 

як однієї з фундаментальних форм самоорганізації живих систем, у тому 

числі людського суспільства [14, 158]. 

Автор пише, що інформаційна мережа активно впливає на всі ланки 

суспільного життя, соціальні та економічні перетворення. Та найголовнішим 

є відчутне розширення інформаційної бази життєдіяльності людини. Йдеться, 

окрім іншого, про якісно новий механізм забезпечення первинної потреби 

людини – потреби в інформації. Мережа – це новітній глобальний за своєю 

структурною географією засіб задоволення цієї потреби. Розвиваючись на 

принципах самозбагачення, інформаційна мережа формує якісно нові канали 

реалізації постматеріальних потреб людини, в ієрархії яких потреба у 

всеосяжній інформації є однією з базових [158]. 

В результаті світових глобалізаційних процесів відбулися суттєві зміни 

у міжнародній політиці. Вчені говорять про ерозію державного 

суверенітету. Впродовж століть існування міжнародної системи суверенітет 

був фундаментальним принципом світової політики, основою будь-якого 

міжнародного порядку. Однак останні п‘ятдесят років внесли суттєві 

корективи у тлумачення та роль принципу суверенітету. Державний 

суверенітет зазнає впливу внаслідок процесів глобалізації та переміщення 

центрів прийняття рішень на нові, над-, між- та поза національні рівні. 

Звичайно, ми не можемо говорити про зникнення цього явища. У 

міжнародних відносинах державний суверенітет залишається чимось 

фундаментальним, своєрідною основою політичного світоустрою. Проте, 

постмодерністські тенденції охоплюють дедалі більшу частину світу, як, на 

приклад, ЄС, де створені суттєві обмеження національним суверенітетам. Як 

наслідок, усі сучасні теорії визнають наявність інших, недержавних 

механізмів регулювання міжнародних відносин. Країни щораз менше 

контролюють свою внутрішню і зовнішню політику. Вони до певної міри 

зберігають контроль над військовою та стратегічною взаємодією, але 
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втрачають позиції в економічній, інформаційній, екологічній сферах [37, 486-

488]. 

Наслідки трансформації ролі державного суверенітету у світовій 

політиці важко переоцінити. Саме послаблення позиції держави відкриває 

шлях розвитку альтернативним формам відносин, які майже не розвивалися в 

період домінування відносин міждержавних. 

Ще один фактор, що відіграє важливу роль на трансформацію сучасних 

міжнародних відносинах, є те, що  свої позиції втратив і принцип 

національного інтересу. Вводячи до наукового обігу цей термін політичні 

реалісти мали на увазі сукупність прагматичних прагнень держави – 

основного суб‘єкта міжнародних відносин. Оскільки змінився статус держави 

у міжнародній політиці, змінилося і розуміння національного інтересу. 

Сьогодні національні інтереси суб‘єктивно забарвлені. Вони тісно пов‘язані з 

інтересами індивідів, суспільних груп, партій, лобі тощо. Реалістичне 

бачення національних інтересів більше не актуальне. Сучасна політична 

практика ставить під сумнів абсолютну зверхність держави та її інтересів. 

Виняток становлять тоталітарні країни [37, 483]. 

Власне кажучи, сьогодні національний інтерес насправді відображає 

інтереси суспільних груп в країні. Це можуть бути економічні групи впливу, 

що зацікавлені в максимізації матеріального добробуту, представники ТНК, 

що лобіюють інтереси корпорації, релігійна або ідеологічні групи, що 

намагаються втілити свої інтереси в державній політиці. Ці групи впливу 

різними шляхами здійснюють тиск на державну владу, щоб мати змогу 

видати свої інтереси за державні преференції. 

Держави поступово втратили монополію на участь у міжнародних 

справах. Світова політика дедалі більше стає схожою на багатовимірне  

спілкування суспільств крізь національні кордони. Поширення та взаємодія 

численних ТНК, найбільші з яких є багатшими за переважну більшість 

держав, активізація міжнародних організацій, в тому числі і неурядових, 
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стрімкий розвиток технологій спілкування та транспорту зробили саме 

перетинання кордонів набагато легшим, розмитішим і частішим.  

Частина світу стала взаємозалежною. У ній егоїстичні прагнення та 

інтереси держав співвідносяться зі спільними інтересами, втіленими в 

діяльності міжнародних режимів. Ступінь антагоністичності у сучасному 

світі радикальним чином зменшився. Значно змінилися цілі, що їх 

переслідують міжнародні актори. Замість прагнення до військових і 

стратегічних переваг, сучасні розвинені держави дедалі більше намагаються 

захищати економічні інтереси, громадянські права, розв‘язувати 

демографічні, соціальні проблеми, розвивати технології, науку, культуру. У 

таких питаннях монополія держави не додає ефективності. 

Існує багато транснаціональних акторів. До них належать не лише 

ТНК, але й численні неурядові організації, суспільні групи, благодійні 

фонди, терористичні мережі, релігійні секти, ідеологічні рухи, засоби масової 

інформації. Між ними виникають найрізноманітніші форми відносин, що 

чинять тиск на політичний порядок денний світу та на зовнішню політику 

держави [37, 472-474]. Найчастіше транснаціональні відносини виникають 

довкола питань економічного співробітництва, конфліктів з приводу 

природних ресурсів, екологічних проблем, проблем біженців та питань 

міграції, а також міжнародного тероризму. 

Що  стосується транснаціональних корпорацій, то їм належить 

вирішальна роль у глобалізації світової економіки. Наявні у їх розпорядженні 

кошти часто перевищують розмір національного доходу більшості держав. 

На ТНК припадає основна частина прямих іноземних інвестицій. Вони 

контролюють до 40% промислового виробництва у світі, половину 

міжнародної торгівлі. На підприємствах ТНК щорічно виробляється 

продукції на суму, що перевищує 6 трлн.дол. На них працюють близько 73 

млн. співробітників, тобто кожний десятий, зайнятий у світі, крім сільського 

господарства. 500 найпотужніших ТНК реалізують 80 % усієї виробленої 
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продукції електроніки і хімії, 95 % фармацевтики, 76 % продукції 

машинобудування. 

Розвиток глобалізаційних процесів зменшує перешкоди на шляху 

транскордонного переміщення товарів, капіталу та послуг, сприяє уніфікації 

регулювання, що полегшує доступ на закордонні ринки, забезпечує 

стандартизацію вимог по переміщенню капіталу й платіжно-розрахункових 

операцій. Дія цих чинників сприяє інтенсифікації інвестиційних і фінансових 

потоків. Виступаючи в якості власників могутніх ресурсів, ТНК 

застосовують різні способи тиску на державні уряди для реалізації свої 

економічних інтересів.  

Ще недавно дослідники деяких сучасних теорій міжнародних відносин 

прогнозували, що, оскільки національна держава втратила свої позиції, 

незабаром ключову роль у світовій політиці відіграватимуть міжнародні 

організації. Проте розвиток міжнародної політики впродовж останніх років 

змушує переосмислити це припущення. Роль міжнародних організацій у 

світовій політиці також не завжди найважливіша. Яскравим прикладом є 

нещодавні події в Сирії та реакція на них міжнародної спільноти. Сполучені 

Штати Америки, попри відсутність резолюції Ради Безпеки, оприлюднили 

свій намір військового втручання у Сирію через застосування в країні 

хімічної зброї. Більше того, президент Б.Обама у своєму виступі висловив 

думку, що Рада Безпеки недієздатний орган, тому США не зважатимуть на 

його рішення. Не будемо аналізувати внутрішньополітичну ситуацію в 

Сполучених Штатах. Очевидно, що міжнародно-політичне становище, в 

якому опинилася країна після таких заяв, спровоковане боротьбою 

внутрішніх суспільно-політичних груп інтересів. Адже руйнування 

міжнародної системи безпеки точно не є національним інтересом США. А 

Рада Безпеки в цій ситуації виявилася абсолютно недієвою.  

Це не перший вияв недієвості міжнародних організацій. В останні роки 

міжнародні неурядові організації та громадські рухи значно ефективніші. Це 
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стосується як екологічних питань, так і культурних, релігійних проблем та 

питань захисту прав людини. 

Таким чином, розвиток реальних міжнародних відносин не виправдав 

більшість наукових прогнозів та передбачень, від класичних і до сучасних 

теорій про міжнародні відносини. Тому вчені прагнуть знайти теорію, яка 

зможе адекватно аналізувати і прогнозувати міжнародні відносини. Цю тему 

досліджує  Погорська І.І.  у статті «Ефективність теоретичного виміру 

міжнародно-політичного аналізування в дослідженні проблематики сучасних 

глобальних взаємодій». Як зазначає автор, дистанції теоретичних парадигм у 

науці про міжнародні відносини не є критично великими. Домінована 

американською школою сучасна теорія міжнародних відносин відображає 

потужність академічних досліджень у широті охоплення проблематики, 

однак у самих Штатах – із сильною рефлексією на ідеологічні вподобання 

американського істеблішменту [46].  

Нова фаза мондіалізації, нові полюси зростання в мережах 

взаємозалежності, взаємодія на планетарному рівні не лише держав і 

соціальних груп, але й індивідів, на думку Погорської, потребує регуляції 

якісно нових політичних і нормативних аспектів транснаціональних потоків 

та режимів кооперації. Складність і комплексність цілей зовнішньої 

політики, нові стратегічні виклики зобов´язують держави брати участь у 

міжнародних регулятивних механізмах. Іноді й делегувати частину 

повноважень. При цьому актори зовнішньої політики вписані у переговорні 

«ланцюги» міжнародного діалогу, формуючи особливі транснаціональні 

мережі. Ясно, що й інші важливі актори, окрім держави, повинні бути 

ідентифіковані як активні міжнародно-політичні одиниці і їх треба взяти до 

уваги. Більшість розвідок останніх десятиліть присвячена спробам 

американської політології міжнародних відносин та споріднених дисциплін 

вписати нові реалії світового розвитку в бачення міжнародної системи, 

поліпшити експлікативні можливості традиційних парадигм [46]. 
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Так, зокрема, за позицією К. Волтца, теорія міжнародних відносин 

повинна походити від урахування світової цілісності, а головним виміром 

досліджень, на відміну від класичної реалістської традиції, повинна стати 

глобальна система. Представники неомарксизму в основу бачення світової 

цілісності покладають спосіб виробництва, що характеризує глобальну 

імперію. Наприклад, І. Валлерстайн пропонує надати центральні позиції в 

системному аналізуванні глобального виміру міжнародних взаємодій 

світовій економіці. Тоді як світова політика логічно представлена як процес 

боротьби між центром і периферією. Таким чином світова політика, 

насамперед, стає полем прийняття зовнішньополітичних рішень і реалізації 

відповідних дій [46].  

Виходячи з даних позицій, І. Валлерстайн та Р. Кокс стверджують, що 

головний вектор змін визначається формуванням глобальної світ-системи, 

структурними ланцюгами якої є великі групи держав. В основу перетворень 

тут покладено економічні процеси, які посилюють нерівність між акторами 

міжнародної системи. Останній момент і змушує теоретиків моделювати 

міжнародну систему за концептуальною схемою «світовий центр – світова 

периферія» [46].  

Транснаціоналісти, у свою чергу, наголошуючи на зміні складу акторів 

міжнародно-політичних взаємодій, фіксують взаємозалежність між 

внутрішнім розвитком соціуму і розвитком міжнародної кооперації. 

Прихильники інституціонального підходу, продовжуючи традиційне для 

напрямку акцентування на загальнолюдських цінностях і глобальних 

проблемах, «лобіюють» повернення американського керівництва до активної 

участі у спільних механізмах, утілених у функціонуванні міжнародних 

інституцій. За даного концептуального бачення актори глобальної 

міжнародної спільноти лишаються суверенними політичними одиницями при 

одночасному включенні до систем глобальної регуляції [46]. 

На суті політичних процесів у глобальних перетвореннях першими 

зауважили неоліберали. Провідний представник цього напряму Дж. Розенау 
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зафіксував: світовому історичному розвитку притаманні структурні зміни, 

що посилюють взаємозалежність і сприяють появі нових недержавних 

суб‘єктів. Як результат - в одному світі політики де-факто сформовані два 

світи . Дж. Най та Р. Когейн, аналізуючи зв‘язки, що утворюються в процесі 

міжнародних інтеракцій визначили можливість формування міжнародних 

коаліцій поза контролем державних органів. Проте представники критичного 

підходу до американського унілатералізму не заперечують цілісність світової 

політичної системи [46].  

Практична необхідність реагування на виклики глобального 

середовища, що мають соціоекономічну детермінанту, призводить до 

фактичного поєднання теоретико-концептуальних і методологічних арсеналів 

економічної науки та політичного реалізму. Уявляючи бачення світової 

еволюції як комплексного процесу без початку і кінця, конструктивістське 

трактування реальності дозволяє чіткіше враховувати дію низки соціальних 

феноменів сучасної міжнародно-політичної практики. Конструктивізм, 

власне як науково-аналітичний підхід, звертається до міжсуб‘єктних 

символічних конструкцій, де найважливішими поняттями теоретичного 

оперування стають соціальна структура та світова взаємодія ідентичностей, 

принаймні теоретично конституюється світовий уряд і декларується 

міжнародна солідарність [46]. Однією з найпопулярніших в сучасному 

науковому дискурсі є позиція Е. Моравчіка, за якої визнання раціонального 

індивіда як первинного актора міжнародних відносин принципове.  

З огляду на значні трансформації, що відбулися у сфері міжнародної 

політики, на зміну ролі національної держави і значення національних 

інтересів та виокремлення нових суб‘єктів міжнародної політики – груп 

інтересів – теорія нового лібералізму Ендрю Моравчіка сьогодні має 

колосальний потенціал, щоб стати однією з найвагоміших теорій 

міжнародних відносин. Три основні гіпотези нового лібералізму 

(визначальними акторами в міжнародних відносинах є не держави, а 

соціальні актори і суспільні групи; зовнішньополітична діяльність держави 
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випливає з суспільних інтересів; міжнародне середовище залежить від того, 

на скільки преференції держав гармонують або суперечать між собою) дуже 

точно відображають сучасні міжнародні відносини. Вони враховують всі 

трансформації міжнародної системи, про які йшлося вище. Теорія нового 

лібералізму, на нашу думку найбільше з усіх сучасних теорій адаптована до 

сьогоднішніх міжнародних реалій і має найбільше можливостей для 

коректного аналізу і прогнозування міжнародних відносин. 

 

Висновки до розділу 3. 

Дослідження міжнародно-політичних аспектів функціонування 

нового лібералізму показав, що теорія нового лібералізму стала відповіддю 

науки про міжнародні відносини сучасним викликам глобальної міжнародної 

системи. 

Нами з’ясовано, що теорія нового лібералізму розвинулася в процесі 

дослідження Е. Моравчіком інтеграційних процесів у Європі. У зв`язку з цим  

у дослідженні здійснено аналіз концептуальної пристосованості теорії до 

сучасних реалій в контексті міжнародно-політичних змін на європейському 

континенті.  

Виходячи з теорії Моравчіка, основним мотивом для початку 

інтеграційних процесів у Європі була економічна вигода. На нашу думку, ця 

тенденція збереглася і досі. Поведінку держав на шляху до інтеграції можна 

пояснити конвергенцією інтересів суспільних груп. Тобто, якщо інтереси 

груп впливу співпадають, гармонують, то інтеграція розвивається. Якщо ж ці 

інтереси не сумісні – інтеграція неможлива.  

Визначено природу ліберального міжурядового підходу (liberal 

intergovernmentalism), який  Е. Моравчік розвинув в рамках нового 

лібералізму. Він ґрунтується на тому, що національний вибір (національні 

преференції) у міжнародних відносинах, насамперед, визначається 

внутрішньополітичними процесами в країні. А вирішальну роль у 
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формуванні національних преференцій відіграє економічний лобістський 

тиск певних груп інтересів.  

Проаналізовано перспективи нового лібералізму в контексті сучасних 

трансформаційних тенденцій у міжнародних відносинах, в наслідок чого 

можна з упевненістю сказати, що з огляду на особливості розвитку сучасних 

міжнародних відносин новий лібералізм є однією з найперспективніших 

теорій. Сьогодні міжнародні відносини переживають епоху змін, невідомих 

досі науці про міжнародні відносини. 

У зв‘язку зі значними трансформаціями, що відбулися у сфері 

міжнародної політики, теорія нового лібералізму Ендрю Моравчіка сьогодні 

має колосальний потенціал, щоб стати однією з найвагоміших теорій 

міжнародних відносин. Теорія нового лібералізму, на нашу думку, найбільше 

з усіх сучасних теорій адаптована до сьогоднішніх міжнародних реалій і має 

найбільше можливостей для коректного аналізу і прогнозування 

міжнародних відносин. 
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ВИСНОВКИ 

У Дисертаційному дослідженні розкрито суть та особливості 

лібералізму у міжнародних відносинах. З‘ясовано, що термін "лібералізм" 

з‘являється на початку XIX ст. і походить від латинського "libertas", тобто 

"свобода". Поняття «лібералізм» має різні визначення. По-перше, лібералізм 

тлумачать як образ мислення і діяльності, умонастрій, для якого характерні 

незалежність ставлення до традицій і звичок, прагнення і спроможність до 

активного самовизначення у світі. По-друге, лібералізм – сукупність ідейно-

політичних вчень, політичних і економічних концепцій, що ставлять метою 

ліквідацію або пом'якшення різних форм державного і суспільного примусу, 

необмежену свободу підприємництва й торгівлі, парламентський устрій, 

плюралістичну демократію, широкі свободи індивідів в усіх сферах 

суспільного життя. Лібералізм зародився як ідеологія буржуазії у XVII ст. і 

остаточно сформувався як ідейно-політична доктрина до середини XIX ст.  

Визначено, що концептуальну основу лібералізму складають дві 

головні тези. Перша полягає у твердженні, що особиста свобода і приватна 

власність є найвищими соціальними цінностями. Друга – у твердженні, що 

реалізація цих цінностей не тільки забезпечує розквіт усього творчого 

потенціалу індивіда та його благополуччя, але й водночас веде до розвитку 

як суспільства в цілому, так і держави зокрема. Поряд з цими двома ідеями є 

низка інших елементів ліберальної ідеології, зокрема ідея прогресу, 

загального блага, правової держави, конституціоналізму, розподілу влад, 

представництва, самоврядування.  

Таким чином, лібералізм можна назвати «людиноцентриським», 

гуманістично спрямованим. Він керується такими основними цінностями як 

свобода, рівність можливостей, індивідуалізм, верховенство права, 

демократія, ліберальна держава, соціальна справедливість, вільний ринок. Це 

взаємозалежна низка концептуальних положень, які в сукупності формують 

ціннісні засади лібералізму. 
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У дисертації вивчено ґенезу ліберальних підходів до розгляду 

міжнародної реальності. З‘ясовано, що історія лібералізму охоплює цілу 

культурну епоху країн західної Європи. Для дослідження ґенези теорії 

необхідно покроково проаналізувати розвиток цієї епохи. Проте, відсутність 

жорстких обмежень, які визначають специфічні риси лібералізму, ускладнює 

ідентифікацію його історичних періодів. У науковій літературі існує багато 

думок щодо періодизації розвитку лібералізму, і кожна з них має власну 

логіку. У дисертаційному дослідженні запропоновано власну авторську 

періодизацію розвитку ліберальної теорії. Виокремлено п‘ять етапів:  

1) Ранній лібералізм. 

2) Класичний лібералізм. 

3) Соціал-демократичний лібералізм. 

4) Неолібералізм. 

5) Новий лібералізм. 

Ранній лібералізм представлений працями Джона Локка, Жан-Жака 

Руссо, Вольтера, Шарля Луї де Монтеск`є, Адама Сміта, чиї погляди стали 

теоретичним підґрунтям ліберальних ідей. Фактично, ранній лібералізм – це 

сукупність філософських вчень і поглядів, які прагнули змінити звіт, усунути 

нерівність, захистити права людини тощо. Особливістю ідеології раннього 

лібералізму була його переважно негативна спрямованість (стосовно чинної 

системи суспільних відносин). Ідеї раннього лібералізму були втілені на 

практиці у період класичного лібералізму.  

Основоположні ідеї і принципи класичного лібералізму були 

сформульовані у французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. 

й Конституції 1791 р., в американській Декларації про незалежність 1776 р. і 

Конституції 1787 р. XVIII століття започатковує так звану «епоху 

лібералізму». Класичний лібералізм набув ознак позитивної гуманістично 

спрямованої доктрини. Саме в добу класичного лібералізму відбулося 

проголошення і конституційне закріплення права на свободу, приватну 

власність і вільну економічну діяльність, втілення в життя принципів вільної 
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ринкової конкуренції і поділу влади, що забезпечило прискорений розвиток 

суспільств. 

Багато ідеологів лібералізму вважали, що скасування монархії і заміна 

її «нацією» в якості основного принципу організації суспільства може 

привести до мирного світового порядку без воєн та конфліктів. 

Самовизначення народів у період класичного лібералізму розглядалося як 

перший крок на шляху до справді демократичної і ліберальної світової 

системи і таким чином було основним аргументом лібералів у міжнародній 

політиці. На міжнародній арені в цей період утвердилися основні принципи 

міжнародного порядку. 

В рамках соціал-демократичного лібералізму відбувся синтез соціал-

демократизму та лібералізму. Він відображає логіку загально-цивілізаційного 

процесу, зростання самодостатності його основного суб‘єкта – людини, її 

свободи та індивідуальності. Це особливо актуально у період після Першої 

світової війни. Проблема синтезу ідей соціал-демократизму та лібералізму – 

не лише теоретична конструкція, а й ефективна, толерантна у своїй основі 

практика, яка в умовах повоєнного розвитку країн Заходу набула домінуючої 

ролі. В основі синтезу двох теорій існують дві складові. З одного боку, це 

синтез на рівні моральних цінностей; з іншого боку – відповідне зближення у 

площині економічної політики, що має за мету подолати обмеження з обох 

сторін.  

Четвертим етапом розвитку лібералізму став неолібералізм. 

Неолібералізм посів домінуючі позиції в політиці країн заходу у 70-х роках 

ХХ ст., витіснивши соціально-демократичний лібералізм. Розрізняють 

декілька причин появи неолібералізму. По-перше, у 1970-х рр. у науковій і 

політичній лексиці з‘явився термін «глобалізація». Світ почав швидко 

змінюватися. Тоді як соціал-демократичний лібералізм був пристосований до 

національної держави, а не до глобальної світової системи. Він більше не міг 

впоратися з вимогами часу. По-друге, в цей період почався процес 

постіндустріальної трансформації, процес відходу з історичної арени 
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індустріального суспільства й економіки. Таким чином, кінець епохи 

індустріалізму – це водночас і кінець епохи соціал-демократичного 

лібералізму. Нова епоха потребувала принципово інших підходів.  

Неолібералізм включає три варіанти лібералізму: 

1) Ліберальний інституціоналізм. Доктрина ліберального 

інтернаціоналізму створила структуру міжнародного співробітництва і 

популяризувала поширені ліберальні норми про повагу прав людини, 

невтручання, антиімперіалізм, свободу торгівлі та обміну, релігійну та 

політичну терпимість. 

2) Комерційний лібералізм. Для комерційного лібералізму в рамках 

неолібералізму характерні абсолютизація індивідуальної свободи, 

заперечення втручання держави в економіку й соціальні відносини, 

прихильність до вільного ринку. Представниками цієї школи є, передусім, 

американський економіст Мілтон Фрідмен та австрійсько-англійський 

економіст і політичний філософ Фрідріх Август фон Хайєк. 

         3) Ліберальний інтернаціоналізм. Для ліберального 

інтернаціоналізму характерний акцент на націях як «природних об‘єктах», в 

яких культурні подібності мають тенденцію будувати відчуття ідентичності і 

загальної належності. Ідеологи цієї форми неолібералізму вважають 

найкращим інструментом запобігання війні  національну взаємозалежність, 

що націлена на просування взаєморозуміння і співпраці. 

З 1990 року ліберальні ідеї про те, що зовнішня політика держав має 

ґрунтуватися на моральних цілях і намагатися завжди бути змістовною, стали 

частиною мови та етики міжнародної політики. 

В роботі визначено передумови розвитку теорії нового лібералізму 

в науці про міжнародні відносини. З‘ясовано, що наприкінці минулого 

століття паралельно існували три різні ліберальні теорії в рамках 

неолібералізму, які не були пов‘язані між собою. Тривалий час класичний 

лібералізм у міжнародних відносинах залишався недосконалим. Як критерії 

цієї недосконалості визначали «стислість» (основних теоретичних гіпотез) та 
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«особливість» (відмінність основних гіпотез від конкуруючих теоретичних 

парадигм) порівняно з іншими теоретичними напрямами. Тут перш за все 

слід звернути увагу на те, що в рамках основної ліберальної теорії 

опрацьовано мало пов‘язані між собою та несистематизовані складові. А 

основні ліберальні гіпотези пояснюють дуже вузький діапазон проблем.  

Відігравши досить значну роль у стимулюванні кількісних та якісних 

перетворень суспільно-історичного процесу, посівши впродовж останніх 

десятиліть доволі вагоме місце у цьому процесі, неолібералізм у багатьох 

своїх визначеннях вичерпав свій конструктивний потенціал. Нині дедалі 

більшою мірою виявляється неспроможність його функціональних 

механізмів відповідати на нові виклики світового розвитку. Саме це стало 

причиною появи нової ліберальної теорії. Відігравши досить значну роль у 

стимулюванні кількісних та якісних перетворень суспільно-історичного 

процесу, посівши впродовж останніх десятиліть доволі вагоме місце у цьому 

процесі, неолібералізм у багатьох своїх визначеннях вичерпав свій 

конструктивний потенціал. Нині дедалі більшою мірою виявляється 

неспроможність його функціональних механізмів відповідати на нові 

виклики світового розвитку. 

Основним завданням дисертації все ж було детальне вивчення власне 

теорії нового лібералізму. В роботі науково-окреслено нормативно-

ціннісні основи теорії нового лібералізму, висвітлено взаємозалежність 

суспільних репрезентацій, державних преференцій та міжнародного 

середовища. Встановлено, що, на відміну від попередніх форм лібералізму, 

новий лібералізм ставить перед собою інші завдання. Він намагається 

поєднати всі паралельно існуючі сьогодні форми ліберальної теорії для 

зміцнення позицій лібералізму у площині теорій про міжнародні відносини. 

Засновником нової теорії став політолог Гарвардського університету Ендрю 

Моравчік. Він усвідомив необхідність існування єдиної цілісної ліберальної 

теорії міжнародних відносин. Крім того, з огляду на зростання емпіричної 

ролі лібералізму через зміну світової системи, науковець прагнув зробити 
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теорію універсальною для тлумачення міжнародної реальності у всіх країнах 

в будь-які періоди часу. 

З точки зору нового лібералізму, акторами у міжнародній політиці 

виступають окремі особи та групи інтересів, які є раціональними і уникають 

ризику. Держава, згідно з теорією Ендрю Моравчіка, не є суб'єктом світової 

політики, вона – представник груп інтересів – частини суспільства, яка 

визначає національні інтереси. Представницькі установи та суб‘єкти ведення 

політики перекладають преференції суспільних акторів на зовнішню 

політику держави. 

Також  Виходячи з основоположної умови кожної ліберальної теорії, 

що на державну поведінку суттєво впливають відносини між державою та її 

внутрішньодержавним і транснаціональним середовищем, Моравчік розвиває 

три ключові гіпотези теорії нового лібералізму: 

 Визначальними акторами в міжнародних відносинах є не 

держави, а соціальні актори і внутрішньо-суспільні групи. Згідно з теорією 

нового лібералізму, внутрішньо-суспільні актори конкурують за вплив на 

прийняття урядових рішень. При цьому Моравчік виходить не з того, що 

конкуренція призводить до конвергенції між інтересами різних груп та 

окремих осіб. Конкуренція за вплив швидше створює ситуацію змагання між 

акторами. 

 Зовнішньополітична діяльність держави випливає з суспільних 

інтересів, які сформувалися у внутрішньодержавному політичному процесі. 

Держави (або інші політичні інституції) репрезентують, в цілому, частину 

суспільства і тому є лише виразником домінуючих суспільних преференцій. 

 Співробітництво чи конфронтація у міжнародних відносинах 

залежать від того, наскільки суспільні преференції, репрезентовані 

державами, конвергентні  чи дивергентні між собою. Моравчік розрізняє 

три можливі сценарії, за якими можуть співвідноситися інтереси різних 

держав. 
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По-перше, інтереси держав можуть збігатися, через що зростає 

імовірність міжнародної кооперації. Якщо специфічні преференції та 

інтереси сумісні, тобто вони сходяться, то виникають серйозні стимули для 

міждержавної кооперації.  

По-друге, державні інтереси можуть і відрізнятися. Несумісні державні 

преференції створюють напруженість та конфлікти між державами. Вони 

спричиняють конфігурації з нульовою сумою, які залишають мало простору 

для взаємної співпраці, тому що панівні соціальні групи країни намагаються 

реалізувати свої інтереси через державну політику, яка спричиняє великі 

витрати для інших важливих суспільних груп в інших країнах. Перемога 

одного актора означає поразку іншого. В цьому випадку існує велика 

ймовірність виникнення конфлікту між державами.  

По-третє, інтереси також можуть бути взаємодоповнюючими. Тоді 

існує серйозний стимул досягти спільної користі шляхом політичної 

координації. У випадку взаємодоповнюючих систем національних 

преференцій з‘являються численні стимули для міждержавних переговорів, 

поступок і форм міжнародної політичної координації. 

 У роботі проаналізовано теоретичні та емпіричні засади основних 

норм нового лібералізму: ідейного, комерційного та республіканського 

лібералізму. Вплив теорії нового лібералізму на зовнішньополітичні 

відносини держави розкривається за допомогою трьох аспектів ліберальної 

теорії: ідейного, комерційного та республіканського лібералізму. Моравчік 

об‘єднує цими трьома аспектами основні гіпотези в рамках ліберальної теорії 

міжнародної політики. Вони відрізняються наголошенням на різних вимірах 

формування державних преференцій.  

 Ідейний лібералізм розглядає вплив соціальних ідентичностей на 

зовнішньополітичні преференції як центральний для пояснення кооперації та 

конфлікту в міжнародних відносинах. При цьому соціальну ідентичність 

дифініюють як набір преференцій, спільних для певної групи індивідів. До 

цих преференцій належать такі аспекти як створення суспільних благ -
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(наприклад, територіальні межі), соціально-економічне регулювання благ, а 

також питання легітимності політичних інституцій. У своєму визначенні 

Моравчік має на увазі набір преференцій, спільних для індивідів відносно 

наявних кордонів і природи суспільного матеріального забезпечення, який по 

черзі визначає природу легітимного внутрішнього ладу, за умов якого 

соціальні актори є членами держави і зобов‘язані їй. 

 Аспект «комерційного лібералізму» зводить поведінку держави 

до економічних інтересів важливих суспільних акторів. Тут ключовим 

поясненням є виникнення кооперації на міжурядовому рівні. Комерційний 

лібералізм пояснює індивідуальну та колективну поведінку держави, 

розглядаючи стимули ринку, яким піддаються внутрішньополітичні і 

транснаціональні економічні актори. Поведінка держави на міжнародній 

арені залежить від успіхів та невдач суспільних акторів у 

транснаціональному економічному співробітництві. Уряд у своїй 

зовнішньополітичній діяльності керується найбільш яскраво вираженими 

економічними інтересами суспільних груп. 

 Республіканський лібералізм конкретизує взаємозалежність між 

політичною структурованістю країни та її зовнішньополітичною поведінкою. 

На передній план він виносить спосіб внутрішньодержавної репрезентації 

інтересів суспільних груп. Взагалі політичний вплив соціальної групи тим 

більший, чим активніше вона представлена в основних держаних органах. В 

умовах рівномірного розподілу політичного впливу в суспільстві держави 

більш схильні до кооперації, щоб уникнути конфліктів. Якщо ж вплив 

сконцентрований в руках кількох груп, з‘являється можливість проводити 

експансивну та конфронтаційну політику. Таким чином, агресивна зовнішня 

політика найбільш імовірна в державах з авторитарним режимом та в 

диктатурах. Тим часом демократичні держави значно менше схильні до 

конфліктної поведінки.  
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Таким чином, теорія нового лібералізму виступає цілісною, 

універсальною теорією міжнародних відносин, що здатна розширити 

можливості прогнозування світової політики. 

У роботі досліджено також переосмислення нового лібералізму з 

позицій традиційних та сучасних теорій науки міжнародних відносин. 

Новий лібералізм  Ендрю Моравчіка пройшов жорстке випробування в 

рамках ліберальних теорій та зазнав ревізії і критики з боку інших теорій 

міжнародних відносин. Найбільш помітною була критика: 

по-перше, з боку традиційних системних підходів, котрі почувалися 

скомпрометованими;  

по-друге, критика надходила від соціал-конструктивістів, які відхиляли 

раціоналістську онтологію і суворе методологічне розуміння Моравчіка.  

 по-третє, піднявся нормативний протест, оскільки нова ліберальна 

теорія підривала політичний характер лібералізму. 

Крім того теорія зазнала випробування в рамках ліберальних теорій і 

підходів. Паралельно виникли схожі теорії, на приклад Вольфа, Мільнера, 

Цангля, ідея «дворівневої гри» Патнема, що розглядали зв'язок 

громадянського суспільства з міжнародною політико. Проте теорія 

Моравчіка виявилася найбільш повною і адаптованою до практичної 

міжнародної політики. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто міжнародно-політичні 

аспекти функціонування нового лібералізму. Теорія нового лібералізму 

розвинулася в процесі дослідження Е.Моравчіком інтеграційних процесів у 

Європі. В цьому контексті наукова вагомість теорії полягає, зокрема, в тому, 

що сьогодні, за умов докорінної трансформації Євросоюзу, вона дає 

можливість розуміти нові моделі євроінтеграційного процесу, а також 

тенденції до розширення ЄС.  

До виникнення теорії нового лібералізму існувала ціла низка 

ліберальних підходів, що намагалися тлумачити європейський інтеграційний 

процес. Проте їхні дослідження здебільшого були вузькими і однобічними. 
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Це не давало змоги  ліберальній гілці теорій комплексно дослідити 

інтеграційні процеси. Новий лібералізм є досить гнучким у вивченні 

міжнародної політики, оскільки пов‘язує зовнішньополітичні рішення держав 

із внутрішніми суспільно-політичними процесами.  

Таким чином, теорія нового лібералізму володіє найважливішою, на 

нашу думку,  властивістю для теорії міжнародних відносин – здатністю 

прогнозувати міжнародні політичні процеси. Аналіз внутрішньої суспільно-

політичної ситуації дозволить передбачити поведінку країн на міжнародній 

арені. Так, з точки зору теорії нового лібералізму, можна пояснити поведінку 

держав конвергенцією інтересів суспільних груп держав-членів та кандидатів 

у члени ЄС. 

У науковому дослідженні визначено природу інтергаверментального 

(міжурядового) підходу нового лібералізму в розвитку інтеграційних 

процесів. В рамках нової ліберальної теорії розвинувся міжурядовий підхід – 

один з найавторитетніших інтеграційних підходів теорії міжнародних 

відносин. Міжурядовий підхід теорії нового лібералізму (liberal 

intergovernmentalism) ґрунтується на тому, що національний вибір 

(національні преференції) у міжнародних відносинах, насамперед, 

визначається внутрішньополітичними процесами в країні. А вирішальну роль 

у формуванні національних преференцій відіграє економічний лобістський 

тиск певних груп інтересів. Ліберальна модифікація міжурядового підходу 

відкидає риторику про так звані національні інтереси і замість цього 

концентрується на групах інтересів, які визначають конкретну політику 

держави стосовно зовнішньополітичних партнерів. При цьому наголошується 

на важливості ролі внутрішньополітичної конкуренції за реальну можливість 

формувати «інтереси держави». В основі його концепції лежать три гіпотези:  

1) Головними акторами в політиці є раціональні, самостійні 

індивідууми і групи, що взаємодіють один з одним на основі принципів 

власного інтересу і запобігання ризику.  



 

 

 

185 

2) Уряди є «підвидами» вітчизняних акторів, наділені інтересами, 

що є стримуючим чинником у відношенні самоідентифікації й інтересів 

інших держав, що діють на міжнародній арені.  

3) Поводження держав, характер їхніх конфліктів і співробітництва 

відображають природу і конфігурацію державних інтересів. 

У дисертації проаналізовано перспективи нового лібералізму в 

контексті сучасних трансформаційних тенденцій у міжнародних 

відносинах. В результаті світових глобалізаційних процесів відбулися 

суттєві зміни у міжнародній політиці. Вчені говорять про ерозію державного 

суверенітету. Впродовж століть існування міжнародної системи суверенітет 

був фундаментальним принципом світової політики, основою будь-якого 

міжнародного порядку. Однак останні п‘ятдесят років внесли суттєві 

корективи у тлумачення та роль принципу суверенітету. Державний 

суверенітет зазнає впливу внаслідок процесів глобалізації та переміщення 

центрів прийняття рішень на нові, над-, між- та поза національні рівні.  

Ще один фактор, що відіграє важливу роль на трансформацію сучасних 

міжнародних відносинах, є те, що  свої позиції втратив і принцип 

національного інтересу. Власне кажучи, сьогодні національний інтерес 

насправді відображає інтереси суспільних груп в країні. Це можуть бути 

економічні групи впливу, що зацікавлені в максимізації матеріального 

добробуту, представники ТНК, що лобіюють інтереси корпорації, релігійна 

або ідеологічні групи, що намагаються втілити свої інтереси в державній 

політиці. 

З огляду на значні трансформації, що відбулися у сфері міжнародної 

політики, на зміну ролі національної держави і значення національних 

інтересів та виокремлення нових суб‘єктів міжнародної політики – груп 

інтересів – теорія нового лібералізму Ендрю Моравчіка сьогодні має 

колосальний потенціал, щоб стати однією з найвагоміших теорій 

міжнародних відносин. 
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Гіпотези та підходи нового лібералізму дуже точно відображають 

сучасні міжнародні відносини. Вони враховують всі трансформації 

міжнародної системи, про які йшлося вище. Теорія нового лібералізму, згідно 

з результатами наукового дослідження, найбільше з усіх сучасних теорій 

адаптована до сьогоднішніх міжнародних реалій і має найбільше 

можливостей для коректного аналізу і прогнозування міжнародних відносин. 
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