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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Ігор Васильович Іщенко,  
доктор політичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Глобальний світ усе більше ускладнюється, на тлі нелінійності розвитку. 

Багатоманітні міжнародні відносини та їх прояв у мирному співробітництві, між-
народних конфліктах являє собою повсякденну реальність і тому виникає справе-
дливе запитання – чи можливо контролювати, управляти цим складним поєднан-
ням взаємодіючих акторів, їх мотивів і досягати стабільного стану на вигідних для 
себе умовах, до якого прагне кожен суб’єкт глобального простору. 

Відповіді на це питання містяться у представленій монографії.  
Технологічність міжнародних відносин, як наукова тема для наукового си-

стемного дослідження вже три роки перебуває у фокусі інтересів нашої кафедри. 
За цей час написано чимало наукових статей, присвячених цьому напрямку, наші 
колеги брали участь у багатьох наукових конференціях, апробовуючи свої ідеї, 
захищено дві кандидатські дисертації. Нарешті ми готові представити для загаль-
ного ознайомлення нашу спільну працю. 

Об’єктом дослідження є найактуальніші аспекти міжнародних відносин. 
Предметом дослідження ми обрали особливості технологій сучасних між-

народних відносин. 
Мета нашої спільної праці – дослідити найважливіші аспекти сучасних між-

народних відносин у технологічному вимірі. 
Зміст монографії побудований за логікою виокремлення певних сфер засто-

сування технологій у міжнародних відносинах.Як уже зазначалось, нелінійність 
присутня на всіх рівнях комунікативної динаміки, тому перший розділ присвя-
чено технологіям врегулювання міжнародних конфліктів. Синергетичний підхід 
з аналізу міжнародних конфліктологічних практик досліджує доктор політичних 
наук, професор І. В. Іщенко, що очолює науковий колектив. Він демонструє цін-
ність синергетики в створенні моделей міжнародних конфліктів, у яких елемен-
тами виступаютаттрактори, флуктуації, біфуркації, дисипативні структури та інші 
поняття синергетичного арсеналу. У цих елементах носіями є конкретні явища і 
процеси міжнародного життя, тому зазначені моделі слугують міжнародним прак-
тикам врегулювання конфліктів. 

Друга частина цього розділу присвяченадослідженню аксіологічного ви-
міру технологій керування міжнародними конфліктами. Автор – кандидат політи-
чних наук, доцент В. О. Пермінов, абстрагуючись від конкретики міжнародних 
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конфліктів, виокремив головні аксіологічні моделі, що дихотомічні за своєю при-
родою, вони, по суті, й провокують численні протистояння, в якій частині глоба-
льного протору вони б не спостерігались. Автору вдалося прослідкувати головні 
передумови формування цих моделей, дослідити їх сучасний стан та запропону-
вати регулятивний механізм керування міжнародними конфліктами. 

Другий розділ «Технології сучасної дипломатії», представлений декількома 
напрямками. Перший, автором якого є доктор політичних наук, професор 
О.Ю.Висоцький, сконцентрований на розгляді технологій публічної дипломатії у 
мінливому світі. Цей дослідний матеріал має науково-практичну значущість, адже 
сьогодні всі глобальні гравці визнали цінність м’яких засобів впливу на міжнаро-
дних суб’єктів, мотивуючи їх до співробітництва. Актуальність теми обумовлена 
також й тим, що дослідження технологій публічної дипломатії дозволяє всебічно 
проаналізувати та цілісно переосмислити накопичене стосовно цього засобу 
впливу на громадськість теоретичних знань з позицій їх цілеспрямованого та си-
стематичного використання в практично-політичній площині, тим самим сприя-
ючи перетворенню цього знання в рушійну силу ефективного забезпечення реалі-
зації інтересів міжнародних акторів. 

Другий напрямок дослідив кандидат політичних наук, доцент кафедри між-
народних відносин І.К.Головко. Дійсно, Парадипломатія, якурозглядає автор, сьо-
годні набула неабиякої актуальності. Адже її сутність пов’язана з практикою мі-
жрегіональної взаємодії, що в умовах децентралізації в Україні, розпочатої 
2014 р., стає ще більш затребуваною з боку і наукової спільноти, і практичних 
політиків,і громадськості в цілому. Показано зв’язок між регіоналізацією та пара-
дипломатією. Розкрито періоди становлення парадипломатії, її особливості на су-
часному етапі та перспективи розвитку.  

Авторство третьогонапрямку технологій дипломатії належить Т.О.Грачев-
ській, яка розкриває сутність «нішевої дипломатії». У сучасному світі склалася 
ситуація, за якої країни, маючи обмежені можливості поширювати свій вплив, на-
магаються використати цю ситуацію, відшукуючи та займаючи своє місце у між-
народній системі. Прикладами таких країн є Канада, Швеція і Норвегія. За порів-
няно короткий період існування «нішевої дипломатії» вже сформувалися певні 
моделі її реалізації, які мають принципові відмінності та застосовуються у різних 
умовах та під дією різних факторів. На прикладах вищезазначених країн і багатьох 
інших, показані конкретні проекти зі стабілізації кризових ситуацій, політичної, 
соціально економічної нестабільності у різних регіонах світу.Ці проекти, являють 
собою, по суті, систему «нішевої дипломатії». 

Третій розділ сконцентрований на проблемі національної безпеки, ґрунту-
ючись на деяких важливих її аспектах. У першому підрозділі висвітлюється важ-
лива проблема сучасного світу – контролю за зброєю масового ураження (хіміч-
ною зброєю). Тут важливий сам механізм вирішення цієї проблеми, адже міжна-
родна спільнота має об’єднатись для подолання такого явища як пандемія 
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COVID-2019, а на шляхи і методи її вирішення варто екстраполювати історичний 
досвід боротьби з подібними вадами людства, в тому числі й зі зброєю масового 
ураження.Отже, цей розділ має високу актуальність, а його назва «Система наці-
ональної хімічної безпеки та головні суб’єкти її забезпечення». Автором є канди-
дат історичних наук, доцент О. С. Двуреченська. 

Наступний підрозділ є віддзеркаленням глобалізаційних постмодернових 
тенденцій і має назву «Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розви-
тку сучасних міжнародних відносин», а його автор – кандидат політичних наук, 
доцент А.Є.Лясота. У розділі авторкою розкрито різноманітні технології та про-
грами розвитку інформаційно-комунікативної сфери, що здебільшого націлені на 
зміцнення національної безпеки. 

У четвертому розділі монографії наші колеги досліджують важливі аспекти 
демократичного транзиту у міжнародному контексті. Перший підрозділі дослі-
джено технології формування міжнародного іміджу транзитивних демократій на 
основі модернізації політичних інститутів держави. Автор кандидат політичних 
наук, доцент П. Г. Петров зосередив увагу на потенціалі політичних інститутів, 
пошуку їх аксіологічних параметрів і регулятивів, що мають сприяти створенню 
й підтримці іміджу транзитивних демократій, накопиченню критичної маси демо-
кратичних перетворень. Ця проблема завжди була і є надзвичайно актуальною для 
України. 

Глобальне значення громадянського залучення, його філософські та соціо-
культурні перспективи досліджувала у другому підрозділі кандидат політичних 
наук, доцент М. А. Реджа. На підстві аналізу концепцій громадянського залу-
чення, авторці вдалося дійти висновку, що ключову роль у його технології відіг-
рає поєднання трьох спонукальних сил – громадянина, державної влади і громад-
ських об’єднань, що створюють синергійний ефект. Громадська участь найефек-
тивніша, коли вона відбувається в рамках системи, яка заохочує співпрацю між 
урядом та жителями країни. У такій системі: Особи розуміють свої права та обо-
в'язки. Громадянське суспільство мобілізує людей, виступає за прогрес та працює 
із зацікавленими сторонами для впровадження рішень. Таким чином, міжнародні 
організації, підтримуючі розвиток демократії у транзитивних країнах, мають не 
просто фінансувати програми розвитку громадянського суспільства. Головне за-
вдання полягає в тому, щоб допомогти створити середовище його формування. 

Завершальний п’ятий розділ не випадково названий «Ресурси та інтереси 
країни як основа технологічності міжнародної взаємодії». Адже ми бачимо, що в 
умовах сучасної пандемії країни все частіше на перший план висувають свої інте-
реси до взаємодії, пропонуючи наявні можливості, детерміновані ресурсами, що 
цікавлять міжнародних партнерів. У першому підрозділі досліджено вплив поза-
регіональних акторів на міжнародні відносини в Центральній Азії. Кандидат істо-
ричних наук, доцент Н.М.Микитчук комплексно проаналізувала ситуацію міжна-
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родних відносин у цьому регіоні. Вона визначила ключові проблеми, що система-
тично спіткають центральноазійські країни, враховуючи розподіл їх життєвих ре-
сурсів, авторитарність політичних режимів та особливості їх взаємодії. Приділена 
увага реалізації інтересів ключових геополітичних акторів у цьому регіоні. 

Важливу, актуальну проблему технологій міжнародної взаємодії держав ро-
зглядає кандидат політичних наук, доцент В.М.Щербак у другому підрозділі. 
Вона ототожнюється з мультилатералізмом. Сучасний мультилатералізм – це ді-
яльність трьох і більше суб’єктів, що беруть участь у добровільній і (здебільшого) 
інституціолізованій міжнародній взаємодії, котра регулюється нормами, принци-
пами і правилами, які застосовуються в рівній мірі до усіх держав. Оскільки доб-
ровільність об’єднання країн є ключовою умовою, закономірним тут є конструк-
тивістський підхід, що визнається трендом сучасних міжнародних відносин. 
Отже, інтереси сторін, враховуючи наявні ресурси,спонукають їх до взаємодії. 
Автор, на основі індуктивного та дедуктивного підходів, аналізує явище мульти-
латералізму, виокремлюючи спільне та відмінне. 
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Міжнародним конфліктам як феномену і практиці їх врегулювання прита-

манна певна динаміка, яка має концептуалізуватись з позиції наукової парадигми, 
а враховуючи нелінійний характер вказаних процесів та відкритий тип системи, 
найкращим інструментом такого аналізу слід обрати синергетику [25]. З’ясуємо 
переваги цієї концепції. Варто відразу зазначити доцільність ефективного вико-
ристання синергетики з іншими науково-теоретичними підходами. Поміж іншого, 
синергетика дає цілісну картину динаміки міжнародних конфліктологічних прак-
тик. Тож, спираючись на можливості preventionofconflict, з позицій синергетики 
ми можемо спочатку оцінити учасників міжнародного конфлікту окремо. Виявити 
динаміку їх соціальної ентропії по відношенню до конфліктуючої сторони. Емпі-
ричним шляхом такий показник може бути встановлений на основі моніторингу 
протестних акцій за певний період [8]. Однак, з теорії модернізації, яку активно 
розробляв С. Хантінгтон відомо, що активність середовища тоді приносить пози-
тивний результат, коли вона поглинається політичними інститутами [30, c. 32].  

Вони дають можливість підтримувати і прямий, і зворотній зв’язок політич-
ної системи із середовищем. Якщо такої можливості немає й політичні інститути 
не можуть активно адаптуватися до зростаючої активності індивідів і груп, то за 
правилами синергетики соціальна ентропія зростає, що неминуче веде до біфур-
кації системи. Отже, оціюючи стабільність та динаміку міжнародної конфліктної 
взаємодії, варто встановити обсяг тих ресурсів, що можуть бути задіяні для зняття 
напруги у системі. Звісно, зниження ресурсного потенціалу в одного з учасників 
міжнародного конфлікту через внутрішньополітичні проблеми дає перевагу про-
тилежній стороні конфлікту і накладає відбиток на можливість реалізації стратегії 
preventionofconflict. Адже, як відомо з конфліктологічного підходу, якщо існує 
найкраща альтернатива переговорному процесу (BATNA), переговорного прос-
тору не існує і міжнародний конфлікт триватиме [27, c. 126]. У такій ситуації по-
слаблена політична система одного з учасників міжнародного конфлікту за термі-
нологією синергетики стає флуктуацією, що підштовхує до конфлікту. До речі, 



 

9 
 

помилкові, неефективні політичні рішення також можуть розглядатись у якості 
флуктуацій. Вони породжують кризові явища та нестабільність [5, с. 57]. 

Найкращий варіант для переговорного процесу з упередження конфлікту 
виявляється за приблизно рівних можливостей потенційно конфліктуючих сторін 
[17, c. 28]. Однак, медіація приносить бажаний результат, якщо за концепцією си-
нергетики, у локальній дисипативній структурі виникає той чинник-аттрактор, що 
мотивує учасників конфлікту до його припинення, принаймні недопущення його 
гострої фази. Тобто в ситуації, коли не вдається упередити міжнародний конф-
лікт, вступає в силу інша конфліктолгічна практика - conflictmanagement. Тут ва-
жливо знайти таку точку, докладаючи зусилля до якої можна змінити ставлення 
учасників міжнародного конфлікту до перспектив його продовження. Цей процес 
можна порівняти з акупунктурою – голкотерапією, коли лікар знаходить таке мі-
сце на тілі хворого пацієнта, встромлюючи голку в яке, він досягає лікувального 
ефекту і хвороба відступає.  

У деяких випадках і медіація не потрібна, наприклад тоді, коли регіональ-
ний міжнародний конфлікт між двома країнами підігрівається спонсорами з кож-
ної сторони, а у спонсорів, чи в одного з них виникає мотивація до ділової спів-
праці, але сторона що більше зацікавлена в співпраці змушена припинити спон-
сорство конфлікту. Адже інший спонсор може обмежити реалізацію вигідного 
проекту так потрібного більш зацікавленому в ньому спонсора конфлікту. Така 
ситуація, на наш погляд, виникла навколо конфлікту в Нагорному Карабасі. Цей 
конфлікт триває з другої половини 1980-х рр. Сторонами цього конфлікту висту-
пають Вірменія та Азербайджан, яких матеріально підтримують відповідно Росія 
і Турція. Остання гостра фаза цього конфлікту припадає на жовтень-листопад 
2020 р. Щоправда, з’явилась на перший погляд раптово можливість врегулювання 
цього конфлікту. Справа в тому, що побудований нещодавно газопровід російсь-
кого газу через територію Турції, ставить Росію в ситуацію, коли їй не вигідно 
підтримувати Вірменію в цьому конфлікту і вона пішла на поступки Азербай-
джану і Турції, що його підтримує в цьому конфлікті [34].  

Все частіше сторонами міжнародного конфлікту стають не держави, а орга-
нізації, в тому числі злочинні угрупування. Вони можуть конфліктувати з держа-
вними і приватними структурами інших держав. Доволі часто такі конфлікти ви-
никають за ресурси. Наприклад, доволі часто виникають конфлікти в Африкансь-
ких країнах. Коллієр та Хоeфлер визначають два типи озброєних недержавних 
суб’єктів: 1) Ті, що керуються жадібністю і прагнуть задовольнити в першу чергу 
економічні інтереси; 2) Ті, що керуються образою, і їхні цілі мають здебільшого 
політичний контекст [39]. Наприклад, Революційний Об’єднаний Фронт у 
Сьєрра-Леоне за типологією відноситься до типу «жадібний» оскільки нажива-
ється завдяки конфлікту на продажі діамантів. Натомість Каренський Національ-
ний Союз – національно-визвольне об’єднання у М’янмі, що протистоїть уряду 
Бірми до другого типу недержавних озброєних суб’єктів, тому що ставить перед 
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собою мету – створити незалежну державу Каренів. 
«Часто настає момент, коли уряди таких держав доходять висновку, що до-

сягти воєнної перемоги – дуже складно, а тому намагаються шукати певні шляхи 
політичного вирішення конфлікту. Навіть усвідомлюючи це, забезпечити задові-
льні результати – непросто. Держави можуть виявитися нездатними чітко сфор-
мулювати досяжні в довгостроковій перспективі цілі. Вони також можуть бути 
нездатними сформулювати й запровадити стратегію, яка поєднує примусові за-
ходи з політичними угодами. Багато країн опиняється у стратегічній глушині, 
якою вони блукають, будучи нездатними ані здобути воєнну перемогу, ані вирі-
шити конфлікт за столом переговорів» [49, c.42]. Cаме тоді найкращий момент 
для медіаторства. Мистецтво посередника переговорів полягає в тому, що він зда-
тен відшукати ту «болючу точку», яку слід використати заради зруйнування стру-
ктури конфлікту та початку процесу дисипації.  

Існує кілька варіантів поєднання боротьби зі збройними угрупованнями та 
ведення переговорів з ними. У деяких випадках держави воювали, сідали за стіл 
переговорів, а потім знову відновлювали збройне протистояння. В інших випад-
ках держави воювали та вели переговори одночасно. Окремі держави, які воювали 
з різними збройними угрупованнями, застосовували індивідуальний підхід, вою-
ючи з одними та домовляючись з іншими. Кожна війна демонструє унікальний 
взаємозв’язок між воєнними та політичними заходами, позаяк цей взаємозв’язок 
завжди існує [49, c. 54]. 

Тому ключовим політичним інститутом, що несе відповідальність за врегу-
лювання конфлікту залишається держава. К. Краузе підкреслює, що «дискурс те-
орії державності, який виник у процесі сучасного державотворення, обертається 
довкола трьох взаємопов’язаних наративів держави, які охоплюють її ключові фу-
нкції гарантування безпеки, добробуту та представництва». Краузе зауважує що, 
перший із них – гарантування безпеки – це головний обов’язок держави перед 
своїми громадянами. Подібні теоретичні посилання маємо у класичних працях 
М.Вебера і Т. Гоббса. У першого держава визначається як організація, що має мо-
нополію на легітимне використання насильства, яку вона отримує взамін на гара-
нтування безпеки для своїх громадян. У теорії суспільного договору Т. Гоббса 
безпека знаходиться в основі держави як політичного Левіафана, що долає анар-
хічний стан «війни всіх проти всіх» [45, c.428]. Виконуючи свою посередницьку 
місію, держава має обрати такого медіатора, що виступить в ролі чинника-аттра-
ктора, ментальний простір якого конгруентний кожній стороні конфлікту [13, 
с.25].  

Крім того, врегулювання міжнародних конфліктів неможливе без інформа-
ційного забезпечення. Адже сучасні можливості соціальних мереж разом із тра-
диційними ЗМІ дозволяють створити флуктуацію, підбурюючи населення до про-
тестних дій або навпаки, маніпулюючи свідомістю, створювати фальшиву кар-
тину дійсності у відносинах між країнами [14, с.138]. 



 

11 
 

Найважче завдання під час врегулювання міжнародного конфлікту – його 
виведення із зони впливу дивних аттракторів, що й надалі провокуватимуть про-
довження конфлікту. Коли конфлікт триває роками і переходить у позиційну 
війну, поступово складається його постійна інфраструктура, що містить не тільки 
людські, матеріальні ресурси (особовий склад, частин та з’єднань, зброя, бойова 
техніка, інженерне забезпечення, логістика тощо). У цю інфраструктуру як цент-
ральні дійові особи залучаються представники зовнішніх політичних сил, заціка-
влених у підтриманні StatusQuo, хоча з позиції теорії раціонального вибору сто-
ронам конфлікту невигідно його продовжувати.  

Тема спойлерів у миротворчій сфері в дослідженнях подається як така, що 
становить один з найбільших ризиків для миру, та можливих рецидивів насилля. 
Шкідниками, як правило, є лідери та політичні партії, які впевнені, що врегулю-
вання конфлікту слугує не на користь їхнім інтересам і підважить їх владу в май-
бутньому [55, c.178]. Практика вирішення соціально-політичних конфліктів пока-
зує, що сам мирний процес створює спойлерів, оскільки повернутися до насилля 
для останніх завжди легше, в той час як задоволення інтересів всіх задіяних у про-
тистоянні сил є надзвичайно складним завданням. Розглядаючи мобілізацію гро-
мадянського суспільства як важливий етап для становлення миру в Україні, необ-
хідно проаналізувати, які можливості та ресурси мають на сьогодні громадські 
організації, щоб посилити та прискорити мирні процеси. З цією метою було про-
ведено експертні опитування 5 провідних українських активістів та фахівців гро-
мадського сектору у сфері розбудови миру, медіації та діалогу [2, c.19]. 

У пошуку шляхів консолідації громадянської активності з врегулювання 
збройного конфлікту на Сході України експерти запропонували декілька інстру-
ментів. По-перше, це – продумана політика, що унеможливлює пропаганду та ак-
тивна медіа-кампанія, що сприятиме розумінню причин та наслідків конфлікту. 
Другим аспектом, який пропонують фахівці з розбудови миру, є необхідність 
впровадження «форматів, які б дозволили залучити більшість активістів грома-
дянського суспільства, діяльність яких спрямована на врегулювання конфлікту». 
По-третє, наголос робиться на необхідності встановлення контролю за владою та 
делегування кандидатів від громадянського суспільства на політичні посади. Як 
правило, міжнародні конфліктологічні практики стосуються припинення зброй-
ного протистояння, а якщо дозволяє обстановка і немає впливових спонсорів кон-
флікту, як наприклад у багатьох міжнародних конфліктах в Африці, практики по-
лягають у миротворчих операціях під егідою ООН.  

Як правило, синергетична картина сучасних міжнародних відносин наси-
чена процесами локалізації, що супроводжуються регіональними міжнародними 
конфліктами, гострий характер яких спостерігається в тих регіонах, що не досягли 
рівня постмодерністської політичної культури. Разом з тим, глобалізація прони-
кає у традиційні суспільства та викликає громадянське протистояння між прихи-
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льниками традиціоналізму і постмодернізму. Такі конфлікти, як наприклад у Си-
рії, легко переростають у міжнародні, у яких зіштовхуються політичні, економічні 
інтереси Таласократії і Телурократії [16, c. 65]. Врегулювати такі конфлікти мож-
ливо тільки за умов, коли геополітичні лідери Суші та Моря знайдуть порозуміння 
та зможуть вирішити конфлікт спільними зусиллями. Досвід показує, що чим бі-
льше незалежних міжнародних акторів залучено у міжнародний конфлікт, в 
якому кожен з них має свій власний зиск, тим більше аттракторів, до яких він 
може переорієнтуватись. Синергетична теорія концептуалізує необмеженість ва-
ріантів розвитку подій конфлікту через одночасний вплив цих аттракторів. Якщо 
їх багато і жодна політична сила не спрямовує розвиток подій, відбувається спо-
нтанний вибір цих аттракторів через нелінійність, конфлікт, а іманентною влас-
тивістю подібних процесів є біфуркація, наслідки якої важко передбачити [23, 
c.85].  

Звідси випливає, що міжнародний конфлікт активізований багатьма спон-
сорами ззовні має шанс до врегулювання через наявність переговорного простору 
між ними і мотивації до такої взаємодії. 

Нарешті, повне вирішення конфлікта (conflictresolution) можливе через зни-
кнення з порядку денного конфліктної ситуації. Насправді, таке трапляється не 
часто. Зазвичай розв'язання міжнародного конфлікту результується в угодах на 
основі трьох типів рішень [50, c. 50]: 

1. Прийняття принципово нового рішення, такого, що знімає протиріччя 
сторін. 

2. Серединного рішення, заснованого на погодженні інтересів і компромі-
сах. 

3. Асиметричного рішення, що припускає в значній мірі задоволення інте-
ресів одного учасника конфлікту й ігнорування більшості інтересів і цілей іншого. 

Якщо подивитися на ці три типи рішень, що супроводжують вирішення 
міжнародних конфліктів, то їх синергетична проекція виглядає наступним чином. 
Перший тип – принципово нове рішення, знімає протиріччя сторін й означає, що 
міжнародні суб’єкти створили таку топологію політико-інституційного дизайну 
взаємовідносин, що ґрунтуються на конгруентній взаємодії ментальних просто-
рів.  

Другий тип – серединні рішення характеризуються утворенням топології 
політико-інституційного дизайну взаємовідносин, що притаманний нестаціонар-
ним дисипативним структурам, у яких рівновага зміщена незначно, тому й енергії 
(ресурсів) на її підтримання знадобиться обмаль. 

Нарешті, третій тип – асиметричне рішення найчастіше пов’язане зі ство-
ренням топології політико-інституційного дизайну взаємовідносин, що супрово-
джується вкрай зміщеною рівновагою, на підтримання якої потрібно чимало ре-
сурсів. Міжнародна конфліктологічна практика свідчить про нестійкий стан такої 
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дисипативної структури, якій загрожують біфуркаційні процеси. Яскравий прик-
лад з минулої історії – рішення у Версалі, що закріпили принизливий стан Німеч-
чини в результаті поразки в Першій Світовій війні. Тож, з початком Другої Світо-
вої війни проявилась нестаціонарність цієї дисипативної структури. В сучасних 
умовах нестаціонарність дисипативної структури постконфліктної взаємодії про-
являється у Нагірному Карабасі, в якому Азербайджан отримав левову долю зе-
мель, що викликало обурення у Вірменії, яка під тиском Росії та Турції погоди-
лась на такі умови.  

Однак, це не означає що ця нестаціонарна структура взаємодії зазнає біфур-
кації у недалекому майбутньому. Адже в югославських подіях 1990-х рр. теж про-
водились миротворчі операції, однак ЄС створив мотивацію до безконфліктного 
розвитку цього регіону, виступаючи у якості аттрактора, до якого прагнуть країни 
регіону.  

Виокремимо чинники зростання соціальної ентропії в контексті попере-
дження міжнародних конфліктів. У контексті синергетики можливість упере-
дження відкритих міжнародних конфліктів залежить насамперед від гостроти 
конфліктної ситуації. Іншими словами, напруга між сторонами конфлікту зростає 
настільки, що ймовірна реалізація «ефекту метелика», тобто флуктуації, яка вла-
сне й штовхає конфліктуючі суб’єкти міжнародних відносин до відкритого про-
тистояння. Н. Цікановська розрізняє поняття «виклик», «небезпека», «загроза» і 
«ризик». На її думку, найбільш підвищено чутливими до флуктуацій є складні не-
лінійні системи, які перебувають у стані швидкого переходу з врівноваженого до 
нестабільного стану, що вимагає їх самоорганізації. Остання безпосередньо зале-
жить від різновиду флуктуацій, які можуть бути менш або більш значними, а та-
кож такими, що зумовлюють «ефект метелика» (біфуркацію). На наш погляд, 
останній вид флуктуацій є топологічним сам по собі – до його складу входять ви-
клики, ризики та загрози. Ураховуючи це, можемо підкреслити, що загрози є най-
небажанішим варіантом для складної системи, оскільки можуть зумовлювати її 
руйнацію. Виклики й ризики відрізняються від загроз тим, що мають мобілізу-
ючо-попереджувальний характер [33, c. 111-112].  

Упередити міжнародний конфлікт на рівні державних структур означає спи-
ратися у політичних рішеннях на раціональність, чого бракуює сучасним політи-
чним лідерам, зокрема в Україні. Це означає включеність середовища у цей про-
цес, постійний аналіз його реакції на ситуацію зростання напруги, коли зовнішні 
виклики і ризики трансформуються на загрози. Політико-інституційні структури 
в сучасних умовах повинні мати постійний зворотній зв’язок з середовищем. Це 
може бути легко реалізовано, адже замість колишнього традиційного листування 
на зміну прийшла електронна інформація, своєрідні електронні петиції, що й слу-
гуватимуть каналом зворотного зв’язку між політичною системою та її середови-
щем. Однак, потрібна політична воля запровадження цієї системі на державному 
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рівні. Тоді політичні рішення із попередження міжнародних конфліктів на держа-
вному рівні прийматимуться не інтуїтивно, а на об’єктивній інформаційній ос-
нові. В Україні вже зроблений крок до цього, адже у 2015 році внесено зміни до 
законодавства [7]. Варто зауважити, що недержавні організаційні структури, вза-
ємодіючі на міжнародному рівні теж час від часу проявляють конфліктність. Фа-
хівець-міжнародник повинен володіти системою компетентностей, що дозволя-
ють не доводити ці конфлікти до гострої фази.  

Так, вивчаючи стан справ у ТОВ «Біо Захист» (м. Дніпро), ми звернули 
увагу на особливість спілкування менеджерів та іншого персоналу товариства із 
зарубіжними партнерами. З’ясували, що конфлікти виникають через неякісний 
переклад текстів листування між організаціями. Тобто вони в таких випадках не 
можуть правильно зрозуміти один одного. Ми рекомендували керівництву цієї 
організації прийняти на роботу фахівця, який не тільки якісно володіє іноземною 
мовою. Він повинен знати психологію спілкування, вміло організовувати і вести 
міжнародні переговори, знати національні особливості ведення переговорів пред-
ставниками різних країн і насамперед тих, з якими вже встановлені партнерські 
зв’язки. Крім того, ми помітили деяку напруженість у стосунках персоналу ком-
панії та менеджерів у процесі запровадження змін, хоча всі співробітники цінують 
свою роботу максимально позитивно ставляться до своєї організації. Під час дос-
лідження ми підготували доповідь на тему: «Конфліктологічна практика з управ-
ління змінами в організації» і ознайомили з її текстом керівників компанії «Біо 
Захист».  

Варто проаналізувати ту точку неповернення, після якої, власне, попере-
дження конфлікту неможливе [6]. В процесі зростання соціальної ентропії міжна-
родних взаємин між країнами та іншими суб’єктами існує поетапна система упе-
реджувальних процедур. Спочатку суб’єкти обмежуються звичайною класичною 
дипломатією. Однак, дипломати не можуть діяти вільно, на свій розсуд. Вони 
отримують настанови від вищого керівництва країн. Тож, якщо їх позиції непри-
миренні, то звичайна дипломатія неспроможна упередити міжнародний конфлікт.  

На наступному етапі вступає до дії так звана превентивна дипломатія. Пре-
вентивна дипломатія – це дії, спрямовані на попередження виникнення спорів між 
сторонами, недопущення переростання існуючих спорів у конфлікти та обме-
ження масштабів конфліктів після їх виникнення. Превентивна дипломатія може 
використовувати різноманітні дипломатичні, політичні, економічні, фінансові, 
правові, військові та інші інструменти для попередження переростання конфлікту 
у гарячу фазу чи для його локалізації [51]. Такі інструменти мирного врегулю-
вання конфліктів вказані, зокрема, у 33 статті Статуту ООН: «Сторони, що беруть 
участь у будь-якому конфлікті, продовження якого могло б загрожувати підтри-
мці міжнародного миру й безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити кон-
флікт шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, 
судового розгляду, звертання до регіональних органів або угод чи інших мирних 
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засобів на власний вибір». Але на практиці міжнародна превентивна дипломатія 
має значно ширший перелік інструментів і може бути ефективною за наявності 
політичної волі та належних ресурсів.  

Згідно з вищезгаданим «Порядком денним для миру» Б. Бутроса-Галі, пре-
вентивна дипломатія може включати такі засоби: заходи зміцнення довіри, вста-
новлення фактів, раннє попередження, превентивне розгортання та демілітаризо-
вані зони. Існують також інші тлумачення превентивної дипломатії, як, напри-
клад, те, що представив дослідник Інституту миру США М. Лунд, який розуміє її 
як дії, вжиті в небезпечному часі і місцях з метою запобігання використанню вій-
ськової сили в політичних спорах, що виникли внаслідок економічних, соціаль-
них, політичних та міжнародних змін.  

Особливістю превентивної дипломатії є те, що вона проявляється у період 
між дипломатією мирного часу та кризовою дипломатією – діями по врегулю-
ванню конфлікту після його переходу у «гарячу» фазу. Cинергетична картина та-
кої ситуації являє собою дисипативну структуру взаємин між країнами та іншими 
суб’єктами що розхитується від надлишкової ентропії (зростання протиріч між 
суб’єктами), однак ще не перейшла до біфуркації і має шанс бути стабілізованою 
за рахунок введення в дію нових чинників-аттракторів, що притягують конфлік-
туючі сторони до взаємодії. Відтак, ключова роль для успіху превентивної дипло-
матії відводиться фактору часу [19, с. 47]. Одним з прикладів ефективного міжна-
родного втручання до початку насильства було розміщення Сил превентивного 
розгортання ООН в Македонії. Саме такі інструменти як превентивне розгортання 
у відповідь на звернення однієї зі сторін конфлікту щодо його переходу в гарячу 
фазу вважається потенційно найефективнішими для уникнення повномасштабних 
воєн та збройних конфліктів [29, c. 17]. Таким чином, превентивна дипломатія 
поєднує два напрями міжнародних конфліктологічних практик 
«preventionofconflict» і «conflictmanagement».  

Моніторинг міжнародних відносин, що визначає рівень конфліктності між 
сторонами спирається як на офіційні, так й на неофіційні процедури. Однією з 
таких неофіційних вимірювальних процедур є оцінки політичних ризиків. Справа 
в тому, що міжнародні бізнес-структури має свої можливості аналізувати ситуа-
цію у країнах реципієнтах, якщо йдеться про ТНК. Бізнес не буде інвестувати в ті 
країни, де назріває відкритий збройний конфлікт, політична криза тощо. Кількість 
таких аналітичних центрів зростає. Ось, наприклад відома англійська корпорація 
InternationalAlert розробила свою методику, з якої видно за яких обставин стабі-
льна обстановка може перерости в нестабільну і конфліктну. Її зміст полягає в 
складанні матриці з системи параметрів (політичного управління, економіки, со-
ціально-культурних умов і стану безпеки). Кожен параметр за наявності прояву 
може позначатися певним кольором в залежності від кореляції з нестабільністю і 
конфліктом [37, с.42-50].  



 

16 
 

Переважання якогось кольору свідчить про відповідний рівень ризику не-
стабільності й конфлікту. Як відомо, існують й інші методики, орієнтовані на ви-
значення політичних ризиків, наприклад «BusinessEnvironmentalRiskIndex» [38].  

Зауважимо, що дестабілізація міжнародної політичної ситуації, з якої почи-
нається міжнародний конфлікт, може набувати циклічності. Каузальність подіб-
них процесів багато в чому можна пояснити сформованістю суспільних стереоти-
пів [28]. Психологічний механізм впливу стереотипу на конфліктність передбачає 
його тісний взаємозв’язок з громадською думкою. До цього механізму слід зара-
хувати процес формування і підтримання мотивації конфліктної свідомості і по-
ведінки. Це завдання, як буде зазначено нижче, покладається на відповідну соці-
ально-психологічну інфраструктуру. Тому на рівні державних суспільних уста-
нов, суспільства в цілому ретельно відстежується відповідність поведінки інди-
віда вказаним стереотипам. Кожний випадок розходження індивідуального 
сприйняття проблеми із загальноприйнятим в суспільстві стереотипом засуджу-
ється громадськістю та її офіційними агентами [11, c. 94]. Наслідки впливу цих 
стереотипів на тривалість конфлікту очевидна.  

Причому, втрата стабільності міжнародних відносин ще не означає обов’яз-
кість трансформації передконфліктної латентної фази на відкритий конфлікт. Ці-
лком ймовірно, що цей перебіг подій не реалізується, якщо політичні лідери країн, 
міжнародних політичних, релігійних та інших структур будуть мати навички без-
конфліктного спілкування [15, c. 449]. Для науковця Kenneth W. Thomas, який ак-
центує увагу на вдосконаленні безконфліктного розв’язання протиріч, важливим 
у спілкуванні сторін є уміння бути почутим. Важливим елементом будь-якої вза-
ємодії під час врегулювання конфліктної ситуації є прояв уваги до проблем іншої 
сторони. Необхідно переконати свого опонента в тому, що його пропозиції та ін-
тереси враховані. На думку К. Томаса визначальними рисами неконфліктного спі-
лкування є настійливість, енергійність та співпраця. Їх слід вважати обов’язко-
вими для оволодіння міжнародними переговірниками. [46, с. 2-3].  

Унеможливлення біфуркаційних процесів на міжнародному рівні залежить 
й від того, наскільки політичні лідери контролюють ситуацію у своїх країнах. Як 
показала «арабська весна», ланцюгова реакція цілком можлива в певному регіоні 
якщо його об’єднують спільні проблеми – низький рівень життя, корупція в орга-
нах влади, безробіття тощо. Фахівці-конфліктологи стверджують – утримати си-
туацію під контролем можливо, контролюючи представників радикальних полі-
тичних угруповань. Адже суспільне середовище податливе на численні операти-
вні дані які за своїм характером конгруентні поточним соціальним проблемам, що 
містять алгоритми з їх розв’язання [44].  

В сучасних умовах численні флуктуації спричиняють блогери, що мають 
значну популярність в інтернет-аудитирії. Рефлексія індивіда, що може протисто-
яти емоційному сприйнятю інформації, формується за умов достатньої кількості 
її джерел. Відкриті суспільства демонструють саме таку можливість. Однак, якщо 
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метою виступає загострення міжнародних відносин, існує практика створення ме-
режі авторитетних он лайн джерел, що можуть створити синергійний ефект, впли-
ваючи на учасників комунікаційної взаємодії. Запобігти наростанню конфлікту 
через інтернет спілкування цілком можливо. На думку відомого фахівця з кризо-
вого паблік рілейшенз І. Лукашевського, необхідно дотримуватись певних правил 
спілкування щоб не спровокувати протилежну сторону комунікативної взаємодії 
на конфлікт. Він пропонує прибрати емоційність там, де вона може загострити 
ситуацію [48].  

Слід пам’ятати, що конфлікти на міжнародному рівні можуть штучно під-
бурюватись радикальними політичними силами, тим паче якщо має місце погір-
шення економічної, екологічної та політичної обстановки в регіоні, а політична 
еліта, спираючись на історичне минуле підбурюватиме до протистояння [57, 
с.887]. Якщо актуалізоване протилежне завдання – запобігти конфлікту, то, як 
вважає знаний фахівець-конфліктологДж. Памент, доцільно задіяти публічну ди-
пломатію й м’яку силу. Ці засоби здатні сформувати в суспільній свідомості при-
вабливі образи та ідеали. [52]. Ці методи впливу на масову свідомість є надзви-
чайно актуальними коли йдеться при вибір нових пріоритетів зовнішньої полі-
тики. 

У міжнародній конфліктологічній практиці, найчастіше зустрічається варі-
ант, коли конфлікту не вдається запобігти і він потребує врегулювання. Терміно-
логічний апарат синергетики передвизначає його трактування як біфуркаційний 
процес у якості вихідної іманентної властивості виведення конфліктуючих між-
народних суб’єктів до зони простих аттракторів. Отже внаслідок біфуркації руй-
нуються формальні зв’язки між суб’єктами міжнародних відносин. На міждержа-
вному рівні скорочуються, зачиняються дипломатичні представництва, відбува-
ється висилка дипломатів, припиняються економічні зв’язки, спільні культурні та 
інші соціальні проекти тощо [32, c. 109]. Створюється інфраструктура міжнарод-
ного конфлікту. З’ясуємо це поняття та його зміст. Науковці Л. Пієре і Дж. Річчі 
акцентують увагу на створенні так званої соціально-психологічної інфраструк-
тури конфлікту. Вона потрібна для того, щоб адаптуватися до затяжного, висна-
жливого міжнародного конфлікту. Ця інфраструктура містить, на думку науков-
ців, такі елементи: колективну пам’ять, етос конфлікту та колективні емоційні 
орієнтації. В результаті адаптації сторони долають стрес і психологічний тиск су-
противника. Разом з тим, замало винайти цю інфраструктуру.  

Наступним кроком політичного керівництва країн є запровадження її в сус-
пільство. Це означає організацію суспільного дискурсу, громадських обрядів, в 
тому числі й військових. Елементом соціально-психологічної інфраструктури 
конфлікту є висвітлення певних міжнародних політичних подій в шкільних під-
ручниках, дидактичного матеріалу вищих навчальних закладів тощо. Вся поточна 
інформація про об’єкт даного конфлікту сприймається сторонами на підставі сфо-
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рмованих стереотипів, провідну роль в яких відіграє згадана соціально-психоло-
гічна інфраструктура.  

У такий спосіб створюється мотивація до потенційного продовження між-
народного конфлікту [53]. Отже, суспільство за таких обставин знаходиться в 
стані нестабільності коли конфлікт розпочатий проти іншої країни підтримує 
лише частина населення. У випадку одностайної підтримки свого уряду в конфлі-
кті населенням країн соціально-психологічна інфраструктура конфлікту має заве-
ршений цілісний характер. Як приклад, можна навести конфлікт між Ізраїлем та 
Палестиною. Звідси випливає, що врегулювання міжнародного конфлікту важ-
ливо розпочинати до того як складається соціально-психологічна інфраструктура 
його забезпечення.  

З іншого боку, коли суспільство неконсолідоване як в Україні з приводу 
конфлікту на Сході, то хоча і сформована нестійка соціально-психологічна інфра-
структура, цей конфлікт продовжується і ще довго перебуватиме у гарячій фазі 
доки його ентропія, що підживлюється поляризованими геополітичними лідерами 
ззовні не знизиться. Отже, соціально-психологічна інфраструктура через проек-
цію синергетики є дисипативною структурою. Для її існування ключове значення 
має енергія, а враховуючи зовнішньополітичні тренди навколо цього конфлікту, 
та внутрішньополітичну топологію дизайну базових політико-інституційних 
структур у спонсорів цього конфлікту США та РФ, можна спрогнозувати, що ене-
ргії досталь для продовження збройного протистояння конфліктуючих сторін. 

Ми вважаємо, що у період активного формування соціально-психологічної 
інфраструктури міжнародного конфлікту з обох конфліктуючих сторін, за відсут-
ності регулюючого впливу, відбувається ескалація конфлікту, яка може змінити 
всю конфігурацію політичних систем. Розірвати цю інфраструктуру, як показує 
вітчизняний досвід – задача надто складна. Спочатку необхідно консолідувати су-
спільство. Досягти цього у багатоскладному суспільстві, що розділене культур-
ними особливостями, історичним минулим, релігійними, мовними відмінностями 
а також поляризацією еліт, на наш погляд, можливо тільки за умов впливового 
медіатора між ворогуючими сторонами. Причому, необхідним доповненням до 
його військової могутності, інших складових міжнародного іміджу, має бути за-
безпечена конгруентність ментальному простору цих взаємодіючих суб’єктів.  

Якщо брати окремо кожного з конфліктуючих міжнародних суб’єктів, то 
іншим аспектом, що впливає на перспективу врегулювання конфлікту, про який 
ми вже згадали вище, є зв’язок між зовнішньою і внутрішньою політикою. Адже 
країна, що у змозі об’єднати різноманітні соціальні інтереси всередині країни, зда-
тна вести ефективну зовнішню політику. Зараз не дуже популярно наводити при-
клад сучасних пострадянських країн, звертаючи увагу на їх досвід з вирішення 
подібних завдань. Однак, варто звернутися до Казахстанської моделі. Саме в силу 
успішності реалізації проекту мультиетнічного, багатоконфесійного суспільства 



 

19 
 

на казахстанській землі, багато політиків і вчених визнають унікальність казах-
станської моделі і в центрі цієї моделі - Асамблея народу Казахстану (АНК), ство-
рена в 1995 р. [1]. 

До речі, сама назва Асамблеї вже говорить про те, що в країні один єдиний 
народ, казахстанці - нація єдиного майбутнього. В країні не використовують тер-
мін «національні меншини» або «діаспори», а замінили його на етнокультурні об'-
єднання (ЕКО). Діяльність Асамблеї народу Казахстану спрямована на реалізацію 
державної національної політики, забезпечення суспільно-політичної стабільно-
сті в республіці і підвищення ефективності взаємодії державних і цивільних ін-
ститутів суспільства в сфері міжетнічних відносин.  

Отже, внутрішньополітична стабільність гарантує рух країни до простих ат-
тракторів. Як показали попередні дослідження, якщо країна, в якій стабільна по-
літична система і зовнішнє середовище, почали дестабілізуватися через викорис-
тання у внутрішній політиці маніпулятивних технологій, спрямованих на мобілі-
зацію електорату багатоскладного суспільства з акцентом на роз’єднувальні по-
зиції між соціальними групами за релігійним, мовним та іншими чинниками, до 
того ж, ця країна перебуває у важливому геополітичному регіоні, її очікує трива-
лий міжнародний конфлікт. Адже впливові міжнародні актори стають спонсо-
рами конфлікту, підтримуючі різні його сторони. Як небезпідставно вважає А. 
Лейпхарт, якщо політичні еліти не можуть дійти згоди у такій країні, побудувати 
демократію неможливо [18, c.143].  

Таким чином, задля побудови демократії у багатоскладному суспільстві 
цінності політичної еліти не мають бути настільки поляризованими, що перегово-
рного простору з вирішення спірних питань взагалі не існує. Особливо така ситу-
ація притаманна геополітичним орієнтирам, іманентним владним структурам і 
опозиції. Саме за таких умов взаємовідносини між ними орієнтовані не на прості 
аттрактори, а на дивні, які синергетика трактує як провокуючі постійний конф-
лікт, вихід з якого можливий за вищезазначеної констеляції посередництва. Разом 
з тим, ситуація у нашому ракурсі розгляду проблеми пов’язана якраз із невдалою 
політикою базових політичних структур.  

Отже, виникає потреба із врегулювання міжнародного конфлікту, до якого 
може бути втягнуто не тільки конфліктуючі сторони, а також їх спонсори, підтри-
муючі соціально-психологічну і матеріальну інфраструктуру конфлікту. Як вже 
зазначалося вище, превентивна дипломатія поєднує дві фази конфлікту – латен-
тну та відкриту. З іншої сторони, превентивна дипломатія як засіб дій можлива у 
двох варіантах взаємодії суб’єктів міжнародного конфлікту. Перший варіант – 
тоді, коли сторони конфлікту утворюють переговорний простір і свідомо йдуть на 
врегулювання конфлікту. Другий – коли між ними немає згоди, конфлікт продов-
жується і він настільки небезпечний, що може загрожувати сусіднім країнам.  

В обох варіантах превентивна дипломатія можлива. Однак у першому – 
вона ґрунтується на згоді сторін, тому й умови для неї кращі, а в другому – вона 
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трансформується на кризову дипломатію, миротворчість. Дослідження виявило, 
що неозброєні або легко озброєні місії з обмеженими мандатами практично не 
мають ефекту для підтримки миру. Натомість багатовимірні місії або місії з при-
мусу є значно ефективнішими для миротворчого процесу. Особливо це стосується 
роботи місій тоді, коли конфлікт ще триває. Інші вчені дійшли висновку, що об-
межений мандат місії не тільки не сприяє миротворчому процесу, але й може на-
віть збільшити рівень агресії, наприклад, щодо цивільного населення [9, c. 7]. 

У подальшому, коли пікова гострота конфлікту пройдена, тобто наближа-
ється постбіфуркаційна стадія, відбувається впорядкування системи конфліктую-
чих міжнародних суб’єктів посередництвом чинника-аттрактора, який включає 
військовий контингент для примусу до миру та політичні структури для ство-
рення нової безконфліктної взаємодії сторін [29,c.16]. 

Досвід конфліктів на теренах пострадянського простору засвідчує – для ус-
піху врегулювання конфлікту обов’язково у складі місії має бути військовий під-
розділ. Якщо такого немає, то ніякий мандат ООН чи ОБСЄ не спасе ситуацію і 
сторони будуть конфліктувати. Такі висновки очевидні на прикладах конфліктів 
у Грузії, Південній Осетії тощо. Відсутність упередженості третьої сторони є за-
порукою успіху з врегулювання виникаючих конфліктів. Наприклад, у Грузії ми-
ротворчі місії СНД на чолі з Російською Федерацією не тільки не попередили ес-
калації, але й були одним із політичних та військових інструментів продовження 
цього та інших подібних конфліктів. Варто звернутися по досвід вирішення кон-
фліктів у Хорватії, Ліберії, Боснії та Герцеговині, Косово, Анголі. Їх аналіз пока-
зує справедливість наших тверджень про неупередженість посередника та необ-
хідність використання військового контингенту з метою успішної конфліктологі-
чної практики. Упередженість в конфлікті третьої сторони слугує аттрактивним 
чинником, що веде до продовження біфуркації, а отже ніякого врегулювання не 
відбудеться. Штучне роз’єднання конфліктуючих сторін в такому випадку приз-
водить до утворення дисипативної структури, що існуватиме до тих пір, поки ви-
стачить ресурсів для її підтримання. У всіх зазначених випадках цивільна моніто-
рингова місія працювала паралельно й у тісній кооперації з військовою миротво-
рчою [9, c. 8].  

Звідси очевидно, що будь-який міжнародний конфлікт має кращі шанси на 
врегулювання поки не склалася соціально-психологічна інфраструктура його за-
безпечення. Коли ж крапку неповернення пройдено і не вдалося на ранній фазі 
врегулювати цей конфлікт, припинення гарячої фази залежатиме від спонсорів 
міжнародного конфлікту а також від складу миротворчої місії, до якої обов’яз-
ково, окрім цивільної моніторингової місії має входити військовий контингент. 

У міжнародних відносинах може відбуватись за невеликий термін цілий ка-
скад біфуркацій, в основі яких аксіологічний чинник. Дослідники сучасної глоба-
лізації пов’язують також нестабільність та конфліктогенність з намаганнями тра-
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диційних суспільств, очолюваних авторитарними політичними лідерами, уник-
нути соціокультурного впливу Заходу, зберігаючи свій статус-кво. Конкретизу-
ючи вищевказані причини з методологічних позицій синергетики, зазначимо на-
ступне. Успішні демократичні країни, що мають високий рівень життя своїх гро-
мадян, виступають у якості аттрактивних чинників до країн, перебуваючих у стані 
демократичного транзиту. Ця аттракція сприяє активному обміну інформацією у 
світі, яка по суті є першоосновою глобалізаційних процесів. Крім того, на тлі гі-
перзростання інформаційного обміну у світовій системі, економіка країн-лідерів 
інноваційних технологій стає все більш інтегрованою не тільки між собою, але і з 
країнами третього світу.  

Привабливий високий рівень життя у європейських країнах та зростання 
конфліктності на Близькому Сході спричинило європейську міграційну кризу, що 
виявилась наступною точкою біфуркації, яка припадає на період 2015-2016 рр. 
Конфліктологічні практики за логікою розвитку подій почали складатись у бік 
створення спеціальних структур з розподілу біженців-мігрантів по європейських 
країнах [36;43].  

В результаті система міграції суттєво змінилася. Адже її відкритість, дина-
мічність на тлі неконтрольованої міграції та сьогоднішньої пандемії, вже стала на 
заваді підтримання національної безпеки європейських країн. За таких умов без-
перервної зміни параметрів, впливаючих на міграцію очевидний каскад біфурка-
цій [21]. Остання точка біфуркації, пов’язана із міграційною кризою у Європі, 
спричинила критичну модифікацію параметрів порядку системи. Не зважаючи на 
численні ініціативи та спроби стабілізації параметрів у процесі самоорганізації 
елементів інституційного рівня системи, її стан наразі залишається нестійким, ха-
отичним. Міграційна криза підвищує соціальну ентропію. Зростає невдоволення 
європейців такою ситуацією. 

На думку Л. Бевзенко соціальна ентропія на макрорівні – поняття покликане 
відображати міру незв’язаності між членами соціуму, міру слабкості «соціальної 
тканини», а на мікрорівні це поняття фіксує міру неузгодженості повсякденних 
практик членів суспільства [3]. Наші попередні дослідження показали зміст по-
няття «суспільно-політична ентропія» як інтенсивність суспільних відносин в пе-
вній галузі, що дозволяє на основі синергетичного і ціннісного підходів, викори-
стовуючи емпіричні методи, оцінити інтенсивність і векторність соціально-полі-
тичних змін, в яких політичні інститути слугують нормативно- регулятивною і 
аксіологічною основою дій політичних акторів.  

Заслуговує на увагу емпірична сутність цього терміну. Вочевидь деструк-
тивний, руйнівний характер має суспільно-політична ентропія в певних констеля-
ціях політико-інституційної взаємодії політичних інститутів з оточуючим середо-
вищем. Її можливо конкретизувати тільки, враховуючи ціннісний характер ре-
зультату. На нашу думку, суспільно-політична ентропія може позначатись зна-
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ком (+) плюс, якщо дестабілізація політико-інституціонального середовища і зо-
внішнього середовища спричиняє демократичні перетворення, і знаком (–) мінус, 
якщо веде до авторитаризму. Адже науковці вбачають у політичних інститутах 
ціннісно-нормативний компонент [4, с. 75]. Ми теж з цим погоджуємось. У будь-
якому разі, в центрі уваги дослідника повинен бути суб'єкт з його потребами, ін-
тересами і цінностями, руйнування і зміна яких веде до нестабільності.  

Будучи складовою політичної системи, політичні інститути виконують ло-
кальні завдання через систему комунікації. Тобто, кожен політичний інститут ві-
дповідає за певні зв’язки як в політичній системі, так і за її межами. Тому міжін-
ституційна взаємодія може вести до дестабілізації в одному її модусі та стабілізу-
вати обстановку в зовнішньому середовищі за іншим модусом. Приміром, політи-
чний актор, що діє у межах політичного інституту виборів, має відповідні норми 
на основі пропорційної системи, коли електорату невідомі конкретні кандидати 
(закриті списки кандидатів від партій). Ця норма спричиняє потрапляння до спи-
сків політичних партій людей за принципом особистої відданості керівникам цих 
партій, а не за діловими якостями. Подальша низка подій, коли рішення прийма-
ються на основі патрон-клієнтських зв’язків, з часом загострює ситуацію в країні. 
Адже принцип вільної конкуренції в ринкових умовах порушується. Вочевидь, 
ситуацію можна виправити, змінюючи норму в політичному інституті виборів, 
коли списки кандидатів від політичних партій будуть відкритими.  

Крім суспільно-політичної ентропії, ключове значення має такий показник, 
як відкритість політичної системи. Однак, відкритість політичної системи озна-
чає, насамперед відкритість її комунікаційних мереж. При цьому в політичну си-
стему повинна надходити як зовнішня інформація, тобто весь необхідний для уп-
равління обсяг даних про стан середовища, так і внутрішня інформація про стан і 
динаміку змін самої системи. Разом з тим, відкритість політичної системи до руй-
нівних флуктуацій не може розглядатися як цілком позитивне реагування, спря-
моване на задоволення вимог суспільних груп. Наприклад, відкритість політичної 
системи до тероризму як задоволення потреб суб’єктів-терористів означає 
крайню дестабілізацію політичних інститутів держави, що може призвести до їх 
фрагментації. Отже, відкритість політичної системи зумовлює її здатність реалі-
зувати стан рівноваги, коли хаос (дезорганізація політико-інституційного середо-
вища і зовнішнього середовища) за інтенсивністю дорівнює впорядкованості [24, 
с. 68-69]. У цьому процесі політичні, як й інші соціальні інститути, задіяні як го-
ловні зв’язуючі ланки в соціальних відносинах з певних сфер діяльності.  

Тож, якщо ці поєднувальні ланцюги між владними структурами та суспіль-
ним середовищем не виконують своєї гормонізуючої ролі, спостерігається конф-
ліктність. Причому, ця конфліктність має багаторівневий характер. Перший рі-
вень обумовлений взаємодією формальних і неформальних політико-інституцій-
них норм через соціально-політичну суб’єктність. На другому рівні політичні ін-
ститути держави, політичні партії, громадсько-політичні організації, групи тиску, 
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взаємодіючи між собою на певних етапах динаміки продукують помилкові, нее-
фективні політичні рішення, що по суті є флуктуаціями, породжуючими кризові 
явища, нестабільність. 

Третій рівень охоплює взаємодію політичних інститутів із зовнішнім сере-
довищем, за певних умов дестабілізуючи його. Має місце і зворотний дестабілі-
зуючий вплив зовнішнього середовища на політичні інститути через підвищення 
соціально-політичної ентропії в ньому. Таким чином, усі три рівні політико-ін-
ституційної взаємодії являють собою синкретизм. До речі, багаторівневість як ре-
зультат синергетичного прояву в політиці властива трактуванню сучасних дослі-
дників, зокрема А. Венгерова [5, c.57]. 

В контексті міграції населення соціальною ентропією можна назвати міру 
розбіжності у поглядах, цінностях, практиках соціального життя, релігійних, ку-
льтурних, етнічних особливостях мігрантів або мігрантів та місцевого населення 
приймаючої держави, що призводить до таких явищ як наростання соціального 
напруження, ксенофобія, дискримінація, тероризм, злочини ненависті тощо [12, 
с. 88]. З різним рівнем прояву ксенофобія спостерігається у всіх західноєвропей-
ських державах, хоча у 2017 р. відзначалося незначне зниження її показників [5].  

Основне занепокоєння щодо імміграції серед громадян у опитуваних краї-
нах полягає в необхідності інтеграції мігрантів у суспільство приймаючої дер-
жави. Важливо зазначити, що більшість громадян західноєвропейських держав 
вважають, що іммігранти скоріше збільшують ризик тероризму в приймаючому 
суспільстві, аніж обтяжують його економіку [42]. 

Можна наводити численні приклади популярності праворадикальних полі-
тичних сил у країнах Західної Європи [35;41]. Їх легітимність зростає з кожним 
наступним терактом. А відокремитися від мігрантів стіною неможливо. Причому, 
якщо до останнього часу мігранти мешкали в окремих районах європейських міст 
куди поліція практично не навідувалась, то сьогодні, наприклад в центрі м. Берлін 
почалося спорудження будівлі для мігрантів, чим шоковані місцеві жителі. При-
чому, там де вони стають жертвами впливу ісламістів, зростає протест корінних 
мешканців. Іншими словами, існує суперечність між очікуваннями європейського 
суспільства та реаліями, в яких спостерігається небажання мігрантів асимілюва-
тися в культурний простір європейців. Так чи інакше місцевій владі доводиться 
вирішувати це питання. Перспективним напрямком дій, на наш погляд, є відокре-
млення ісламу від ідеології, принаймні на теренах країн ЄС. В такій ультиматив-
ній формі, наприклад поставив питання президент Франції Е. Макрон [58].  

На тлі усіх цих міграційних проблем та їх наслідків, політичні структури ЄС 
намагаються здійснювати програми, метою яких є створення міжкультурної гар-
монії. Так нещодавно титул міст «столиць європейської культури» в 2020 році 
Єврокомісія надала хорватському місту Рієка і ірландському Голуей [40]. Завдяки 
своєму титулу столиць європейської культури Рієка і Голуей використовують 
весь потенціал культури, щоб збагатити життєвий досвід європейців і зблизити 
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європейські спільноти», – наводяться в комюніке слова заступника голови ЄК з 
просування європейського способу життя МаргарітісаСхінаса. Ініціатива столиць 
європейської культури «об’єднує людей і підкреслює роль культури в просуванні 
цінностей, на яких побудований наш Європейський союз: різноманітності, взає-
моповаги, терпимості та відкритості», – заявила в свою чергу член ЄК з інновацій, 
досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель [56]. Суспільство повинне 
ґрунтуватися на мультикультурних засадах, враховувати все різноманіття куль-
тур, релігій, будуватися на відкритості, повазі до інших цінностей, на умінні слу-
хати іншого. Діалог між людьми різних культур, релігій, переконань повинен 
стати основною формою їхнього співіснування. Необхідна не просто терпимість, 
а повага до іншого, що означає знання один про одного. Повага до іншого повинна 
супроводжуватися здатністю критично ставитися до своєї культури. 

Очевидно, що ЄС на тлі міграційної кризи активізував діяльність із гармо-
нізації взаємодії полікультурних спільнот. Однак, це лише початковий етап орга-
нізаційної роботи у дусі мультикультуралізму. Вихід з міграційної кризи й досі не 
знайдено, адже структури ЄС діють за принципом, який спрямований не на «лі-
кування хвороби», тобто усунення причин неконтрольованої міграції, а лише на-
магаються усунути її наслідки. Причому, саме конфлікт цінностей виступає домі-
нуючим у наслідках міграційної кризи. На наш погляд, його вирішення можливе 
шляхом створення нормальних соціальних умов у країнах-донарах мігрантів, ін-
вестування в економіку країн Африканського континенту і Сходу. Поряд із цим, 
необхідно акцентувати увагу на аксіологічній складовій міжцивілізаційнийного 
діалогу на підставах мультикультуралізму.  

Якщо ж звернутися не до наслідків міграційної кризи, що викликана чис-
ленними конфліктами на Близькому Сході у країнах MENA, а до їх причин, то 
синергетична парадигма задіяна в експланаційно-праксеологічному аспекті 
впливу на ситуацію має виключно прикладний характер. Головним завданням 
праксеології як галузі наукових знань є розгляд ефективних способів досягнення 
певної мети [20]. Сучасні дослідження, присвячені праксеології в міжнародних 
відносинах розглядають проблему «активних політичних одиниць» (далі - АПО). 
Науковці вважають такими одиницями не тільки політичні партії, а взагалі будь-
які політичні, соціальні групи, що мають мету створення і діяльності. Причому, 
вони проявляють активність не тільки у межах політичної системи та середовища 
однієї країни. Мета їх діяльності може екстраполюватися й на нові політичні утво-
рення за межами своєї країни [45, c.5]. Прикладом слугує Курдська робітнича пар-
тія, яку Сирія використовувала проти Турції, послаблюючи її як конкурента в ре-
гіоні. Автори К. Kaйзер, Г. Сміт інші зазначають умови, за яких активна політична 
одиниця існує як така. По-перше, вона забезпечує внутрішнє згуртування, а отже 
у разі необхідності здатна мобілізувати своїх прихильників на екстремальні дії. 
По-друге, АПО має сприяти адаптації своїх членів і структури загалом на тлі шви-
дкоплинної обстановки без втрати своєї ідентичності. По-третє, АПО повинна 
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встановити громадські зв’язки які слугують для роз’яснення мети своєї діяльності 
як у внутрішній, так й у зовнішній політиці до того ж мати ресурси для досягнення 
цієї мети [45, c. 6].  

Вказана теорія на практиці констелюється у задіяння миротворчих структур 
в сучасні міжнародні конфлікти. Вона дійсна й для оцінки транснаціональних су-
спільно-політичних структур, що розгортають свою діяльність долаючи конфлік-
тність між людиною і природою, намагаючись вирішити глобальні проблеми су-
часності, наприклад такі як забрудненість довкілля. Цією проблемою опікуються 
«партії Зелених», що мають різні назви, однак координують свою діяльність на 
міжнародному рівні.  

Оскільки шаблонів врегулювання міжнародних конфліктів не існує через їх 
унікальність, суб’єкти, які приймають рішення з врегулювання конфлікту мають 
вплинути на їх причини, вирішення яких усуне напругу між ворогуючими сторо-
нами. Ось типові з них, на які звертають увагу науковці: 

1. Відомо, що міжнародні конфлікти, особливо між країнами з перехідними 
політичними режимами пов’язані з неякісним державним управлінням, політич-
ним управлінням взагалі, таку точку зору підтримують сучасні дослідження кон-
фліктів у країнах Близького Сходу і Магрибу [54, c.7]. 

2. Конфліктність, в тому числі на міжнародному рівні підсилюється через 
обмеження доступу до питної води. 

3. Низька диверсифікація економіки нафтодобувних країн і цінові шоки у 
кризові періоди, а це призводить до фінансового авторитаризму. В такій ситуації 
фінансові потоки контролюються авторитарним правителем, що намагається збе-
регти StatusQuo і не дати іноземним монополіям заволодіти контрольним пакетом 
акцій нафтодобувної промисловості. 

4. Великі групи безробітної молоді погіршують ризик конфлікту не тільки 
у себе в країні, а й на міжнародному рівні. Такий висновок особливо актуальний 
для регіону, враховуючи, що молоді люди у віці від 15 до 29 років складають до 
30 відсотків населення регіону Близького Сходу та Північної Африки (MENA) і 
майже 47 відсотків населення працездатного віку. 

5. Наступна причина конфліктності є зміна політичного лідера. Дуже часто 
упродовж двох років після цієї події тривають конфлікти всередині країни. Однак 
вони мають тенденцію виходу на міжнародний рівень через підтримку конфлік-
туючих сторін різними геополітичними центрами. Типовий приклад – тривала 
війна в Сирії, де зійшлися інтереси США, Росії, Турції, Ірану та інших країн.  

6. Причиною конфліктності в регіоні зазначено інвестиційну діяльність з 
боку Всесвітнього банку, що не враховує соціальну нерівність серед країн регіону.  

Дослідники рекомендують боротися за зниження конфліктності, укріплю-
ючи зв’язки між урядовими структурами і громадськістю. Цей висновок вірний 
для будь-якого регіону [54, c. 24].  

Не менш важливим і перевіреним на практиці кроком-рекомендацією за 
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зниження конфліктності в регіоні є підвищення безпеки громадян, реформування 
судової системи і виведення корупції з практики діяльності політико-інституцій-
них структур.  

Наступна рекомендація – необхідно покращити моніторинг конфліктів в ре-
гіоні, використовуючи цільові показники [54, c.26].  

Актуальною і понині залишається децентралізація управління, що надасть 
можливість більшість соціальних проблем вирішувати на місцевому рівні.  

Спільна рекомендація до країн регіону – сприяти диверсифікації економіки 
від нафти і газу. Залежність від експорту вуглеводнів призводить до «рантьері-
зму» і віддаленню держави від громадян, зберігає економіку дуже уразливою від 
цінових шоків.  

У свою чергу, великі споживчі субсидії, які зазвичай супроводжують нафто 
і газозалежні держави, призводять до слабкого управління, сек'юрітизації і конф-
лікту. Розширення формування національного доходу – це галузь, в якій міжна-
родне співтовариство розвитку може додати прихильників і підтримати більш ви-
гідні інвестиції, клімат і умови для малих і середніх підприємств [54, c. 27].  

Наступне завдання позначене тезою – знизити конфліктність у регіоні мо-
жна шляхом створення великої кількості робочих місць для молоді. Його пропо-
нується вирішити у наступний спосіб: По-перше, реформувати систему освіти, 
щоб краще зв'язати її з місцевими структурами зайнятості, включаючи професійне 
навчання; По-друге, визначити ті сектори економіки, які мають найбільший поте-
нціал створення робочих місць, і проводити облік створення робочих місць при 
визначенні пріоритетів інвестицій в розвиток; По-третє, розширити доступ до фі-
нансів і послуг з розвитку підприємництва для малого і середнього бізнесу. Про-
понується також створити агентства / служби з підтримки інвестицій для просу-
вання прямих іноземних інвестицій, а також реалізувати додаткові можливості 
працевлаштування.  

Наступний напрямок зниження конфліктності – стратегічна взаємодія з пра-
восуддям и управлінням сектором безпеки [22]. Вдосконалення цих інститутів, 
очищення їх від корупції – головне завдання. 

Відзначається, що, за винятком ірано-іракської війни, «конфлікти в країнах 
Близького Сходу і Північної Африки» часто мають походження або учасників за 
межами регіону MENA і можуть мати більш відповідну назву – «Інтернаціоналі-
зовані війни» [26, c. 149], що ведуться на території MENA. Крім того, такі транс-
кордонні проблеми, як витіснення населення від районів з питною водою внаслі-
док бойових дій і глобальне значення нафти спричиняють неадекватність рішень 
із врегулювання багатьох виключно національно орієнтованих внутрішніх конф-
ліктів. Транскордонні і регіональні проблеми, поширені в MENA, вимагають спів-
праці національних, міжнародних і регіональних зацікавлених сторін. Насправді, 
в регіоні МЕNА є існуюче співтовариство інтегрованого розвитку, прикладом 
якого є арабська Координаційна група, Організація Ісламська конференція, Ліга 
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арабських держав і Перської затоки, Рада співробітництва. Це означає, що MENA 
має інституційну інфраструктуру, необхідну для позитивних і спільних рішень 
регіональних проблем, викликаних конфліктами і нестабільністю. 

Потрібно визнати цінність недержавних приватних механізмів надання до-
помоги. Проведені дослідження показали, що поряд із міжнародними донорсь-
кими агентствами, в тому числі тими, які розташовані в регіоні MENA, одними з 
найбільш значних постачальників допомоги, є також важливі благодійні пожер-
тви від приватних осіб. Регіон MENA, з його прихильністю до Закяту і традицією 
роздачі милостині, є унікальним у контексті співпраці з міжнародними організа-
ціями і місцевими організаціями розвитку. 

Отже, ми показали, на прикладі аналізу регіону МЕNA, праксеологічні за-
сади врегулювання міжнародних конфліктів. Інші регіони мають свої особливо-
сті, що необхідно враховувати у праксеологічному контексті їх врегулювання.  

Тим не менш, такі проблеми як бідність, безробіття та інші можуть викли-
кати біфуркаційні процеси в будь-якому регіоні та викликати каскад цих процесів, 
а тому вони потребують вирішення на постійній основі. 

Синергетика дозволяє оцінити синергетичний стан системи міжнародної 
взаємодії, побачити можливість реалізації біфуркаційних процесів, реальні аттра-
ктори, до яких прагне система. Зазначений аналіз потрібен для обрання ефектив-
них міжнародних конфліктологічних практик.  

Синергетичний підхід у системі з іншими методами сприяє обранню стра-
тегії з: попередження, врегулювання чи вирішення міжнародного конфлікту. Го-
ловний позитив цього методу – він дозоляє дати відповідь на питання: чи виста-
чить ресурсів на реалізація кожної з цих стратегій. 

Як виявилось, чинники зростання соціальної ентропії укладаються в сис-
тему «виклик», «небезпека», «загроза» і «ризик», серед яких загроза є найнебез-
печнішою обставиною, що сигналізує про максимальне зростання ентропії в між-
народній конфліктній взаємодії, за якою латентна фаза конфлікту переростає на 
кризу й дедалі на – відкритий конфлікт.  

Причому, у світовій практиці напрацьований досвід реагування на зрос-
тання міжнародної конфліктності. Так, у стабільному стані діє звичайна диплома-
тія, завданням якої є підтримання двосторонніх зв’язків із середовищем і погли-
нання, виведення зайвої соціальної ентропії з системи.  

При зростанні нестабільності в дисипативній структурі взаємодіючих 
суб’єктів, запроваджується превентивна дипломатія, що має певний набір упере-
джувальних функцій. Якщо ж, вона не в силах упередити конфлікт і настає криза 
у міжнародних відносинах між певними сторонами, то запроваджується кризова 
дипломатія, що має більш рішучі інструменти впливу.  

У синергетиці криза відповідає зоні біфуркації. В такій ситуації міжнародні 
інститути докладають максимум зусиль для її подолання. Якщо кризу перебороти 
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не вдається, конфлікт виходить у відкриту фазу, а це означає збройне протисто-
яння. І єдиним ефективним способом його припинити зазначається миротвор-
чість. Коли все ж таки вдається взяти під контроль ситуацію, запроваджують при-
мус до миру. Цей метод обов’язково передбачає використання військового миро-
творчого контенгенту, що активно роз’єднує конфліктуючі сторонни, тим самим 
знижуючі соціальну ентропію.  

Однак, якщо зупинитись на цій стадії міжнародної конфліктологічної прак-
тики, ми тільки тимчасово вирішимо проблему. За нею має слідувати підтримання 
миру і постконфліктне врегулювання, що з позиції синергетики являє собою чин-
ник-аттрактор. Він відсікає усе зайве, що сприяло конфліктності між суб’єктами і 
будує нову дисипативну структуру, зміщення рівноваги якої може знизитись за 
умов конгруентності топології політико-інституційного дизайну ментальному 
простору взаємодіючих сторін на безконфліктній основі. 

Встановлено ключову умову успіху виведення міжнародної системи до 
зони простих аттракторів – недопущення створення соціально-психологічної ін-
фраструктури конфлікту, що має реалізуватись засобами міжнародних конфлік-
тологічних практик у контексті conflictresolution. Умовами реалізації є: по-перше, 
консолідація населення країни, а по-друге – активна робота з радикальними полі-
тичними силами з обох сторін. До того ж, миротворча місія задля ефективності 
роботи має містити і військовий компонент і підрозділ переговірників. 

Праксеологія як галузь знань стосовно ефективних методів досягнення по-
ставленої мети діяльності конкретизується в міжнародних конфліктологічних 
практиках. В умовах міжнародного конфлікту населення, охоплене зоною конф-
лікту, страждає від бойових дій, однак, не маючі своєї організаційної структури, 
не може врегулювати конфлікт. Тож, у врегулюванні будь-якого міжнародного 
конфлікту завжди має бути задіяна активна політична одиниця (АПО). Її роль у 
наступному: По-перше, вона забезпечує внутрішнє згуртування, а отже у разі не-
обхідності здатна мобілізувати своїх прихильників на екстремальні дії. По-друге, 
АПО має сприяти адаптації своїх членів і структури загалом на тлі швидкоплин-
ної обстановки без втрати своєї ідентичності. По-третє, АПО повинна встановити 
громадські зв’язки, які слугують для роз’яснення мети своєї діяльності як у внут-
рішній, так й у зовнішній політиці до того ж мати ресурси для досягнення цієї 
мети. 
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1.2. Технології керування міжнародними конфліктами:  
аксіологічний вимір 

 
 

Володимир Олександрович Пермінов,  
кандидат політичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  

 
 
В сучасному науковому дискурсі поширеною є теза, що сьогоднішній світ 

дедалі пришвидшеними темпами неухильно еволюціонує в бік подальшого ускла-
днення, збільшення ризиковості. Втім ми бачимо, що це не змінює важливої риси 
міжнародних відносин останньої сотні років – своєрідного поділу світу на дві ча-
стини (зовсім необов’язково рівні, проте досить добре виражені), відносини між 
якими мають характер конфлікту. Упродовж тривалого часу, фактично від моме-
нту утворення НАТО та до розпаду Радянського Союзу у 1991 році цей конфлікт 
мав назву «холодна війна» і був протистоянням двох систем, що визначалися як 
капіталістична та соціалістична, кожна з них мала певні особливості у ідеологіч-
ній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах. Головними, на думку 
автора, слід вважати саме розбіжності у ідеологічній сфері, адже на момент роз-
паду СРСР фактично з’ясувалося, що так звана соціалістична модель економіки 
була лише неефективною та певною мірою застарілою модифікацією капіталісти-
чної, причиною чого, в першу чергу, стало невиконання основної умови переходу 
від капіталізму до соціалізму – ліквідації приватної власності. Проте наскільки б 
не були умовними відмінності між системами, вони породжували численні конф-
лікти, в тому числі, військові, найвизначнішими з яких були війни у Кореї, В’єт-
намі, Афганістані. Дев’яності роки минулого століття розпочалися під гаслами 
«глобальної демократичної хвилі», поширення єдиних загальнолюдських ціннос-
тей, що дозволило американському політологу Ф. Фукуямі навіть висунути ідею 
«кінця історії», але ж досить швидко на зміну настільки оптимістичним тракту-
ванням майбутнього міжнародних відносин прийшла концепція «зіткнення циві-
лізацій» іншого відомого вченого С. Хантінгтона. Підставою такої концепції 
стала наростаюча загроза міжнародного тероризму, загострення проблеми ради-
калізації політичного ісламу, що відбилося у конфлікті навколо Кувейту. Згодом 
з’ясувалося, що розмаїття конфліктів жодним чином не зменшилося, навпаки, з 
кожним роком з’являються нові «лінії розбрату»: все більше країн не пораються 
з внутрішніми чварами та отримують ярлик «неспроможності»; стверджується 
феномен швидкої дестабілізації та переходу до тривалого протистояння (іноді на-
віть збройного) у відносно стабільних (події «арабської весни») та зразково стабі-
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льних країнах (боротьба за незалежність Каталонії, BREXIT, рух «жовтих жиле-
тів» у Франції); Російська Федерація, яка проголошувала курс на поступову євро-
пейську та євроатлантичну інтеграцію, досі на папері залишається вірною демок-
ратичним ідеалам, перетворилася на мілітаризовану імперію з гаслом відтворення 
глобальної біполярності; жорстка диктаторська форма правління зберігається у 
самому центрі Європи (Білорусь), а диктаторські мотиви з’являються у центрі 
Північної Америки (президент Д. Трамп у США) – система міжнародних відносин 
стає системою міжнародних конфліктів.  

У відношенні українських громадян до більшості (або майже до всіх) сучас-
них конфліктів, не зважаючи на те, де вони відбуваються – на Близькому Сході, у 
Африці, Європі чи Латинській Америці, можна помітити цікаву особливість – ча-
стина відразу бачить в усьому «руку Кремля» (іноді мова йде про «руку Пекіна»), 
інші – «зовнішнє управління», або ж «руку Вашінгтона». Це характерно також для 
оцінки подій всередині країни. Але ж важливіше, що подібна картина не є специ-
фічною українською властивістю. У світових ЗМІ «руки» в тій чи іншій мірі зга-
дуються постійно, можна зробити висновок, що громадяни інших країн світу здій-
снюють оцінку міжнародних подій аналогічним чином, відповідно, розподіля-
ються симпатії та антипатії, висловлюється підтримка чи засудження, вчиняються 
більш рішучі дії. Для керування міжнародними конфліктами, їх врегулювання та 
розв’язання принципове значення має розуміння сутності цього поділу, ознак, за 
якими можна встановити, що, наприклад, умовний прихильник проросійського 
курсу України майже автоматично стає на бік Д. Трампа у США, Н. Мадуро у 
Венесуелі, Вірменії у збройному конфлікті в Нагірному Карабасі, шиїтського 
Ірану у протистоянні з мусульманськими країнами, які сповідують сунітський іс-
лам, тощо. Для здійснення наукового пошуку у цьому напрямі автором пропону-
ється зосередити увагу на аксіологічному вимірі сучасних міжнародних відносин. 
Сукупність людей, які приймають той чи інший бік у певному конфлікті, в такому 
контексті доцільно розглядати в якості транснаціональної ідентичності, своєрід-
ним ядром, основою якої, в свою чергу, виступають ціннісні орієнтації. Відпо-
відно, розпочати дослідження необхідно з розгляду проблематики процесів побу-
дови, складання транснаціональних ідентичностей, згодом перейшовши до гіпо-
тетичного опису тих моделей ціннісних орієнтацій, навколо яких зазначені іден-
тичності гуртуються та протиборство між якими є першоджерелом більшості між-
народних конфліктів сьогодення. 

Феномен транснаціональної ідентичності є знайомим людству, але розвиток 
технологій комунікації дозволяє говорити про набуття ним нового змісту. Тради-
ційна національна ідентичність передбачає ідентифікацію людини як із держа-
вою, так і з суспільством (народом), до того ж в історичній ретроспективі такі 
форми ідентичності найчастіше не народжувалися самі собою, проте створюва-
лися значною мірою штучно. Зазначена абстрактна конструкція насичувалася пе-
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вним соціокультурним змістом, сенсом, який зазвичай створювався інтеліген-
цією, запозичувався з різних культурних джерел, а згодом оголошувався націона-
льною культурою в самому широкому сенсі цих слів. Проте також цей сенс міг 
бути просто взятий з етнічної культури панівного етносу. Таким чином, нація є 
достатньо суб’єктивною, уявною людською спільнотою, реальність якої детермі-
новано цілеспрямованою роботою державних інститутів та конкретними історич-
ними обставинами [1, с. 9–10]. Свого часу Е. Балібар навіть зробив цікавий висно-
вок: «Будь-яка соціальна спільність, яка є відтвореною під впливом певних інсти-
тутів, є уявною. Тобто її основа – це проекція індивідуального існування на тка-
нину колективного оповідання, на пізнавання загального імені і на традиції, що 
переживаються як слід незапам'ятного минулого (навіть якщо вони були сфабри-
ковані і засвоєні при недавніх обставинах). Але це примушує сказати, що тільки 
уявні співтовариства, залежно від обставин, є реальними» [2, c. 111]. 

В умовах сучасності поява нових форм ідентичностей, які не прив’язані до 
певної національної держави, може бути представлена, з точку зору реальної по-
літичної практики, як поєднання регіональних ідентичностей (є аналогічними су-
спільству (народу) у схемі формування національної ідентичності) навколо пев-
ного нетериторіального (віртуального) центру (уособлює державу, якщо продов-
жити вказану аналогію) [1, с.10, 4]. Важливим у контексті дослідження є те, що 
сьогодні функцію такого нетериторіального (віртуального) центру можуть вико-
нати не певні суб’єкти, а ціннісні орієнтири. Саме таким чином (Рис. 1.1.), як у 
калейдоскопі, сьогодні з’являються, трансформуються, розпадаються та склада-
ються знову, але вже, вірогідно, навколо нової чи видозміненої аксіологічної мо-
делі, нові транснаціональні ідентичності. 

В рамках синергетичної парадигми, яку можна вважати універсальним ме-
тодом пізнання дійсності, ми можемо представити аксіологічні моделі в якості ат-
ракторів – сфер притягування, стійких станів, в які потрапляє система і в межах 
яких певний час функціонує, водночас цей сталий стан системи притягує до себе 
всю множину «траекторій» системи [3, с. 33]. Аттрактори – активні стійкі центри 
потенційних шляхів еволюції глобальної політичної системи, здатні «притягу-
вати» і організовувати елементи системи і навколишнього середовища [4, с. 21]. 

Обґрунтування ціннісних орієнтирів, глибинний історичний екскурс до 
суті питання потребує проведення окремих досліджень, втім в рамках цієї ро-
боти можна сформулювати найбільш важливі риси двох гіпотетичних основних 
аксіологічних моделей, протиборство між якими і являє собою суть сучасного 
«протистояння світів» або ж нової «холодної війни». Також слід зауважити, що 
протистояння та взаємозбагачення ціннісних орієнтацій у сучасному світі в ці-
лому не може обмежуватися лише двома моделями, щонайменше є також цінно-
сті цивілізацій Сходу, які мають як значний масив спільних рис, так і певні важ-
ливі відмінності від тих, що розглядатимуться нижче, проте безпосередньо у 
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Рис. 1.1. 

часи сьогодення значне загострення конфронтації ми спостерігаємо саме навколо 
ціннісних моделей, які є характерними для західної цивілізації. Побачити це заго-
стрення можна на близькосхідному напрямі, у значній кількості африканських 
країн, а почасти навіть у країнах, які ми традиційно відносимо до цивілізаційного 
масиву Сходу. До того ж, саме цей бік аксіологічного виміру сучасних міжнарод-
них відносин є актуальним для України. 

Отже, по-перше, ми маємо цінності євроатлантичного світу, витоки яких 
йдуть до Давньої Греції та Риму, потім вони збагачуються за часів великого пере-
селення народів і середньовіччя, проходять через Реформацію, витримують чисе-
льну кількість війн, зокрема, дві світові у минулому сторіччі.  

Якщо викладати схематично, то їх стрижень – конкурентна економіка та 
верховенство права. Такий порядок є невід’ємним від особистих свобод людини і 
єднання таких вільних особистостей у громадянське суспільство. Навколо остан-
нього терміну можна сперечатися, проте для цілей дослідження можна його ви-
значити як феномен, який концептуалізує зміни у суспільстві в умовах усталеної 
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конкурентної економіки та верховенства права. Громадянське суспільство важко 
визначити інакше, ніж «суспільство свідомих громадян», в якому кожен відчуває 
себе частиною єдиного цілого, розуміючи власні права і обов’язки. Насправді, 
таке трактування громадянського суспільства є досить близьким до класичної 
концепції Дж. Локка. Також автору є близькими в даному контексті висновки 
українського дослідника В.В. Мужа, що «громадянське суспільство, з одного 
боку, виступає осередком формування колективної правосвідомості, оскільки 
його інститути є колективними утвореннями, що містять елементи соціальної 
групи, а з іншого – інституції громадянського суспільства є джерелом станов-
лення правосвідомості усього населення держави. Крім того, інститути громадян-
ського суспільства, спираючись на право як основний інструмент реалізації пок-
ладених на них завдань, створюють сприятливу атмосферу для підвищення рівня 
громадянської правосвідомості в суспільстві» [5, с. 173].  

Своєрідним продовженням громадянського суспільства виступає потужне 
місцеве самоврядування, яке можна охарактеризувати як «одну з форм суто гро-
мадської активності, яка випливає з природного права громадян держави 
розв’язати на власний розсуд (але відповідно до законодавства) питання, що пос-
тають в процесі повсякденного управління територіальними справами без безпо-
середнього втручання органів державної влади» [6, с. 335]. 

Місцеве самоврядування є формою локальної демократії, але поширення 
цього феномену не обмежується локальним рівнем. Демократичні процедури та 
механізми у якості виду конкурентності, змагальності пронизують всі рівні буття 
євроатлантичного світу, мають вирішальне значення у формуванні державного 
апарату. Схематичний опис відповідної ціннісної моделі (Рис. 1.2.) слід завер-
шити саме демократією у політичній сфері, де вона виступає логічно обумовле-
ною, єдино в цьому випадку можливою формою регулювання та сталого, гармо-
нійного (наскільки це можливо у складній, багаторівневій системі з такою кількі-
стю та якістю конфліктогенних факторів) функціонування всієї сукупності взає-
мовідносин та взаємозв’язків: вільні індивіди, які поєднуються у громадянське су-
спільство, що зумовлює сильне та ефективне місцеве самоврядування; конкурен-
тне економічне середовище, яке вкупі з громадянським суспільством елементарно 
не може працювати без наявності верховенства права; державний апарат, який не 
можна вважати надбудовою, втім стороною суспільного договору, органічним 
елементом системи, що відповідає за забезпечення її «політичними товарами» та 
бере на себе функції захисту як внутрішнього (право на легітимне насилля), так і 
зовнішнього у разі необхідності нейтралізації військових загроз. 

Євроатлантична аксіологічна модель є достатньо складною для розуміння 
тими, для кого вона не є звичним порядком речей, можливий простір для так зва-
них «простих рішень» в її рамках є дуже вузьким. Більше того, на перший погляд 
вона може здатися крихкою, адже як спекулятивним шляхом, так і за допомогою 
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екскурсів до історії можна зрозуміти її труднощі у моменти військового проти-
стояння, або ж навіть швидкого та незвичного загострення внутрішніх проблем. 
 

 
Рис. 1.2. 

Демократичні процедури та узгодження дій в рамках громадянського суспі-
льства зазвичай потребують часу та й у такому разі не завжди гарантують успішне 
рішення. Але ж упродовж своєї історії ця модель ціннісних орієнтацій та побудо-
вані на її ґрунті державні утворення продемонстрували надзвичайну стійкість, ви-
робили та сформулювали у державному устрої значну кількість механізмів і про-
цедур адаптації до умов, які змінюються. Наприклад, політичні партії слугують у 
євроатлантичних суспільствах, в тому числі, додатковим запобіжником щодо про-
никнення у владні структури лише гідних цього людей. Або ж модель взаємодії 
представницьких та виконавчих органів влади, у яких пріоритет має саме парла-
мент, а не голова держави, обраний шляхом всенародного голосування, добре по-
рається з викликами, які породжені достатньо новим явищем, коли вибори вигра-
ють завдяки підтримці не активної меншості, але ж пасивної більшості, ядро якої 
становлять соціально пасивні люди пенсійного віку. Апофеоз адаптивності цінні-
сної моделі ми мали змогу спостерігати під час виборів у США 2020 року, коли 
втримати існуючий порядок речей без серйозних соціальних вибухів і потрясінь 
вдалося саме за допомогою процедур, які здавалися відверто застарілими.  

Найважливішою особливістю євроатлантичної аксіологічної моделі є пози-
ціонування сторін у дихотомії «особистість (суспільство) – держава» з акцентом 
на горизонтальні (рівноправні) зв’язки, які загалом є характерними для євроатла-
нтичного світу на всіх рівнях. В даному випадку навіть можна стверджувати, що 
особистість є беззаперечним центром, навколо якого вже поступово «нарощені» 
інші елементи моделі, які не мають самостійних інтересів, не грають самостійну 
роль у відриві від центру. Відповідно, ведучи мову про роль держави, доцільно 
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вживати радше словосполучення «державний апарат».  
Друга модель ціннісних орієнтацій пов’язана із специфічним жорстко ета-

тистським світосприйняттям. Виокремлювати серед інших вірогідно можливих 
саме цю необхідно завдяки її жорсткому протиставленню першій: у другій моделі 
особистість, людина не є центром, вся схема вибудовується від держави, навколо 
держави та задля неї. Історично склалося так, що найбільш чітко і показово вка-
зана система цінностей ствердилася у РФ. Цьому сприяли як географічні та клі-
матичні умови, характерні для згаданої держави, так і події упродовж всієї росій-
ської історії, найбільш важливими з яких, на думку автора, є прийняття християн-
ства у Київській Русі, монголо-татарська навала, реформи Петра І. Нарешті, оста-
точне оформлення у державному устрої описуваної аксіологічної моделі у завер-
шеному або навіть досконалому для неї вигляді відбулося за часів Радянського 
Союзу. Також у той період історії зафіксовані найбільш вдалі спроби фізичного 
поширення цих ціннісних орієнтацій на країни так званого соціалістичного та-
бору. Проте, як і у випадку опису першої аксіологічної моделі, детальний істори-
чний екскурс, безумовно, становить певний науковий інтерес, проте є поза фоку-
сом предметного поля цього дослідження.  

Наразі можемо зробити висновок, що у межах даної аксіологічної моделі 
мова фактично йде про цінності так званого «російського світу». Парадоксальною 
ситуацію робить той факт, що «російський світ» не має цінностей як таких, чисе-
льні спроби вчених і публіцистів віднайти «стовпові символи», «скрепи» сучасної 
Росії є нічим більшим, ніж умоглядні побудови, які не мають відношення до пра-
ксеологічних аспектів реальної політики. Відсутність цікавої або ж прийнятної 
для інших народів месіанської ідеї, крім просто ідеї величі Росії заради величі Ро-
сії, є чи не головною проблемою для імперської політики сучасної РФ. Втім аксі-
ологічна модель, яку логічно асоціювати саме з «російським світом», досить впе-
внено знаходить прихильників серед представників багатьох культур, складає 
конкуренцію відповідному євроатлантичному феномену.  

Економічною основою аксіологічної моделі «російського світу» є держа-
вно-монополістичний капіталізм. Така економічна модель сформувалася в Росій-
ській імперії за царських часів, зберігалася в ній, не зважаючи на спроби модер-
нізації урядів Вітте і Столипіна, згодом перейшла до СРСР, у якому мала назву 
«соціалізм». Втім зміна вивіски жодним чином не міняла суті, ще сучасник рево-
люційних подій у Росії 1917 року, класик світової соціології М. Вебер аргументо-
вано доводив, що спроба створення нового суспільства і господарства за доктри-
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нальними рецептами марксистського соціалізму закінчилася повним крахом, а бі-
льшовикам вдавалося утримувати владу лише завдяки використанню старих бур-
жуазних методів організації праці, виробництва і управління у поєднанні з війсь-
ково-поліцейськими методами примусу (Червона Армія, ВЧК, революційні три-
бунали) і перетворенням підконтрольної їм частини колишньої Російської імперії 
в один великий військовий табір [7, с. 89]. Хоча М. Вебер і не вгадав у своїх про-
гнозах швидкого краху більшовицького режиму, проте не помилився у суті – фа-
ктичній незмінності економічної моделі царського і радянського режимів Росії. 
Значні потрясіння кінця ХХ століття також не викликали докорінного реформу-
вання економічного ладу, вслід за однією модифікацією державно-монополістич-
ного капіталізму (соціалізмом), у сучасній РФ ствердилася наступна – державно-
корпоративний капіталізм, в умовах якої держава «делегує» повноваження щодо 
керування економічною сферою кільком великим гравцям, які є безпосередньо 
пов’язані з владною верхівкою та знаходяться в глибокій залежності від неї.  

До речі, М. Веберу вдалося зробити ще одне важливе в контексті даного 
дослідження «пророцтво»: «Які б цілі не переслідували петербурзькі літератори 
(diePetersburgenLiteraten), їх апарат влади – солдати – чекають і вимагають тільки 
одного: зарплати і військового видобутку. І цим визначається все» [7, с. 92]. Кон-
центрація економічних потужностей у держави взаємопов’язана із патерналізмом: 
якщо визначити власну стратегію забезпечення фінансової незалежності просто 
не є можливим, то все залежить лише від державної «милості», від сьогоднішніх 
можливостей голови держави, «батька народів» проявляти турботу про власних 
підданих. До речі, вирішальна роль в усіх важливих процесах саме голови дер-
жави обумовлюється логічно, пересічна людина, яка повністю і в усьому беззапе-
речно залежить від держави, не може сприймати її абстрактно, принаймні до ча-
сів, коли влада перейде до не персоніфікованого штучного інтелекту. Таким чи-
ном, для описаної аксіологічної моделі характерною є достатньо проста схема 
(Рис. 1.3.): держава (багато в чому фактично голова держави) і особистість взає-
модіють (до того ж, майже в односторонньому порядку, можливості окремої осо-
бистості здійснювати реальний вплив на державу є лімітованими) у монополізо-
ваному державою економічному середовищі на умовах патріархальної родини, де 
покірність волі батька є беззаперечною, проте від нього очікується турбота про 
членів сім’ї.  

Головною особливістю моделі ціннісних орієнтацій «російського світу» є 
абсолютне домінування держави у дихотомії «особистість (суспільство) – дер-
жава», абсолютне настільки, що змінюється навіть суть самої дихотомії, яку мо-
жна звести до формули «особистість – держава», де суспільству, тим більше, гро-
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мадянському суспільству просто немає місця, в разі виникнення необхідності за-
хисту власних інтересів (такі інтереси та, відповідно, такі ситуації все ж трапля-
ються) особистість протистоїть державній машині самостійно. Значне спрощення 
аксіологічної моделі можна спостерігати також ще в одному моменті – фактично 
зникає інститут права. 

 

 
Рис. 1.3. 

В умовах всепоглинаючої державної могутності на нього немає жодного за-
питу, адже його функція – регулювати взаємовідносини між державою і суспіль-
ством та усередині суспільства, між особистостями та їх групами. Ця функція еле-
ментарно відмирає за непотрібністю. Демократичні процедури на всіх рівнях, які 
є настільки важливими для євроатлантичного світу, замінюються імітаційною де-
мократією, верховенство права – корупцією. Остання у середовищі з відсутністю 
права стає найзручнішим засобом взаємодії, ствердження власної волі, закріп-
лення певних позицій. Твердження про те, що корупція стає субститутом права в 
умовах абсолютного домінування держави у дихотомії «особистість (суспільство) 
– держава», безумовно, потребує додаткового обґрунтування, детальної наукової 
розробки в рамках досліджень міждисциплінарного характеру, проте може бути 
висунуто в рамках даної праці в якості гіпотези. 

Своєрідна ліквідація, викорінювання інститутів громадянського суспільс-
тва та права змінює й сутність та роль безпосередньо держави. Взагалі, в російсь-
кій традиції цей інститут має значні особливості, якими багато чого можна пояс-
нити. Етимологія російського слова «государство» походить від слова «госу-
дарь», а воно – від слов'янського «господарь», тобто господар або повелитель, 
іноді слово також виводять від слова «Господь», або Бог. Вже сам термін перед-
бачає, що не держава зобов’язана служити громадянам, а піддані повинні дого-
джати їй, зневажаючи власні інтереси і потреби. Російський вчений В. Іноземцев 
доводить, що російське слово «государство» не має аналогів у європейських (та й 
не тільки) мовах. Так, всесвітньо відома праця Платона в оригіналі мала назву 
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Πολιτεία, за давньоримських часів вживався термін ResPublica, тобто вже семан-
тика цих слів вказувала на форму правління, характер взаємовідносин, втім не про 
необхідність підпорядкування. Не зустрічався термін-аналог російського «госу-
дарство» і у середньовічній Європі, а класичний трактат Нікколо Макіавеллі в 
оригіналі має назву IlPrincipe (від римського «принцепс»). Навіть класичний твір 
Томаса Гоббса «Левіафан» з його акцентом на державну міць присвячено владі 
співдружності церковного та громадянського (the power of a Commonwealth, 
ecclеsiastical and civil), отже, не системі, де все вирішує «господар». Протягом сто-
літь і аж до наших днів у романських і німецьких мовах держава зазвичай має 
назву state, Staat, état, estado, stato тощо. Всі ці терміни, що почали використову-
ватися для позначення політичної одиниці у XIII-XIV століттях (тобто в період, 
коли в Європі формувалися відносно складні і комплексні суспільства), сходять 
до латинського слова status, яке позначає стан або позицію по відношенню до чо-
гось. Німецьке Reich, що походить від протогерманськогоrikja і готського reiki, 
має аналоги в більшості мов німецької групи, вказує на пряму лінію спадкування, 
або на приналежність до певного роду, але не на відносини панування і підпоряд-
кування, тим більше не відсилає ні до чого божественного. Фінське tila констатує 
просторову визначеність того чи іншого суспільства, тобто трактує територію, як 
і китайське 国家, що поєднує відсилання до імператорського роду та кордону, або, 
якщо бути більш точним, до стіни, що відокремлює володіння імператора від зо-
внішнього світу [8]. 

Важливо відмітити ще одну властивість аксіологічної моделі, яка сформу-
валася у завершеному вигляді, досягла своєрідної досконалості в рамках «росій-
ського світу», до речі, саме ця риса багато в чому сприяє її поширенню, в тому 
числі, далеко за межі Росії, навіть в тих регіонах, де пересічні громадяни могли й 
не чути про РФ, тим більше, не розуміються на її культурі та цінностях, жодним 
чином не прагнуть відчувати єдність з «російським світом». Такою визначною 
особливістю є значне спрощення картини світу, яке, відповідно, супроводжується 
зручним перекладанням відповідальності безпосередньо з себе на державу – у 
плані влаштування власної долі, на «світовий імперіалізм», «соросят», «клінтоні-
тів», масонів та рептилоїдів, євреїв та гомосексуалістів – щодо неналежного місця 
держави у світовій системі міжнародних відносин.  

Цікавою у контексті аналізу ціннісних орієнтацій «російського світу», які 
мають тенденцію до поширення в інші регіони та на інші континенти без 
«прив’язки» до Росії, є цитата одного з найсильніших боксерів сучасності, втім 
також відомого проросійськими поглядами українця О. Усика (подається мовою 
оригіналу, без чого може втратити сенс): «Мы смотрим какие-то видео, нарезки, 
чьи-то высказывания. Видно, как люди, которые подальше него в политике, выра-
жают свое мнение и относятся к нему. У них нет никакого уважения, они просто 
делают то, что выгодно им. У нашего президента должны быть, не знаю, какие 
яйца. Ему палку нужно и бать очень жестким. По-другому нельзя, иначе сожрут 
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сразу. Если нужно палочкой немного «походить», значит так надо. 
Мы вообще все вопреки делаем – в спорте, в политике, в бизнесе. Нас топят, 

а мы выживаем. Может быть в этом и есть успех – когда мы падаем на дно, есть 
от чего оттолкнуться вверх», – заявив Усик у інтерв’ю YouTube-каналу «Ходят 
слухи» [9]. 

В цьому та подібних висловлюваннях інших людей можна спостерігати ще 
один оригінальний феномен, характерний для описуваної аксіологічної моделі: 
успішні її «представники», не маючи бажання аналізувати реальні причини та за-
соби досягнення успіху, приписують це особливій силі (почасти у суспільствах з 
відповідними ціннісними орієнтаціями наділення цією силою приписується Богу, 
проте, звісно, не є і не може бути можливим встановлення причин, з яких Бог на-
діляє силою саме цю конкретну людину), пасіонарності, волі тощо. Так склада-
ється враження, що «сильна особистість» «завжди проб’ється» на відміну від єв-
роатлантичного світу, де «правлять лише гроші», «люди є лише гвинтиками», му-
рахами у «глобальному мурашнику», або навіть «в’язнями глобального концта-
бору». Відповідно, від національного лідера вимагаються, в першу чергу, «сила» 
та «воля», одна з його ролей – протистояти великій кількості ворогів усередині 
держави та на міжнародній арені. 

Спрощена модель світоустрою може швидше поширюватися в умовах 
браку інформації, якої елементарно не вистачає для «добудови» більш складних 
світоглядних конструкцій, фактично можна обмежувати доступ до сучасних гло-
бальних інформаційних потоків, або ж бажання орієнтуватися у цих потоках задля 
ефективного ствердження у певному суспільстві описаної вище форми ціннісних 
орієнтацій.  

У контексті розглянутого принципово важливо розуміти, що транснаціона-
льні ідентичності, які складаються навколо певної аксіологічної моделі, мають рі-
зні життєві установки, принципи, до яких закладено значний потенціал конфрон-
тації, втім вона зовсім необов’язково має бути гострою чи набути збройного ха-
рактеру, або ж навіть перейти у третю світову війну. Запобіганню цього мають 
слугувати відповідні технології керування конфліктами. 

Питання аксіології все частіше привертають увагу дослідників у рамках 
міждисциплінарного наукового дискурсу. В сучасних умовах усвідомлення насе-
ленням певної держави важливості збереження сутнісних характеристик її існу-
вання виступає ледь не головною гарантією безпеки країни в цілому. Значний та 
різноманітний ресурсний потенціал, виважене гармонійне поєднання конкурент-
ної ринкової економіки та передових управлінських технологій, навіть першоче-
ргове за часів сьогодення налагодження ефективного, не обмежуючого свободу 
слова контролю інформаційного простору – все це може стати лише формальні-
стю (або інструментом у руках супротивника, зовнішнього агресора) в умовах, 
коли своєрідним першоґрунтом всього не є цінності. Для України питання цінні-
сних орієнтацій вже упродовж тривалого періоду стоїть дуже гостро, на власному 
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прикладі ми спостерігаємо радикальну зміну світоглядних налаштувань, повно-
цінний аксіологічний транзит. Важливою його особливістю є протікання у досить 
специфічних умовах: у сусідній Росії, з якою в історичному сенсі нещодавно ми 
перебували у складі однієї країни, також відбуваються парадигмальні трансфор-
мації економічної і соціальної сфер, вони також супроводжуються закономірною 
коеволюцією ціннісних орієнтацій, втім у радикально інший від нашого бік – та-
кий розвиток подій все міцніше пов’язує питання цінностей і безпеки держави.  

В останні роки з’явилося декілька цікавих матеріалів українських вчених 
стосовно ціннісних орієнтацій. Зокрема, Г.І.Смокова робить глибокий екскурс до 
історії дослідження цього питання, починаючи від Платона і Аристотеля, аналізує 
роль та місце аксіологічного чинника в політичній культурі, проводить система-
тизацію теоретичних підходів щодо процесів створення цілісної концепції полі-
тичних цінностей у сучасному соціумі; Малахова О.М. аналізує причини та нас-
лідки трансформації системи цінностей в сучасну добу; Р.М.Ключник надає ви-
значення поняття «аксіологічна криза», виокремлює її складники (або варіанти) – 
культурно-цивілізаційну та міжгенераційну кризи; Чупрій Л.В. та Ісхакова Н.Г. 
розвідують аксіологічні засади становлення українського суспільства на основі 
вторинного аналізу результатів соціологічного дослідження, проведеного Націо-
нальним інститутом стратегічних досліджень НАН України, та дослідження цін-
ностей європейських народів, проведеного «The European Social Survey»; О.А.Баг-
рім визначає аксіологічний транзит та, відповідно, вказує пріоритетні напрями 
формування потенціалу державної служби України. Втім питання забезпечення 
безпеки держави під час радикальної зміни ціннісних орієнтацій залишаються 
поза фокусом предметного поля вищевказаних робіт. Водночас здійснення пов-
ноцінного аксіологічного транзиту з максимальним використанням можливостей 
зменшення впливу дестабілізуючих цей процес чинників необхідно розглядати у 
якості ефективної технології керування конфліктом, зокрема, у випадку України. 

Аксіологія виходить з того, що цінністю є щось, що відноситься до сущого. 
Наприклад, поняття добра. Звичайно, воно існує і як поняття відображає не те, що 
є, а схвалює, або не схвалює те, що є. Але схвалювати – це активно і зацікавлено 
ставитися до цього щось. Думка схвалення як би велить дійсності, щоб вона узго-
джувалася з добром, створює прецедент належного. Людина, переймаючись ідеєю 
цінності, налаштовується відповідно на практичні дії, тим самим мотивує свої 
вчинки і стає здатною перетворювати дійсність за своїм розсудом [10, с. 69]. При 
цьому, трансформація політичної системи, формування громадянського суспіль-
ства, становлення суб'єкта політичної участі, що утворюють ключові проблеми 
демократичних перетворень, пов'язані зі змінами в ціннісній системі. Остання є 
носієм соціокультурної специфіки суспільства, виступає в якості фактора, що фі-
ксує особливості відображення політичних процесів в колективній політичній сві-
домості [11, c. 83].  
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Цінності є основою будь-якої культури, суспільства. Система цінностей ви-
значає культурну неповторність та особливість. Кожна культура вибудовує свою 
самобутню систему цінностей, властивістю якої є трансформація. Особливого 
значення дана проблема набуває в період настання нового історичного періоду, в 
умовах соціокультурних змін та переоцінки всіх цінностей. У період глобалізації, 
в результаті взаємодії культур та створення глобального простору, стикаються рі-
зні ціннісні системи та утворюється їх суміш. Так, у період глобалізації тема цін-
ності набуває нового навантаження й потребує детального вивчення. Важливим 
залишається питання щодо зміни традиційних цінностей, які визначають суспі-
льну унікальність. Соціокультурні трансформації, які є результатом глобалізації, 
постають як причина руйнування традиційної системи цінностей [12, c. 116]. 

У якості інтегративної основи соціуму цінності не тільки оформляють полі-
тичну організацію суспільства, але й визначають пріоритети в політиці та страте-
гії їх досягнення. Цілісна і стабільна система цінностей є найважливішою умовою 
стійкості політичної системи будь–якого суспільства. Коли їх єдність слабшає або 
її взагалі не існує, в принципі наявна ситуація перманентної конфронтації, яка пі-
дриває стабільність політичної системи. Цінності певним чином структурують, 
організовують наше сприйняття світу, задають спосіб його переживання [13, 
c.334–335]. Таким чином, аксіологічний транзит можна представити як коеволю-
цію ціннісних налаштувань суспільства та політичної системи в цілому. Вказаний 
процес можна представити у вигляді схеми державного управління, яке незале-
жно від того, йде мова про сферу внутрішньої або зовнішньої політики, розгорта-
ється в наступній логічній послідовності: цінності – змісти – цілі – проблеми – 
рішення (кошти) – результати. Водночас безпосередніми ціннісними мотивато-
рами прийняття рішень у зовнішньополітичній сфері можуть бути: 1) міркування 
економічної прибутковості, досягнення успіху в ринковій конкуренції; 2) налаш-
тування досягнення політичного домінування, боротьби за владу; 3) дотримання 
принципів національної культурної маніфестації; 4) прихильність до теорії або 
вчення [14, c. 10]. Отже, аксіологічний транзит є процесом, який передбачає тра-
нсформацію, показує перехідний стан від одного етапу розвитку до іншого, пе-
редбачає якісні зміни в інституціональній та соціокультурній сферах. За таких об-
ставин ціннісна складова здатна виконувати роль як регулятора (каталізатора), так 
і стати бар’єром на шляху інституціональних змін [15, c. 14]. 

Аксіологічний транзит почасти супроводжується аксіологічною (цінніс-
ною) кризою – суперечністю між представниками різних світоглядних позицій, 
докорінним зламом звичних політико-ціннісних орієнтацій, що призводить до 
трансформації політичної свідомості значних груп громадян. До того ж, зазначені 
процеси, як правило, обтяжуються міжгенераційною кризою, яка зумовлена істо-
тними відмінностями у політичному світосприйнятті різних політичних генера-
цій, що виявляється у підтримці ними полярних ідеологічних платформ і політи-
чних сил, часто радикального і навіть екстремістського спрямування (особливо це 
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стосується молоді). Люди старшого покоління орієнтуються перш за все на цін-
ності стабільності та порядку, в той час як для молоді більш важливими є постма-
теріалістичні цінності, що набувають істотної значимості для людей зі зростанням 
рівня життя. Молоді громадяни прагнуть приділяти більше уваги автономії, само-
вираженню (у тому числі художній і науковій творчості) та рівню якості свого 
життя. Свобода совісті, слова і друку висуваються на перший план, в той час як 
традиційні (екзистенційні) цінності вже не мають актуального значення. Старші 
покоління віддають перевагу цінностям стабільності та порядку, часто навіть 
схвально ставлячись до авторитарного минулого, в той час як молодші інтегру-
ються до ринкової економіки і пов’язаних з нею політичних відносин, здатні до 
конкуренції та готові брати на себе відповідальність за свою громадянську пози-
цію [16, c. 36–37]. Якщо подивитися на ціннісні засади європейців, де превалюють 
самостійність, бажання самореалізуватися як спеціаліст та особистість, гедонізм, 
доброзичливість, втім значно менше шануються конформність, влада та багатс-
тво, традиції [13, c. 334], то напрошуються висновок про неспівставно більшу «єв-
ропейськість» української молоді у порівнянні зі старшим поколінням громадян. 
В таких умовах однією з базових темпоральних рис аксіологічної трансформації 
в нашій державі та на посткомуністичному просторі в цілому є інверсійний хара-
ктер ціннісних змін, динаміка яких нагадує коливання маятника. Процесуальні 
особливості аксіологічного транзиту відбиваються в розумінні нерівномірного і 
нелінійного протікання цього процесу. Між запереченням колишньої і кристалі-
зацією нової системи цінностей лежить період дезінтеграції суспільства. Він ві-
дображає не тільки розпад колишнього бачення світу, але також активний пошук, 
зіткнення нових ціннісних систем [11, c. 84–85, 87]. Крім міжгенераційної кризи, 
в умовах посткомуністичних суспільств можна відмітити інші фактори, які знач-
ним чином ускладнюють та сповільнюють аксіологічний транзит: патерналістські 
очікування в соціально-економічній сфері, незацікавленість у політичній участі, 
недостатній рівень політичної освіченості, недовіра до влади, пасивне неприй-
няття змін, безпосередня залежність лояльності до нових політичних інститутів 
та процедур від успішності економічних перетворень [17, c. 67]. Таким чином, 
можливості збереження стабільності, забезпечення поступального розвитку в та-
ких умовах є обмеженими, гостро постає питання безпеки. 

Свого часу транзитологія намагалася віднайти рецепт осучаснення, своєрі-
дного цивілізування економічного і соціального буття латиноамериканських 
країн, вбачаючи його у фактичному копіюванні і перенесенні на місцевий ґрунт 
західних інститутів, втім згодом з’ясувалося, що процес демократичного транзиту 
є значно складнішим, багатофакторним, виглядає скоріше як всеосяжна угода між 
владними верхівками, елітами та суспільствами в цілому розвинутих країн і таких, 
що мають бажання розвиватися у певному напрямі. До того ж, від західних держав 
вимагаються значні інвестиції не лише в економіку, проте, в першу чергу, у мен-
талітет та безпеку своїх «підопічних».  
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Найбільш вірогідним варіантом вирішення сучасних завдань докорінної мо-
дернізації політичної та економічної систем є входження в якості елемента в яку-
небудь інституційну підсистему глобального простору. Прикладом може слугу-
вати так званий «європейський» вибір постсоціалістичних країн Східної Європи, 
пов’язаний з їх входженням до ЄС. У зв’язку з цим виникає питання про перспе-
ктиви і проблеми такого варіанту інституційної трансформації, а особливо, про 
ступінь його універсальності. Представляється, що такий вибір є можливим та пе-
рспективним при наявності цілого ряду рамкових умов: «цивілізаційна» спорід-
неність, відносно високий рівень розвитку, невеликі розміри економіки, що уне-
можливлюють домагання на роль самостійного центру сили в світовій економіці. 
Такий шлях передбачає, що значну частину функцій з визначення шляхів розви-
тку держави виконують транснаціональні та владні структури більш розвинених 
країн, які визначають правила гри і стратегічні моделі поведінки в рамках цього 
економічного і політичного співтовариства. У цих умовах найважливішим завдан-
ням владної еліти є визначення умов входження до відповідного співтовариства і 
відстоювання інтересів країни під час «торгів» на «наднаціональних» політичних 
ринках. При цьому досвід показує, що процес уніфікації національних правил гри 
з інституційними вимогами спільноти вимагає досить тривалого періоду часу. Та-
ким чином, навіть при даному варіанті йдеться про поетапне, «спрямоване» та 
адаптоване прийняття правил гри, які сформовано, вкорінено та закріплено інсти-
туційно у певному різновиді господарської конституції ринкової капіталістичної 
економіки (словами прихильників світосистемного підходу, у світоекономіці). 
Певний вертикальний соціальний контракт, який фактично лежить у основі зазна-
ченого «прийняття правил гри», набуває додаткового третього суб'єкта у особі 
транснаціональної та владної еліти спільноти відповідної розвиненою країни або 
країн. Остання (останні) бере (беруть) на себе частину «формотворчих» і «компе-
нсуючих» функцій, що знижує витрати модернізації [18, c. 8–9]. 

Аксіологічний транзит може відбуватися синхронно, або ж асинхронно із 
змінами у політичній організації та інституціюванні економічної сфери, але ж ви-
магає аналогічного. Країни, населення яких поступово та з неминучими складно-
щами (іноді глибокими «відкатами» у масовій свідомості) переходить до сповіду-
вання інших цінностей, потребують підтримки у царині забезпечення власної без-
пеки в сучасному розумінні. Для ефективного захисту не лише території та кор-
донів, проте інформаційного і духовного простору від агресії протилежних за змі-
стом (або замаскованих ретроградних) аксіологічних моделей, необхідним є від-
чуття трансконтинентальної єдності з тими, хто є прихильником аналогічної сис-
теми цінностей, що, в свою чергу, може бути забезпечено тільки в рамках широ-
кого альянсу цивілізаційного характеру. З огляду на обрану та законодавчо закрі-
плену, означену в Конституції України мету аксіологічного транзиту (європей-
ська ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроат-
лантичного курсу України), варіант такого альянсу в сучасному світі наявний 
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лише один.  
В цивілізаційному плані в сучасних умовах фактичного нівелювання ролі 

ООН у вирішенні міжнародних конфліктів НАТО стає абсолютно унікальним 
утворенням, адже має можливість поширювати та, що найголовніше, ефективно 
захищати певну систему цінностей. Держави – члени НАТО не лише поділяють 
єдину систему цінностей, вони прямо заявляють про те, що Альянс фактично й 
утворений для її захисту: «Ми, лідери держав – членів Альянсу, готові забезпе-
чити підтримання на належному рівні та розвиток військового потенціалу, необ-
хідного для виконання основоположних завдань НАТО: колективної безпеки, вре-
гулювання криз і спільної безпеки. Це дає Альянсу змогу відігравати провідну 
роль у підтриманні безпеки в світі. Це наша відповідальність, зважаючи на світову 
фінансову кризу та виникнення нових геостратегічних викликів нашій безпеці. 
Завдяки НАТО ми можемо досягти кращого рівня безпеки, ніж це могли б зробити 
окремі країни самотужки» [19]. 

Економічний потенціал НАТО важко переоцінити, зважаючи на специфіку 
сучасного світового економічного та політичного розвитку. Світове співтоварис-
тво є цілісною системою, в якій національні (державні) соціуми виявляються 
складовими елементами єдиного всесвітнього організму, згуртованого вже не 
просто міжнародним поділом праці, але і гігантськими за своїми масштабами, ча-
сом всесвітніми виробничо-збутовими структурами, глобальною фінансовою си-
стемою і планетарною інформаційною мережею. В умовах «раннього» капіталі-
зму кризи політичного, економічного та соціального характеру не виходили за на-
ціональні рамки, не завдавали якого-небудь помітного збитку інтересам інших 
держав. Пізніше промислово розвинені країни змушені були, не зачіпаючи основ 
конкуренції та суверенітету у прийнятті рішень, перейти до координації своїх дій 
[20, c. 276]. Важливо відмітити особливість економічних аспектів діяльності 
НАТО – їх взаємопов’язаність та взаємодоповнюваність із аспектами політич-
ними та цивілізаційними. Цивілізацію прийнято розглядати як найвищий рівень 
культурно-ціннісної консолідації, проте слід зазначити, що цивілізація – це не за-
стиглий в часі «культурно-історичний тип», а живий процес. Слід зазначити, що 
цивілізаційна ідентичність – це не просто раз і назавжди дані кількісні характери-
стики тієї чи іншої соціальної спільності, це якісний вимір, схильний до трансфо-
рмації в часі – посилення, ослаблення, зміни. У контексті західної цивілізації ре-
лігійні цінності втратили свій потойбічний вимір, а суто секулярні ідеологічні цін-
ності свободи, демократії, прогресу, раціональності, захисту приватної власності, 
верховенства права, поділу влади, прав людини набули універсального характеру 
і майже релігійного статусу [21, с. 28-30]. Можна зробити висновок, що економі-
чні важелі поруч із перевіреною століттями системою цінностей у змозі повер-
нути Україну на орбіту сучасного цивілізованого розвитку.  

Ми живемо зараз у світі без полюсів (G-0), де жодна окремо взята країна або 
блок країн не має достатніх можливостей або волі виробити справді міжнародний 
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порядок денний. Результатом будуть все більш інтенсивні конфлікти на міжнаро-
дній арені з життєво важливих питань – таких, як міжнародна макроекономічна 
координація, реформа системи фінансового регулювання, торгова політика або 
реакція на потепління клімату [22]. Універсального варіанту вирішення проблем 
сучасності поки не простежується, але все частіше пропонуються підходи, які пе-
редбачають, наприклад, введення режиму глобального раціонального розподілу 
національних ресурсів «в інтересах всього людства», що, у свою чергу, передба-
чає наявність відповідних інструментів примусу. Очевидно, що чим гостріше буде 
дефіцит ресурсів і життєвого простору, тим жорсткіше стане конфронтація. У цих 
умовах інструментом примусу до розподілу дефіцитних природних ресурсів, хоча 
і не цілком справедливим по відношенню до окремих держав і народів, може стати 
військова сила. Беручи до уваги, що це завдання в силу ряду причин жодна країна 
не зможе вирішувати поодинці, Захід все активніше пропонує делегувати цю фу-
нкцію НАТО, що зовсім не дивно, оскільки, за оцінками більшості західних екс-
пертів, після закінчення «холодної війни» Північноатлантичний союз залишився 
одним з небагатьох реально діючих військово-політичних блоків [23, с. 107–108]. 
По обидва боки Атлантики періодично лунають заклики до США і Європи щодо 
створення Західного союзу в ім’я захисту в усьому світі своїх принципів і цінно-
стей. Проте, що найголовніше, цей союз вже утворений у вигляді саме НАТО. 
Примкнувши до Альянсу, кожна з країн-членів вже зробила власний цивілізацій-
ний вибір – визнала універсальний характер західної системи демократичних цін-
ностей, прийняла її і, як наслідок, частково відмовилася від права приймати суве-
ренні рішення з окремих питань власної безпеки і оборони. Особливо в період, 
коли загрози постають найбільш рельєфно (як сьогодні, у вигляді спроб поши-
рення «російського світу»), окремі протиріччя між країнами трансатлантичного 
союзу або значна різниця їх потенціалів стають фактично незначними деталями. 
До речі, в цьому контексті слід по-новому поглянути і на «політику відкритих 
дверей», що проводиться НАТО. Розвиваючи партнерство, військово-політичне 
керівництво НАТО почасти грамотно обходить питання про членство в блоці, 
адже для коаліції за інтересами ці формальності не такі вже й важливі. Набагато 
важливіше, що подібна коаліція дозволяє кожному учаснику реалізовувати власні 
цілі: одним – отримати додаткові ресурси і можливості для проведення конкрет-
них операцій, іншим – примкнути до прогресивного табору, що стоїть на сторожі 
загальнолюдських демократичних цінностей. Стратегічна концепція НАТО, яку 
прийнято в листопаді 2010 року в Лісабоні, передбачає продовження трансформа-
ції блоку з євроатлантичної оборонної структури в організацію, яка займається 
забезпеченням безпеки в глобальному масштабі. При цьому, сучасна трансформа-
ція НАТО аж ніяк не вимагає різкої зміни її політичного курсу, а є певним етапом 
ретельно розробленого, своєчасно скорегованого і послідовно здійснюваного 
плану дій, розрахованого на цілеспрямований демонтаж національно-державних 
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суверенітетів з подальшим перетворенням відповідних країн в глобальну спіль-
ність. Саме цей нюанс є найважливішим в контексті даного дослідження: НАТО 
можна розглядати не лише як військовий блок держав з різним потенціалом, проте 
як глобальну цілісність із спільною метою та цінностями. Останній підхід дає 
змогу побачити всю повноту потенціалу Північноатлантичного Альянсу. Сього-
дення стає переломним моментом в історії об’єднання міжатлантичного прос-
тору. З періоду різноманітних трансформацій останніх років трансатлантичний 
союз виходить потужною і, як і раніше, життєздатною системою, яка створює ви-
рішальний організуючий вплив на глобальну політику. Зважаючи на відносну сла-
бкість державного суверенітету та фактичну відсутність консенсусу навколо на-
ціональної ідеї, для України рух у бік НАТО з його усталеною системою ціннос-
тей і потужним цивілізаційним потенціалом є шансом на безпечне здійснення ак-
сіологічного транзиту. 

Висновки. Аксіологічний вимір світового політичного процесу набуває ви-
няткової ваги та є прийнятним для обґрунтування технологій врегулювання біль-
шості сучасних міжнародних конфліктів.  

В такому контексті сукупність людей, які приймають той чи інший бік у 
певному протистоянні, доцільно розглядати в якості транснаціональної ідентич-
ності, своєрідним ядром, основою якої, в свою чергу, виступають ціннісні орієн-
тації.  

Сформульовано найбільш важливі риси двох гіпотетичних основних аксіо-
логічних моделей, протиборство між якими і являє собою суть сучасного «проти-
стояння світів»: цінності євроатлантичного світу (конкурентна економіка та вер-
ховенство права; особисті свободи людини та єднання таких вільних особистос-
тей у громадянське суспільство; демократичні процедури на всіх рівнях) та цін-
ності так званого «російського світу» (монополізоване державою економічне се-
редовище, патерналізм). При цьому, особистість у євроатлантичній моделі є без-
заперечним центром, навколо якого вже поступово «нарощені» інші елементи мо-
делі, які не мають самостійних інтересів, не грають самостійну роль у відриві від 
центру. Навпаки, для ціннісних орієнтацій «російського світу» характерним є аб-
солютне домінування держави у дихотомії «особистість – держава», демократичні 
процедури замінюються імітаційною демократією, верховенство права – коруп-
цією, суспільство та право нівелюються або зовсім зникають як інститути, особи-
стість протистоїть державній машині самостійно. 

Ступінь конфронтації (від спорів у міжнародних судах до глобального 
збройного протистояння) між транснаціональними ідентичностями, які склада-
ються навколо певної аксіологічної моделі, залежить від якості добору технологій 
керування конфліктами. В нашому випадку такою технологією може стати пов-
ноцінне здійснення аксіологічного транзиту. 

Процес зміни ціннісних орієнтирів є природнім для людства упродовж всієї 
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його історії, проте в окремі періоди він набуває справжнього революційного ха-
рактеру. Саме на такому етапі свого розвитку знаходиться сьогодні Україна. Ак-
сіологічний транзит в нашому випадку – це перехід від радянських ціннісних на-
лаштувань до євроатлантичних. В сучасних умовах він ускладнюється гострою 
міжгенераційною кризою, для якої характерним є підтримка різними поколіннями 
полярних ідеологічних платформ і політичних сил, агресією сусідньої РФ, де про-
цес трансформації ціннісних орієнтацій йде в іншому напрямі. Таким чином, здій-
снення аксіологічного транзиту є можливим лише за умови забезпечення безпеки 
в широкому сенсі цього слова, ефективного захисту не лише території та кордо-
нів, проте інформаційного і духовного простору, що, в свою чергу, може бути ре-
алізовано тільки в рамках широкого альянсу цивілізаційного характеру. В цьому 
контексті входження до НАТО в якості глобальної цілісності зі спільною метою 
та цінностями має стати метою сучасних перетворень у нашій державі. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ДИПЛОМАТІЇ 
 
 

2.1.Технології публічної дипломатії в мінливому світі 
 
 

Олександр Юрійович Висоцький,  
доктор політичних наук, професор,  

професор кафедри міжнародних відносин  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
 

Публічна дипломатія набуває все більшого значення у світовій політиці як 
тонкий інструмент, використання якого сприяє формуванню «м'якої влади» ак-
тора міжнародних відносин. Публічна дипломатія виступає як система ефектив-
них інструментів, технологій, реалізація яких дозволяє суб'єкту міжнародної по-
літики просувати свої інтереси, встановлювати і розвивати відносини з громадсь-
кістю країн і регіонів по всій планеті, минаючи традиційні дипломатичні струк-
тури. Публічна дипломатія виросла з міжнародної пропаганди, є її продовженням 
і певною мірою вищою стадією її розвитку. В сучасному мінливому світі публічна 
дипломатія стала свого роду майданчиком комунікативної, ціннісної та техноло-
гічної конкуренції акторів міжнародних відносин за прихильність глобальної гро-
мадськості як у збереженні, так і зміні існуючого міжнародного поряд-ку. Виграш 
у цій конкурентній боротьбі багато в чому залежить від технологій публічної ди-
пломатії, які використовують актори міжнародної політики. Ця обставина визна-
чає актуальність, теоретичну і практичну значимість концептуального осмис-
лення і поглибленого вивчення кола питань, пов'язаних з характеристиками тех-
нологій публічної дипломатії як ефективних засобів її реалізації. 

Зростання напруження, нестабільності чи конфронтації на світовій, арені, 
недостатня результативність діяльності міжнародних акторів у процесах реаліза-
ції власних інтересів у глобальному просторі зумовлює необхідність дослі-
дження технологічної складової міжнародних відносин, і, насамперед, виявлен-ня 
та вивчення ефективних інструментів публічної дипломатії. Незалежно від ідей-
них, моральних, прагматичних та інших вимірів і особливостей міжнародних ак-
торів, реалізація ними інтересів на світовій арені тісно пов’язана з ефективністю 
впливу на світову громадськість.  

Сьогодні, коли спостерігається нечуваний розвиток технологій, які дедалі 
більше перетворюються на важливі чинники та інструменти регулювання соціа-
льних відносин, здобуття згоди світової громадськості стає необхідною умовою 
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успішної реалізації будь-яких рішень на світовій арені. Тому від ефективного 
здійснення технологій публічної дипломатії залежить результативність діяльності 
міжнародних акторів та, у кінцевому підсумку, стабільність світового поряд-ку.  

Важливою передумовою ефективного застосування технологій публічної 
дипломатії є з’ясування їх сутності та змісту. Складність та багатогранність тех-
нологій публічної дипломатії як складових міжнародних відносин передбачає їх 
осмислення у багатьох вимірах та контекстах, без врахування яких неможливо га-
рантувати їх ефективне застосування у сучасному глобальному світі. 

Актуальність теми обумовлена також тим, що дослідження технологій пу-
блічної дипломатії дозволяє всебічно проаналізувати та цілісно переосмислити 
накопичене стосовно публічної дипломатії теоретичне знання з позицій його ці-
леспрямованого та систематичного використання в практично-політичній пло-
щині, тим самим сприяючи перетворенню цього знання в рушійну силу ефектив-
ного забезпечення реалізації інтересів міжнародних акторів на світовій аре-ні. 

Крім того, значущість цього дослідження визначається тим, що технології 
публічної дипломатії ще не були об’єктом ґрунтовного вивчення як у вітчизняній, 
так і в зарубіжній політичній науці. 

Необхідність дослідження публічної дипломатії сьогодні визнається провід-
ними зарубіжними та вітчизняними вченими, проте проблемі сутності та змісту 
технологій публічної дипломатії як інструментів реалізації інтересів міжнародних 
акторів на світовій арені ще не було приділено належної дослідницької уваги. Зна-
чну частину джерельної бази дослідження теоретико-методологічних та практич-
них вимірів технологій публічної дипломатії склала низка робіт захі-дних та віт-
чизняних авторів, провідними з яких є: К.Бьола, Б.Грегорі, Р.Захарна, Н.Кулл, 
Дж.Мелісен, Дж.Памент, Н.Сноу, Ф.Тейлор, П. ван Хам, О.Висоцький, С.Гуцал, 
Н.Качинська, О.Опанасюк, Є.Перебийніс, М.Процюк та В.Руднєва. 

Отже, значущість теми даного дослідження визначається, по-перше, необ-
хідністю досягнення високої результативності діяльності міжнародних акторів з 
реалізації власних інтересів, стабільності світової системи; по-друге, відсутністю 
до останнього часу належного вивчення сутності та змісту таких технологій як у 
вітчизняній, так і у світовій політичній науці; по-третє, зростанням «попиту» на 
технології публічної дипломатії в умовах технологізації усіх сфер глобального су-
спільства на тлі різноманітних загроз оптимальній взаємодії акторів на світовій 
арені під впливом сучасних негативних тенденцій дестабілізаційного та конфро-
нтаційного характеру. 

Метою дослідження є з’ясувати сутність та особливості здійснення техно-
логій публічної дипломатії як інструментів реалізації інтересів міжнародних ак-
торів на світовій арені. 

Ключовим у нашій роботі є поняття «технології публічної дипломатії». Для 
того, щоб осмислити його, звернемося спочатку до поняття публічної дипломатії. 
Публічна дипломатія є особливою формою діяльності міжнародного суб’єкта на 
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свтовій арені. Для більш точного розуміння даного поняття спочатку визначимо 
зміст двох його складників – дипломатії і публічності.  

Термін «дипломатія» походить від давньогрецького слова díploma, котрим 
позначалися вірчі грамоти послів, які мали форму подвійних дощечок. Один із 
перших засновників професійної дипломатичної служби кардинал Рішельє 
пов’язував дипломатію з безперервними переговорами з іноземними державами. 
У зв’язку з розширенням мережі міжнародних акторів, які фактично здійснюють 
дипломатичну діяльність у нинішній час, розширилось розуміння і терміну дип-
ломатії. Дипломатія, за своєю суттю, пов'язана з управлінням відносинами між 
міжнародними акторами і підтриманням міжнародного порядку. На мікрорівні це 
виражається в тому, що дипломати будують і керують відносинами дружби. На 
макрорівні дипломатія робить свій внесок за допомогою своїх основних функцій 
представництва, комунікації і переговорів у виробництво і розподіл глобальних 
суспільних благ (безпека, розвиток, стійке навколишнє середовище і т.ін.). Тому 
дипломатичний успіх, можливо, в рівній мірі залежить від максимального збіль-
шення числа союзників і друзів та зменшення числа ворогів і суперників, з одного 
боку, і від створення стабільного і самодостатнього міжнародно-го порядку, з ін-
шого. 

Узагальнюючи, можна визначити дипломатію як систему комунікативних, 
представницьких, переговорних технологій керування змінами міжнародних від-
носин або підтримання світового порядку для реалізації інтересів міжнародно-го 
актора, що виступає її суб’єктом. 

Іншою складовою поняття «публічна дипломатія» («public diplomacy») є по-
няття публічності. Слово public перекладається як громадський, публічний, відк-
ритий, загальнодоступний, народний. Отже, прикметник «public» вказує на особ-
ливі якості дипломатії, які відрізняють цей феномен від традиційної її рецепції. 
Перш за все йдеться про дипломатію, яка орієнтована на публіку, - зарубіжну, 
міжнародну, світову громадськість, що виступає чинником прийняття рішень по-
ряд з професійними службовцями зовнішньополітичних відомств. По-друге, вка-
зується на відкритий характер дипломатичної діяльності. По-третє, оскільки дер-
жавні (національні) інтереси будь-якої країни у дусі демократичних тенденцій 
пов’язуються не стільки з офіційними колами, а з громадськістю, остання розумі-
ється як повноправний представник того чи іншого державного актора. По-четве-
рте, переговорна якість дипломатії в її публічній формі перетворюється на кому-
нікацію з публікою, що більше виступає формуванням потрібних переконань, ніж 
узгодженням позицій рівноправних сторін. Безумовно, публічна дипломатія ви-
ступає як міжнародна пропаганда, але пропаганда не в традиційному її розумінні 
як односпрямований процес. Скоріше це більш тонкий пропагандистський інстру-
мент, який використовує технологію взаєморозуміння для уникнення помилок не-
вірних інтерпретацій сигналів та посилів з боку громадськості, щоб вплинути на 
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неї та сформувати потрібне бачення світових процесів. По-п’яте, сутність дії пу-
блічної дипломатії складає не раціональне пере-конання на основі чіткого розу-
міння державних інтересів та усвідомлення відповідальності за справу професіо-
налами дипломатичної гри, а м’яка влада, яка є результатом здатності професіо-
налів очарувати, звабити та емоційно запрограмувати закордонну громадськість. 

 Отже, публічна дипломатія – це, насамперед, реалізація м’якої влади дер-
жави чи іншого міжнародного актора (наприклад, інтеграційного об’єднання, та-
кого, як ЄС, чи міжнародної організації, такої, як НАТО) на глобальній арені, про-
сування його інтересів в світі за рахунок мобілізації підтримки світової громадсь-
кості [18, с.13]. Ця підтримка досягається завдяки стимулюванню бажання світо-
вої громадськості споживати ідеали демократичності, раціонального управління, 
добропорядності, добробуту, безпеки, успішності та необмежених можливостей 
розвитку людського потенціалу [18, с.13]. Під світовою громадсь-кістю слід ро-
зуміти в широкому значенні глобальне суспільство в цілому, а у вузькому зна-
ченні – соціально і політично активну та впливову публіку в суспі-льствах окре-
мих країн, які здатні певним чином детермінувати прийняття внутрішньо- та зов-
нішньополітичних рішень своїх держав. 

Якщо інтерпретувати публічну дипломатію в комунікативному ключі, то 
можна її визначити як роз’яснення політики міжнародного актора громадянам 
іноземних держав. До числа таких громадян можуть відноситись представники 
громадянського суспільства, неурядових організацій, транснаціональних корпо-
рацій, журналісти та засоби масової інформації, фахівці різних галузей промисло-
вості, політики і культури, а також представники широкої громадськості. Вони 
зазвичай залучаються такими суб'єктами, як міністерства закордонних справ, не-
урядові організації та організації громадянського суспільства, за допомогою та-
ких методів комунікації, як інформаційно-пропагандистська робота в засобах ма-
сової інформації, конференції та заходи, спільні проекти, культурні та освітні об-
міни, що включають персонал освітніх, культурних, державних, медійних уста-
нов, а також студентів. Якщо дипломатія - це керування змінами в міжнародному 
середовищі через взаємодію з іноземними урядами, то публічна дипломатія - це 
керування змінами цього середовища за допомогою взаємодії з недержавними су-
б'єктами. У основі механізму публічної дипломатії лежить неявна мета, що поля-
гає у здійсненні впливу на відносини між урядами за допомогою взаємодії з гро-
мадянами і групами, чиї думки, цінності, діяльність та інтереси можуть допомогти 
вплинути на позицію уряду іншої держави. Для дослідників дипломатії та міжна-
родних відносин підвищений інтерес до публічної дипломатії відображає більш 
загальне уявлення про те, що світова політика вступила у період радикальних 
змін. Нові методи комунікації, що використовуються цілою низкою суб'єктів для 
охоплення зацікавлених сторін за межами національних кордонів, змінили те, як 
дипломати планують і виконують свою роботу. У результаті, радикально зміни-
лися умови розвитку міжнародного співробітництва. 
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У зв’язку з вищезапропонованим визначенням публічної дипломатії доста-
тньо виправданим є постановка питання про ефективні методи та способи досяг-
нення її цілей як її технологій. Оскільки технології є будь-якими засобами досяг-
нення мети з економією ресурсів, під технологіями публічної дипломатії можна 
розуміти ефективні практики просування інтересів міжнародних акторів в світі за 
рахунок прихильного ставлення світової громадськості.  

Як бачимо, саме визначення публічної дипломатії певним чином (хоча і не 
напряму) вказує на основну технологію її здійснення – м’яку владу або привабли-
вість чи спокусу. Технологія спокуси грає важливу роль на всіх етапах здійснення 
публічної, а на етапах утягнення та утримання – відіграє визначальну роль. 

Вже на етапі формування концепту «публічна дипломатія», що є певним си-
мволічний субститутом зовнішньополітичної пропаганди, можна побачити успі-
шне здійснення спокуси як технології управління бажанням публіки. Світова пу-
бліка вже не бажала зіткатися з будь-якими проявами пропаганди, тому їй був за-
пропонований інший концепт, за яким приховувалася трансформована зовніш-
ньополітична пропаганда. Як відомо, назва «пропаганда» має негативні конотації 
чогось підступного та брехливого, а це «викриває» її суб’єктів як негідників, во-
рогів добропорядних громадян. Тому технологія евфемізації стала одним із вда-
лих кроків у напрямку приховування пропагандистської сутності публічної дип-
ломатії. До речі, приховування або прихований вплив – одна з важливих умов 
ефективної дії пропаганди.  

Технологія евфемізації у випадку публічної дипломатії має подвійну силу, 
оскільки як іменник «дипломатія», так і прикметник «публічна», викликають 
лише позитивні почуття та, на противагу міжнародній пропаганді, не відлякують 
публіку можливою зовнішньополітичною загрозою. Дійсно, публічність має такі 
привабливі конотації як «гласність», «відкритість», «демократичність», а дипло-
матія – такі не менш спокусливі асоціації як «ввічливість», «миролюбність», «до-
бропорядність», «гуманність». 

Пропаганда утворює сутність публічної дипломатії. Проте важливо наголо-
сити на тому, що пропаганда не просто специфікується у публічній дипломатії. 
Пропаганда як нав’язування цільових значень та формування потрібних настанов 
через використання когнітивних спотворень є субстанційною, базовою техноло-
гією публічної дипломатії. Іншими словами, всі інші технології виступають умо-
вами здійснення, розширенням та/чи розвитку пропагандистської тех-нології пу-
блічної дипломатії. 

Як відомо, основою легітимної державної політики будь-якої держави є вра-
хування громадської думки, думки публіки, через формування якої можна зміню-
вати політику іншої держави. На цьому побудована концепція публічної дипло-
матії. Це складає її сутність як інструменту глобального управління [19,с.3]. 

Дослідник історії дипломатії А.Хенріксон вважає, що публічна дипломатія 
є способом здійснення урядами міжнародних відносин через відкриті ЗМІ та через 
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взаємодію з широким колом неурядових організацій (політичними партіями, кор-
пораціями, торговими асоціаціями, профспілками, навчальними закладами, релі-
гійними організаціями, національними групами і навіть з окремими індивідами) з 
метою впливу на дії і політику інших урядів [19,с.3]. Американський дослідник 
С.Крокер виходить з традиційного розуміння публічної дипломатії як дії уряду 
щодо впливу на зарубіжну громадськість в процесі зовнішньополітичної діяльно-
сті [19,с.3]. 

У цілому треба відзначити, що публічна і традиційна дипломатії, є двома 
різними інструментами зовнішньої політики, спрямованими на досягнення однієї 
мети: здійснення політичного впливу на уряди інших країн. На відміну від тради-
ційної, публічна дипломатія здійснює вплив на політику іншої держави через фо-
рмування громадської думки її суспільства [19,с.3]. 

Таким чином, технологіями публічної дипломатії є ефективні практики про-
сування інтересів міжнародних акторів в світі за рахунок формування прихиль-
ного ставлення світової громадськості до їх політики в ідейному, ціннісному, ку-
льтурному, антропологічному, психологічному та інших вимірах. публічна дип-
ломатія – це, насамперед, реалізація м’якої влади держави чи іншого між-народ-
ного актора на глобальній арені, просування його інтересів в світі за рахунок мо-
білізації підтримки світової громадськості. Ця підтримка досягається за-вдяки 
стимулюванню бажання світової громадськості споживати ідеали демократично-
сті, раціонального управління, добропорядності, добробуту, безпеки, успішності 
та необмежених можливостей розвитку людського потенціалу. Світова громадсь-
кість – це, в широкому значенні, глобальне суспільство в цілому, а у вузькому 
значенні – соціально і політично активна та впливова публіка в суспільствах ок-
ремих країн, які здатні певним чином детермінувати прийняття внутрішньо- та 
зовнішньополітичних рішень своїх держав. 

Аналіз концепцій вітчизняних і зарубіжних вчених дозволив виділити за 
критерієм провідної сутнісної ознаки шістнадцять теорій щодо вивчення публіч-
ної дипломатії. Це транспарентна, пропагандистська, інформаційна, культурна, 
спортивна, культурно-антропологічна, діалогова, політико-комунікативна, марке-
тингова, реалістична, неоліберальна, теорія нової публічної дипломатії, констру-
ктивістська теорія, соціологічна, цифрова та технологічна теорії публічної дипло-
матії. 

Транспарентна теорія публічної дипломатії. У 1871 р. конгресмен США 
С.Кокс вжив термін «публічна дипломатія» у значенні відкритої, чесної диплома-
тії на противагу таємної дипломатії [19,с.4]. Нагадаємо, що ще Н.Макіавеллі 
пов’язував успіхи дипломатії з щирістю та відвертістю [62, p.41].  

У роки Першої світової війни словосполученням «публічна дипломатія» по-
значалися нові методи ведення зовнішньої політики. Ставав все більш популяр-
ним термін «відкрита дипломатія», який підкреслював публічну природу міжна-
родних відносин. Відкрита дипломатія протиставлялась таємній дипломатії, що 
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була традиційною для міжнародних відносин. До закінчення Другої світової війни 
це поняття використовувалося в значеннях «гласність», «суспільне співробітниц-
тво», «неупередженість». З початком холодної війни зміст терміну «публічна ди-
пломатія» змінився: в публікаціях ЗМІ того часу він почав служити синонімом 
слова «пропаганда» [19,с.4]. 

Пропагандистська теорія публічної дипломатії. У 1950-і рр., коли такі ко-
мунікаційні механізми як радіо і телебачення, стали застосовуватися для ведення 
зовнішньої культурної політики і пропаганди, термін «публічна дипломатія» став 
мігрувати від опису дипломатичної та журналістської практики до позначення дій 
уряду в галузі інформаційної політики на міжнародній арені. У 1953 р. відомий 
експерт, вчений і громадський діяч США ВолтерЛіппман у своїй колонці в газеті 
«Washington Post» поєднав три поняття: публічна дипломатія, пропаганда і пси-
хологічні операції в єдиний термін «публічна дипломатія» [19,с.4]. 

Інформаційна теорія публічної дипломатії. У 1965 р. декан Школи з міжна-
родних відносин Університету Тафта в США Едмунд Гулліон висунув свою дефі-
ніцію публічної дипломатії, яку вчені вказують в якості першого ви-значення пу-
блічної дипломатії [19,с.4]. 

Е.Гулліон визначив публічну дипломатію як сукупність проектів Інформа-
ційного агентства США і зазначив: «Публічна дипломатія впливає на ставлення 
зарубіжної цільової аудиторії до зовнішньої політики; вона вирощує громадську 
думку в інших країнах; вона встановлює комунікацію між дипломатами і журна-
лістами; і вона формує міжкультурну комунікацію». З цього визначення випливає, 
що публічна дипломатія відносилася, скоріше, до інформаційної діяльності США 
або до тієї діяльності, яка сьогодні називається політичною комунікацією, а не до 
проектів в галузі культури і освіти. Дане визначення Е. Гулліона міцно увійшло в 
науковий оборот, оскільки він виявився першим експертом, який зумів відокре-
мити «позитивну» інформаційну діяльність США від пропаганди. В той час про-
паганда отримувала значне число нарікань з боку американського академічного 
співтовариства як інформаційна діяльність США, що несе в собі щось негативне 
для налагодження взаєморозуміння в світі. У підсумку, публічна дипломатія стала 
позначати насамперед інформаційну діяльність США, спрямовану на досягнення 
тих же цілей, які формально стояли перед програмами культури і освіти: побудова 
довгострокових відносин між країнами та поширення позитивного образу США 
[19,с.4]. 

Однак протягом наступних 30-40 років термін «публічна дипломатія» неча-
сто використовувався в науковій і практичній діяльності (хоча, наприклад, існу-
вала комісія при президентові США під назвою «Комісія з публічної дипломатії»), 
і визначення, дане Е.Гулліоном, створювало широкі рамки для інтерпретації зов-
нішньої політики США в галузі культури, освіти та інформації [19,с.4].  

Культурна теорія публічної дипломатії. Прихильники культурної теорії пу-
блічної дипломатії пов’язують її з зовнішньою культурою політикою держави, а 
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замість терміну «публічна дипломатія» використовують поняття «культурна дип-
ломатія». До кінця холодної війни дискурс про зовнішню культурну політику 
США домінував у теорії та практиці. Такому стану речей сприяло жорстко нега-
тивне ставлення багатьох американських діячів культури і політиків до терміну 
«публічна дипломатія», який позначав, на їхню думку, елементи пропаганди і не-
довіри. Багато експертів наполягали на тому, щоб інформаційна діяльність і пуб-
лічна дипломатія США були строго відокремлені від програм культури і освіти, 
щоб не завдавати «шкоди» останнім. У підсумку, термін «публічна дипломатія» 
використовувався нечасто, тоді як домінувало поняття «культурна дипломатія», 
яке визначало діяльність відділу в галузі культури і освіти Держдепартаменту 
США. У той же самий час існувало поняття «американські інформаційні про-
грами», яке використовувалося для опису діяльності інформаційного агентства 
США [19,с.4-5].  

Спортивна теорія публічної дипломатії. Представники спортивної теорії пу-
блічної дипломатії (С.Мюрей [131], Дж.Пігман [132], К.Джанг [170], К.Абді, 
М.Талебпор, Дж.Фулертон, М.Ранджкеш, Х.Нугхабі [55], А.Деос [92], М.Кобере-
цький 117]) акцент роблять на спортивних заходах, перемогах та рекордах як ін-
струментах реалізації завдань публічної дипломатії. Проте, зрозуміло, вони не пе-
реоцінюють значення спорту в реалізації публічної дипломатії. 

Культурно-антропологічна теорія публічної дипломатії. Прихильники цієї 
теорії більш розширено тлумачать публічну дипломатію, включаючи в публічну 
дипломатію традиційні форми дипломатії в галузі культури: програми обмінів, 
виставки, спортивну дипломатію та поширення культурних цінностей держави за 
кордоном [19,с.6]. Продовжується дискусія про тотожність і різни-цю термінів 
«публічна дипломатія» і «культурна дипломатія». Ця широка і дав-ня дискусія 
зводиться сьогодні до двох точок зору. Перша стверджує, що термін «публічна 
дипломатія» є синонімом терміну «культурна дипломатія», оскільки і та, і інша 
дипломатії мають політичні цілі і спрямовані на формування громадської думки 
за кордоном. Друга точка зору схиляється до думки, що необхідно розділяти «пу-
блічну» і «культурну» дипломатії, оскільки публічна частіше реалізує політичні 
проекти, займається пропагандою, а дипломатія в галузі культури націлена на 
встановлення стабільних, рівних, довгострокових і двосторонніх відносин між 
країнами [19,с.6].  

Діалогова теорія публічної дипломатії. Серед істориків виділяється визна-
чення американського вченого Ніколаса Кулла. Він вказує, що публічна диплома-
тія – це проекти в галузі культури, програми обмінів, короткострокові інформа-
ційні кампанії, міжнародне мовлення та моніторинг зарубіжної громадської ду-
мки. Новизною в даному визначенні публічної дипломатії є два компоненти – ін-
формаційні кампанії і моніторинг зарубіжної громадської думки [19,с.6].  

Н.Кулл стверджує, що ефективність публічної дипломатії залежить від ная-
вності діалогу між урядом однієї країни і зарубіжним суспільством. Встановлення 
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даного діалогу можливо, якщо уряд вивчає всі сигнали, оцінки, думки, що йдуть 
з боку зарубіжного суспільства. Це і є процес своєрідного «вслухання» в ті думки, 
які висловлює протилежна сторона. Далі йдуть реакція у вигляді інформаційних 
кампаній (advocacy) з метою корекції свого іміджу в зарубіжному суспільстві і 
діалог з тими, хто висловлює негативні і позитивні судження [19,с.6].  

Значення робіт Н. Кулла полягає в тому, що він ввів в науковий обіг ідею 
про діалог в публічній дипломатії як новий спосіб підвищення її ефективності. 
Іншими словами, історики, які використовують у своїх дослідженнях термін «пу-
блічна дипломатія», а не «культурна дипломатія», схильні з'єднати всі форми і 
методи двох варіантів дипломатії в одне поняття – публічна дипломатія [19,с.6].  

Термін «публічна дипломатія» може бути використаний як рамкове і ши-
роке поняття для опису діяльності уряду держави на міжнародній арені в таких 
областях як культура, освіта та інформація. Дійсно, програми культури, освіти та 
проекти в області інформації мають подібні політичні цілі [19,с.6]. 

Політико-комунікативна теорія публічної дипломатії. Прихильники полі-
тико-комунікативної теорії публічної дипломатії представляють її як засіб вста-
новлення зв'язку між урядом держави і зарубіжною аудиторією. Створюючи ка-
нал взаємодії, публічна дипломатія здійснює насамперед інформаційний вплив на 
зарубіжних учасників даної комунікації. Фахівці в області політичної комунікації 
запропонували низку визначень терміну «публічна дипломатія». Одне з них стве-
рджує, що публічна дипломатія складається з трьох вимірів: перший відноситься 
до того, як держави або недержавні актори розуміють зарубіжні культури, настрої 
або поведінку зарубіжних держав; другий стосується побудови відносин між кра-
їнами; третій представляє собою вплив на думку і поведінку зарубіжної цільової 
аудиторії [19,с.5].  

Всі ці виміри відносяться до комунікаційної функції публічної дипломатії, 
і з цієї позиції освітні, інформаційні, культурні проекти публічної дипломатії, а 
також її проекти в області просування позитивного бренду є комунікаційними, 
тобто спрямованими на побудову діалогу [19,с.5].  

Інше визначення публічної дипломатії в рамках політичної комунікації від-
носиться до її трьох елементів: інформації, впливу і залучення. Інформаційні про-
екти – це реагування на інформацію або дезінформацію, що йде з боку зарубіжної 
публіки. Такі програми мають короткостроковий ефект. Вплив – це довгострокові 
кампанії, спрямовані на поступову зміну думки або ставлення зарубіжної цільової 
аудиторії з певного питання. Нарешті, залучення – це побудова довгострокових 
партнерських відносин між країнами [19,с.5-6]. 

Термін «пропаганда», який використовувався для опису інформаційних 
проектів публічної дипломатії періоду холодної війни і мав масу негативних ко-
нотацій, став поступово замінюватися такими поняттями, як «політична комуні-
кація» або «стратегічна комунікація». Поступово серед політологів, психологів і 
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фахівців в області ЗМІ, передвиборних технологій і політичних кампаній сформу-
валася міждисциплінарна галузь знань – політична комунікація [19,с.12].  

Дана область з’явилася завдяки розвитку виборчих і PR-технологій у 1950-ті 
- 1960-ті рр. у період холодної війни. Дискурс про пропаганду домінував у дослі-
дженнях про публічну дипломатію або зовнішню культурну політику. Публічна 
дипломатія, пропаганда і психологічні операції в силу їх значущості в ідеологіч-
ному протистоянні між США і СРСР стали однією з по-пулярних тем серед вче-
них і практиків, які стали публікувати свої оцінки ре-алізації проектів [19,с.12]. 

Всі ці численні дослідження знайшли свою теоретичну основу у вигляді ко-
мунікативної моделі, запропонованої Ю. Габермасом. Комунікативна модель тра-
ктувала публічну дипломатію як засіб передачі інформації, що впливає на поведі-
нку зарубіжного суспільства. Прихильники даної моделі заперечували вивчення 
програм культурного та освітнього обмінів як ефективних засобів впливу на зару-
біжне суспільство. Дещо пізніше була сформована основна теза фахівців даної 
дисципліни. Вона полягає в тому, що публічна дипломатія – це короткостроковий 
інформаційний інструмент, який повинен «продавати» меседж і позитивні образи 
держави. Однак вони заперечують той факт, що такий підхід нічим не відрізня-
ється від пропаганди, стверджуючи, що пропаганда відноситься до інформаційної 
діяльності нацистів, комуністів і не має нічого спільного з інформаційною діяль-
ністю США [19,с.12].  

Британський вчений Марк Леонард поставив питання про публічну дипло-
матію по-новому: «Публічна дипломатія відноситься до питання про побудову ві-
дносин, а значить, публічна дипломатія повинна бути спрямована на: розуміння 
інших країн, культур і народностей; передачу (транслювання) (communicating) на-
шої точки зору; коригування невірних уявлень; пошук сфер, де ми можемо знайти 
спільну основу». Звідси, на думку М.Леонарда, публічна дипломатія – це реагу-
вання на зовнішню інформацію, яка відноситься до стратегічних цілей, створення 
новинного порядку денного, яка б посилювала потрібний меседж і впливала на 
сприйняття, і, нарешті, побудова довгострокових відносин із зарубіжними краї-
нами, щоб отримати від них визнання наших цінностей [122,p.8-11].  

Більш розгорнуте тлумачення публічної дипломатії з позиції політичної ко-
мунікації було дано американським експертом РондоюЗахарною. Вона вперше за-
пропонувала розглядати публічну дипломатію в декількох вимірах, причому ко-
жне з них націлене на побудову відносин між урядом і зарубіжним сус-пільством. 
Перший вимір – це так звана relationship building public diplomacy. Даний тип ди-
пломатії означає поширення інформації (меседжа) для просування політичних ці-
лей. Вчена стверджує, що досягнення політичних цілей за допомогою публічної 
дипломатії можливо за умови побудови відносин з цільовою аудиторією. Саме 
тому для встановлення довірчих відносин недостатньо тільки поширення інфор-
мації. Тут задіяні всі відомі нам програми публічної дипломатії – програми ака-
демічних обмінів, проекти в галузі культури. Вони також вста-новлюють довіру 
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та поширюють інформацію [168].  
Р. Захарна надає наступний «рецепт» ефективної публічної дипломатії: про-

грами в галузі культури і освіти, навчання зарубіжної еліти, проекти в галузі роз-
витку політичних і економічних інститутів, встановлення відносин між містами 
двох країн, формування мережевих коаліцій між неурядовими та урядовими орга-
нізаціями. Побудова таких інституційних рамок уможливить просування потріб-
ної інформації серед цільової аудиторії. Іншими словами, Р. Захарна стала тим 
експертом, яка поєднала в рамках одного підходу – політичної комунікації – про-
паганду і обміни в галузі культури, які протягом довгого часу вважалися несумі-
сними [168]. 

Інший вимір – це так звана пропагандистська публічна дипломатія 
(information framework). Дані концептуальні рамки є більш вузькими, проте на ві-
дміну від інших адептів політичної комунікації, Р.Захарна стверджує, що пропа-
гандистська публічна дипломатія – це розуміння, інформування та вплив. Перший 
елемент – розуміння цільової аудиторії є новим доповненням до існуючих конце-
пцій про публічну дипломатію США як інформаційну пропаганду. Основ-на мета 
такої публічної дипломатії – короткострокові політичні кампанії, спрямовані на 
інформаційне забезпечення та просування зовнішньополітичних завдань в інших 
країнах або поліпшення політичного іміджу держави [168]. Від-значимо однак, 
що одностороння традиційна дипломатія або дипломатія монологу не зникне з 
практики публічної дипломатії. Незважаючи на те, що розвиток практики публіч-
ної дипломатії в останні роки характеризувався поступовим зрушенням від одно-
сторонньої комунікації до прагнення встановити діалог, було б помилково гово-
рити, що в цій сфері співпраця витісняє суперництво. Навпаки, багато фахівців з 
проблем безпеки, як і раніше, вважають, що для успіху військових кампаній, зок-
рема США, буде необхідно нарощувати зусилля в сфері зарубіжного мовлення з 
метою перемоги у «війні ідей», а одним з головних факторів такої перемоги по-
винна стати риторика більш переконлива, ніж у Аль-Каїди [19,с.13].  

Розширення інформаційної присутності держави на міжнародній арені, ро-
зширення стратегічної комунікації, тобто встановлення зв’язку з ключовими фі-
гурами в зарубіжному суспільстві, а також формування загального позитивного 
іміджу країни, – розширюють і просувають культуру однієї держави в іншій. У 
даному випадку публічна дипломатія виступає як засіб просування культури, вона 
створює інформаційне поле для просування. Діалогова комунікація між групами 
людей без явного втручання уряду дозволяє впливати на цільову аудиторію. У 
свою чергу, Інтернет дозволяє створити новий простір для міжкультурної кому-
нікації, а соціальні мережі стають своєрідними дипломатами-посередниками 
[19,с.13-14]. 

Значний елемент інформаційної складової в розвиток концептуального ро-
зуміння публічної дипломатії вніс відомий фахівець в області медіа-дипломатії 



 

59 
 

Ейтан Гілбоа. Публічна дипломатія, на його думку, може бути трьох видів: тра-
диційна публічна дипломатія, медіа-дипломатія і дипломатія журналістів-посере-
дників. Традиційна дипломатія включає в себе відомі програми освіти та куль-
тури, які приносять довгострокові ефекти. Медіа-дипломатія – це використання 
ЗМІ для виконання дипломатичних завдань як, наприклад, використання телеба-
чення для інформування іншої держави про свою політику. І даний вид публічної 
дипломатії приносить швидкі результати. Нарешті, дипломатія журналістів-посе-
редників – це використання журналістів в якості посередника для встановлення 
переговорного процесу, що також є окремим видом публічної дипломатії, на ду-
мку Ейтана Гілбоа [19,с.14].  

Крім цього, Ейтан Гілбоа виділяє і три моделі публічної дипломатії: публі-
чна дипломатія періоду холодної війни, публічна дипломатія недержавних акто-
рів і публічна дипломатія лобістів. Публічна дипломатія періоду холодної війни 
являє собою форму тиску на зарубіжне суспільство з метою отримання підтримки 
тієї чи іншої сторони в ідеологічному конфлікті. Публічна дипломатія недержав-
них акторів – дипломатія численних неурядових організацій, яка спирається на 
ресурси неурядових структур. Публічна дипломатія лобістів – здійснення інфор-
маційних проектів силами лобістських груп в іншій державі. Виходячи з цього, 
Гілбоа розширив тлумачення терміну «публічна дипломатія» і ввів в науковий 
обіг інтерпретації публічної дипломатії як одностороннього важеля тиску, як ін-
струменту посередництва і дипломатичного сигналізування [19,с.14].  

Ідеї Гілбоа були розширені такими вченими як Дж.Ковен і А.Арсено. Пуб-
лічна дипломатія, на їхню думку, складається з трьох «шарів»: монологу, діалогу 
і співпраці. Форма монологової публічної дипломатії використовувалася в період 
холодної війни, коли уряди СРСР і США використовували потік односторонньої 
інформації в зарубіжних країнах без будь-яких спроб аналізу того, як дана інфор-
мація сприймається слухачами. Форма діалогової публічної дипломатії більш су-
часна і ефективна, оскільки означає спілкування між урядом і суспільством з ме-
тою обміну інформацією і створення та-кого меседжу нації, який би позитивно 
сприймався реципієнтами і, як наслідок, формував позитивний образ держави. На-
приклад, США використовують дану модель в країнах Близького Сходу. Нарешті, 
співпраця як форма публічної дипломатії передбачає створення таких спільних 
проектів між суспільствами, які формують позитивне сприйняття один одного 
[19,с.14].  

Автори даної концепції стверджують, що остання форма або модель публі-
чної дипломатії найбільш ефективна, але довгострокова у своєму виконанні. Ін-
шими словами, дослідники стверджують, що від вибору тієї чи іншої моделі пуб-
лічної дипломатії залежатимуть її інструментарій і результати. Більш того, у всіх 
пропонованих концепціях присутня нова аргументація про діалог і двостороннє 
співробітництво як ефективних формах публічної дипломатії. Дана теза була від-
сутня в теоретичних роботах про публічну дипломатію періоду холодної війни 
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[19,с.14.].  
Нарешті, ще одна комунікативна модель публічної дипломатії була запро-

понована англійськими вченими М. Леонардом, К. Стед і К. Смевінгом. У книзі 
під назвою «Публічна дипломатія» вони пишуть, що існує три моделі або три ви-
міри публічної дипломатії: реактивний, активий і співробітництво. Реактивна пу-
блічна дипломатія – це реакція на події. Активна публічна дипломатія – це фор-
мування громадської думки в зарубіжних країнах. Третій вимір – це співпраця з 
іншими країнами або групами осіб у зарубіжному суспільстві [122]. 

Маркетингова теорія публічної дипломатії. У 1990-і рр., коли з'явилося нове 
покоління експертів в культурній дипломатії США, а теорії про політичну кому-
нікації і концепції маркетингу прийшли в зовнішню політику США, термін «пуб-
лічна дипломатія» став домінувати в практиці й дослідженнях [19,с.5]. На початку 
2000-х рр. публічна дипломатія стала визначатися як спосіб формування зарубіж-
ної громадської думки для досягнення бажаних геополітичних цілей спонсора. Ві-
домий вчений Джозеф Най розширив дане тлумачення терміну, включивши в 
нього розроблені ним положення про «м'яку владу». Він вказує, що публічна ди-
пломатія – це засіб просування «м'якої влади» держави, яка, в свою чергу, має три 
джерела: 1) цінності внутрішньої політики і соціального порядку; 2) культура кра-
їни; 3)зовнішня політика [19,с.5].  

Тому публічна дипломатія займається просуванням цих трьох джерел «м'я-
кої влади» держави за допомогою трьох методів. Перший метод – це щоденна ко-
мунікація із зарубіжною аудиторією для пояснення зовнішньої політики держави. 
Другий метод – здійснення кампаній, спрямованих на просування бренду дер-
жави. Третій метод – проекти, спрямовані на побудову рівних взаємин між краї-
нами [19,с.5].  

Фахівці в галузі маркетингу, які стали домінувати в середовищі фахівців з 
американської публічної дипломатії з початку 2000-х рр., привнесли у вивчення 
останньої ідеї про національний брендинг. Вперше концепція національного бре-
ндингу була сформульована в 2004-2006 рр. в працях відомого британського ма-
ркетолога та історика Саймона Анхольта, в яких він розробив систему індексації 
національних брендів різних країн. Створення позитивного бренду означає план 
мобілізації певних стратегій, інвестицій і комунікацій з різноманітних сфер діяль-
ності держави для реалізації однієї мети – довести світові, що нація заслуговує 
іншого, більш позитивного сприйняття [19,с.15]. 

Основний спосіб успішної реалізації мети – формування іміджу за допомо-
гою наступних традиційних заходів: 1) просування туризму; 2) експорт продукції 
і послуг; 3) пропаганда політичних рішень уряду країни як в області зовнішньої 
політики, що безпосередньо впливає на аудиторію, так і внутрішньої політики, що 
висвітлюється в міжнародних ЗМІ; 4) залучення інвестицій та іноземних підпри-
ємців, дослідників і студентів; 5) культурний обмін, культурний експорт і спорт; 
6) привабливість політичних діячів, знаменитостей і спортивних зірок [19,с.15]. 
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З’єднання публічної дипломатії з маркетингом, а також застосування зако-
нів останнього в просуванні іміджу держави уможливило появу ідеї, що імідж 
уряду і політика його країни – це продукт, який необхідно продати іноземній ау-
диторії. У підсумку, урядовий імідж стали називати національним брендом 
[19,с.15].  

Творець ідеї національного брендингу С. Анхольт так визначає національ-
ний бренд: «Це контекст, в якому виходять повідомлення, що не повідомляють-
ся безпосередньо». Анхольт стверджує, що суспільство сприймає політику конк-
ретного іноземного уряду в основному через призму сформованих стереотип-них 
уявлень про країну в цілому. Відповідно, події, що підсилюють негативне сприй-
няття країни, зазвичай користуються значною увагою, в той час як інформація, 
що не підтверджує сформовані упередження, найчастіше ігнорується. І навпаки, 
хороший національний бренд може утримати іноземну громадськість від концен-
трації уваги на негативній інформації про країну. У підсумку, сьогодні успішні 
кампанії в галузі публічної дипломатії – це не просто поширення якоїсь позитив-
ної інформації про державу в зарубіжних ЗМІ, а перш за все інтеграція впливових 
політиків, урядових агентств, корпорацій і internationalcelebrities в систему бренд-
менеджменту, що підтримує єдину, довгострокову національну стратегію 
[19,с.15].  

Тільки тоді, коли така координація реалізується, держава може мати «реа-
льний шанс впливу на свій імідж і перетворення його в конкурентоспроможну 
перевагу, ніж перешкода або недолік». Наприклад, адміністрація Б. Обами послі-
довно дотримувалася цієї ідеї: наприклад, здійснюючи контртерористичну опера-
цію в Афганістані, президент зажадав від усіх урядових відомств, військових, а 
також від неурядових організацій і приватних осіб слідувати єдиній стратегічній 
лінії, позначеній ним у грудні 2009 р., а саме пропагувати і поширювати ідеї 
тільки в рамках позначеної ним стратегії ведення війни в Афганістані. Відхід від 
єдиного бренд-менеджменту позиції США стосовно афганської війни загрожував 
«учасникам» даного проекту відставкою і звільненням. Критичні заяви про стра-
тегію Б. Обами в цій країні головнокомандувача військами США і НАТО в Афга-
ністані генерала Стенлі Маккрістела в інтерв'ю журналу «RollingStone» кошту-
вали йому посади в червні 2010 р. Звільняючи головнокомандувача, президент 
офіційно заявив, що наявність єдиної думки про те, що роблять і будуть робити 
США в Афганістані, визначає її успіх [19,с.15-16].  

Як відомо, президент Б. Обама не був тут оригінальним. Про необхідність 
збереження єдиної думки по відношенню до стратегічної політики США в період 
військових конфліктів говорив президент Г. Трумен, відправляючи у відставку за 
норовистість національного героя Америки – командувача збройними силами 
США в Тихоокеанському басейні генерала Д. Макартура в розпал війни в Кореї 
на початку 1950-х рр. [19,с.15-16]. 
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Сьогодні ідеї Анхольта стали традиційними для вчених, які вивчають пуб-
лічну дипломатію США з точки зору просування позитивного іміджу, обра-зу або 
бренду США. Брендинг розглядається як комунікаційний процес між США і за-
рубіжним суспільством з метою зміни ставлення останнього до США або консер-
вації вже існуючого позитивного ставлення. У цьому процесі мобілізовані всі мо-
жливі національні сили, цінності та ідеї, які здатні створити позитивний образ 
держави. Публічна дипломатія бере участь лише частково – як механізм передачі 
бренду, а не його створення. На думку прихильників дано-го підходу, бренд-ме-
неджмент не може змінити негативний або застарілий національний імідж. Шви-
дше, він може просунути новий продукт, який з’явився на ринку, наприклад імідж 
президента Б. Обами. Тому експерти ставлять питання про те, чи можливо змі-
нити укорінений образ країни за кордоном. Для відповіді на це питання американ-
ські стратеги публічної дипломатії застосовують концепцію конкурентоспромож-
ної ідентичності. Теорія конкурентоспроможної ідентичності передбачає дії, здій-
снювані за допомогою з'єднання всіх шести компонентів. Стратегія конкуренто-
спроможної ідентичності передбачає формування ясної розповіді про те, що кра-
їна і її громадяни собою представляють, що підтримують, до чого прагнуть і як 
збираються цього досягти. У під-сумку можна стверджувати, що в роботах про 
публічну дипломатію склалися дві групи досліджень, які використовують два рі-
зних розуміння концепції брендингу [19,с.16].  

Перша група досліджень спирається на традиційне розуміння бренду і бре-
ндингу як способу просування іміджу нації, держави з точки зору законів продажу 
звичайних товарів і маркетингу. Традиціоналісти спираються на ідею довгостро-
кового продажу позитивного образу нації через комплекс програм публічної дип-
ломатії. Сюди відносяться такі дії, як туризм, культура, роль окремих громадян і 
весь комплекс проектів публічної дипломатії [19,с.16]. 

Друга група досліджень підтримує поняття про репутацію нації або дер-
жави, а не їх бренд. Дослідники стверджують, що хоча нації і мають бренди, нації 
не можуть бути вбудовані в штучно створені практиками бренди. Публічна дип-
ломатія «продає» не бренд нації, а просуває національну репутацію [19,с.16].  

Іншим поворотом у вивченні брендингу та публічної дипломатії є тема про 
брендинг місця (place branding). Дана концепція означає широкий діапазон уяв-
лень вчених про місце: сюди включені і регіонально-державні виміри місця, такі 
як Європа або окремі країни, і структурні одиниці як регіональні транснаціональні 
організації (наприклад, Європейський Союз). В даному випадку публічна дипло-
матія виступає як механізм передачі якихось політичних норм від держави до дер-
жави або від регіональної структури до інших держав. Ця роль вміло показана в 
одній зі статей голландського вченого Пітера ван Хама. Він показав, як Європей-
ський Союз використовує публічну дипломатію для трансляції норм поведінки на 
міжнародній арені іншим держава [19,с.16]. 

Реалістична теорія публічної дипломатії. Прихильники реалістичної теорії 
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публічної дипломатії розглядають її як строго державний інструмент політики, 
покликаний вирішувати питання національної безпеки і впливати на поведінку 
зарубіжних урядів. Публічна дипломатія, що розглядається в рамках реалізму, 
несе два найважливіших компоненти. Перший компонент – це держава як прин-
циповий актор світової системи і публічної дипломатії. Другий компонент – за-
безпечення національної безпеки як основного завдання публічної дипломатії та 
зовнішньої політики. По суті, публічна дипломатія держави – це урядовий меха-
нізм, націлений на реалізацію зовнішньополітичних завдань держави і включає в 
себе такі методи, як: 1) інформаційні проекти (пропаганда); 2) освітні та культурні 
обміни; 3) проекти в мережі Інтернет (цифрова дипломатія держави) [19,с.7]. 

Основна цільова аудиторія, відповідно до прихильників реалістичної теорії 
публічної дипломатії – це не закордонне суспільство, а закордонний уряд, на по-
ведінку якого повинна впливати публічна дипломатія. Прихильники даного дис-
курсу вказують, що завдання публічної дипломатії – впливати на закордонний 
уряд за допомогою впливу на закордонне суспільство. Оскільки війна є однією з 
форм вирішення проблем національної безпеки, то пропаганда і психологічні опе-
рації під час війни є основною формою публічної дипломатії. У період мирного 
розвитку міжнародних відносин публічна дипломатія виступає як інструмент про-
сування військової, економічної допомоги зарубіжним країнам [19,с.7]. 

Неоліберальна теорія публічної дипломатії. Представники цієї теорії 
пов’язують публічну дипломатію з м’якою владою. Термін «м’яка влада» був впе-
рше висунутий неолібералом Джозефом Наєм в його книзі і статтях, які були опу-
бліковані в 1990 році: «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power», 
«Soft Power» та інші. Його концепція була заснована на ідеях таких вчених, як 
Пітер Бачрач і Мортон Барац, які ще в 1960-і рр. висунули ідею про «друге об-
личчя влади» (the Second Face of Power), але не дали точного визначення. На по-
чатку 1990-х рр. ідеї Джозефа Ная не отримали широкого розповсюдження 
[19,с.7]. 

Коли відбулися події 11 вересня 2001 р. і потрібні були більш позитивні ідеї 
для створення діалогу та взаємодії між цивілізаціями, підходи та концепції Дж. 
Ная набули популярності і визнання серед представників політичних еліт різних 
країн. У своїй книзі «The Paradox of American Power», опублікованій в 2003 р., 
вчений вже більш детально розробив термін «м’яка влада», а в книзі, виданої че-
рез рік, – «Soft Power: The Means to Success in World Politics», – він показує, як 
«м’яка влада» пов’язана з публічною дипломатією, в окремій главі. Концепція 
«м’якої влада» постає як засіб впливу на інші держави за допомогою залучення 
або взаємодії [19,с.7].  

Джозеф Най зазначає: «М’яка влада – це здатність переконати інших хотіти 
того ж, чого хочеш ти – кооптувати людей, а не тиснути на них. М’яка влада - це 
здатність заманювати і залучати» [19,с.8].  

З цього моменту концепція м’якої влади стала широко використовуватися в 
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роботах, присвячених зовнішній культурній політиці, публічній дипломатії та 
пропаганді. Вона цементувала різні проекти публічної дипломатії і зв’язала їх во-
єдино, що раніше здавалося немислимим або навіть політично некоректним. Про-
екти аполітичної культурної дипломатії, які протягом багатьох років захи-щалися 
американськими політиками і діячами культури як щось протилежне пропаганді, 
стали частиною концепції «м’якої влади». Остання стала розумітися як поєднання 
культури, цінностей, дій уряду і суспільства, що і створює привабливість однієї 
держави, її політики в очах суспільства іншої держави [19,с.8]. 

Проте в колах політологів, істориків та практиків публічної дипломатії зро-
стало нерозуміння того, як концепція «м’якої влади» пов’язана з публічною дип-
ломатією. Дуже часто публічна дипломатія як комплекс заходів, спрямованих на 
створення позитивного образу держави на міжнародній арені, стала підмінятися 
терміном «м’яка влада». Багато хто з практиків і політиків не бачили відмінностей 
між науковою концепцією і реальною політикою. Чи є публічна дипломатія і кон-
цепція «м’якої влади» взаємозамінними поняттями? Чи є публічна дипломатія ін-
струментом політики «м’якої влади»? Чи є політика «м’якої влади» і концепція 
під назвою «м’яка влада» синонімами? Такі питання були актуальними в період 
2004-2007 рр., коли ідеї Дж.Ная отримали широку підтримку в різних куточках 
світу [19,с.8]. 

Щоб розставити крапки над «i», Дж.Най опублікував статтю, в якій він чітко 
розмежував такі поняття, як «м’яка влада» і «публічна дипломатія». «М’яка 
влада», як здатність держави сформувати пріоритети інших країн, спирається на 
три найважливіших компоненти: культуру держави, політичні цінності держави і 
зовнішню політику. Публічна дипломатія покликана передати (транслювати або 
продати) три цих компоненти іншим країнам [19,с.8].  

Але найголовніше – «м’яка влада» існує поза публічною дипломатією і поза 
урядів та їх намірів використовувати або не використовувати цінності суспільства 
у зовнішній політиці [19,с.8].  

Говорячи про США, Дж.Най уточнює, що іншими джерелами «м’якої 
влади» США, крім культури, політичних цінностей і зовнішньої політики, є ще 
такі аспекти внутрішньої політики США, як політичний устрій, соціальна поведі-
нка американців, ставлення до меншин, технології і економіка США. Всі ці скла-
дові частини «м’якої влади» існують незалежно від того, чи будуть практики пу-
блічної дипломатії продавати їх іншим країнам чи ні [19,с.8]. 

Публічна дипломатія – це інструмент мобілізації зазначених джерел «м’якої 
влади» для залучення зарубіжної публіки. Публічна дипломатія, за твердженням 
Дж.Ная, залучає зарубіжну публіку до цих цінностей через міжнародне мовлення, 
експорт культури, програми обмінів, але, якщо зміст даних джерел «м’якої влади» 
не є привабливим для інших країн, то публічна дипломатія не в силах створити 
«м’яку владу». У цьому полягає головна теза Дж. Ная, який іноді ігнорується ба-
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гатьма вченими та експертами-практиками. Останні вважають, що публічна дип-
ломатія створює і поширює «м’яку владу» держави, а це не так: публічна дипло-
матія здатна тільки передати цінності держави, а не сформувати їх позитивний 
вигляд, якщо він відсутній [19,с.8-9]. 

Теорія нової публічної дипломатії. Концепція «розумної влади» (smart 
power) послужила теоретичною основою «нової публічної дипломатії» США, що 
увійшла в практику в кінці першого десятиліття нинішнього століття. Авто-рами 
даної ідеї були той же професор Дж.Най і колишній заступник держсекретаря в 
адміністрації Дж. Буша-молодшого Річард Армітадж, які виступили тепер як екс-
перти Центру стратегічних досліджень і міжнародних відносин. Навесні 2007 р. 
вони підготували рекомендації для майбутньої адміністрації США під назвою «A 
Smarter, More Secure America» [19,с.9].  

Концепція «розумної влади» – це комбінація концепцій «жорсткої влади», 
тобто концепцій примусу за допомогою військової, політичної та економічної по-
тужності, і «м’якої влади», тобто впливу без примусу. Нова концепція не виклю-
чає застосування військового або економічного тиску, проте особлива увага при-
діляється створенню і зміцненню партнерських і союзницьких відносин між США 
та іншими країнами або деякою частиною зарубіжної громадськості, тобто публі-
чна дипломатія повинна посилювати існуючі дружні союзи, а не просувати аме-
риканський імідж в тих країнах, де це неможливо [19,с.9]. 

Концепція «розумної влади» в публічній дипломатії передбачає підтримку 
бренду США як лідера (leadership'sbrand) і іміджу США як країни, дії якої спря-
мовані тільки на забезпечення глобального блага. Не можна сказати, що ця кон-
цепція радикально змінює стратегію публічної дипломатії або зовнішню політику 
США в цілому. Однак ця концепція передбачає нові способи реалізації публічної 
дипломатії, серед яких найважливіше місце займають мережеві контакти, форуми 
та Інтернет-телебачення. Крім того, дана концепція передбачає і нові регіональні 
пріоритети в публічній дипломатії США – це поворот у бік таких країн, як Індія і 
Китай [19,с.9]. 

Конструктивістська теорія публічної дипломатії. Теорія конструктивізму 
привнесла нові ідеї в розуміння публічної дипломатії. Прихильники даної теорії 
стверджують, що після закінчення холодної війни поява численних недержавних 
акторів на міжнародній арені, їх активна участь у недержавній публічній дипло-
матії вплинули на появу нової публічної дипломатії [19,с.9]. 

Нова публічна дипломатія стала розглядатися конструктивістами як засіб 
розуміння «іншої» культури, традицій «інших», що призводить до формування 
більш гуманних відносин між людьми і державами. Якщо неолібералізм, до якого 
можна віднести концепції Дж. Ная про «м’яку владу» або «розумну владу», стве-
рджує, що передача соціальної поведінки, норм міжнародного права від держави 
до держави здатна гармонізувати міжнародні відносини або зробити їх більш пе-
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редбачуваними, то прихильники конструктивізму стверджують, що кожна з дер-
жав має власне сприйняття світу, відмінне від інших культур і цінностей, і в цьому 
розмаїтті криється основа для створення стабільного миру і відносин [19,с.9-10].  

Основна умова – прагнення зрозуміти «інших» без заперечення їх права на 
власну ідентичність. А розуміння досягається через програми публічної диплома-
тії, а точніше – через таку її частину, яка носить назву «брендинг» [19,с.10]. 

Прихильники даного підходу стверджують, що тільки конструктивізм ство-
рює реальний діалог, взаєморозуміння і терпимість щодо різних культур. Просу-
вання позитивного іміджу однієї держави в іншій неможливе без розуміння і по-
зитивного ставлення до культури і цінностей інших [19,с.10]. 

Багатосторонній діалог і взаємодія – це той інструментарій публічної дип-
ломатії або культурної дипломатії, який здатний просунути імідж однієї держа-ви 
в іншій. Всі інші концепції, такі, наприклад, як «м’яка влада», відводять експертів 
від ідеї розуміння інших культур і роблять акцент на значущості цілей з впрова-
дження своїх цінностей в інших країнах [19,с.10]. 

Один з провідних адептів використання конструктивізму в розумінні при-
роди публічної дипломатії або зовнішньої культурної політики – Брюс Грегорі – 
вказує, що публічна дипломатія – це інструмент, який використовується держав-
ними структурами та неурядовими організаціями, по-перше, для розуміння різно-
маніття культур і поведінки «інших», по-друге, для будівництва і управління від-
носинами, і тільки третьою функцією публічної дипломатії є справлення впливу 
на думки і дії інших країн і суспільств [103]. 

Розбираючи теорії міжнародних відносин стосовно публічної дипломатії, 
Джиль Скот-Сміт приходить до висновку, що найбільш концептуально вдалими 
виступають ідеї конструктивізму, оскільки політико-культурний обмін, який за-
кладений в програмах обміну, сприяє формуванню більш позитивного міжнарод-
ного клімату і зниження загрози війни [19,с.10]. 

Соціологічна теорія публічної дипломатії. Соціологи в основному розгля-
дали лише один з інструментів публічної дипломатії – вплив на освітні системи 
інших країн. Їх основна теза зводиться найчастіше до твердження, що освітні про-
грами є найбільш ефективним способом впливу на зарубіжне суспільство. Прихи-
льники таких соціологічних підходів, як «політична соціалізація/індоктринація» і 
«концепція відтворення культурного і соціального капіталу», стверджують, що 
система освіти є одним з основних засобів контролю над суспільством і відтворює 
культуру, ідеологію і цінності домінуючих соціальних груп у суспільстві. Такі 
програми публічної дипломатії, як міжнародні освітні обміни і реформи системи 
освіти в зарубіжних країнах, ініційовані урядом США, розглядаються як найваж-
ливіший і ефективний інструмент контролю з боку США [19,с.11].  

М. Вебер, Ю. Габермас та інші першими зробили висновок, що легітимність 
влади, тобто її визнання широкою масою населення, значною мірою досягається 
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за допомогою системи освіти. Саме освіта, на їхню думку, передає особливі полі-
тичні та ідеологічні цінності, що, в свою чергу, формує лояльність суспільства по 
відношенню до влади. На основі тези про викори-стання політичною системою 
(як демократичної, так і тоталітарної) освіти як інструменту впливу на суспільс-
тво з'явилося чимало дослідницьких робіт, об’єднаних в рамках «критичної соці-
ології» [19,с.11].  

Такі соціологи, як А. Грамші, П. Вілліс і багато інших, стверджували в своїх 
роботах, що система освіти широко і повсюдно використовується урядом для 
здійснення свого політичного та ідеологічного впливу, тобто для створення поко-
лінь громадян, вихованих і навчених в рамках детермінованих цінностей. Так 
з'явилися концепції політичної соціалізації та політичної індоктрина-
ції(politicalsocializationandpoliticalindoctrination). Концепція про політичну соціа-
лізацію застосовується в дослідженнях, які вивчають процес поширення лібера-
льних цінностей, а теорія політичної індоктринації відноситься до досліджень про 
дії тоталітарної системи з залученню цільової аудиторії в свою систему цінностей. 
Основна відмінність між двома концепціями – це наявність примусу і відсутність 
консенсусу між урядом і цільовою аудиторією в процесі індоктринації. Однак у 
двох випадках система освіти є основним механізмом передачі ідеології від уряду 
до зарубіжної аудиторії [19, с.11].  

Фундатори теорії відтворення культурного і соціального капіталу 
(conceptofculturalandsocialreproduction) П.Бурдьє і Дж.- С.Пассерон також ствер-
джували, що система освіти активно використовується урядом для формування 
(відтворення) соціальних груп суспільства, професійної еліти, які підтримують 
конкретні цінності культури та ідеології (культурний код) [19,с.11]. У роботах їх 
послідовників аналізується процес використання освіти в якості політичного ін-
струменту для створення лояльного суспільства в таких державах, як США, Ве-
ликобританія, СРСР, Китай та інші. Так, розглядаючи радянський і американ-
ський підходи до відбору іноземних студентів для навчання у вузах СРСР і США 
в контексті теорії відомого французького соціолога П. Бурдьє можна прийти до 
висновку, що американський підхід відбору студентів щодо наявності лідерських 
якостей і соціальних зв’язків з елітою зарубіжної держави виявився більш ефек-
тивним, ніж радянські принципи відбору студентів виключно по ідеологічній лінії 
і приналежності до пролетарських соціальних верств. На думку прихильників від-
творення культурного і соціального капіталу, система освіти виступає основним 
механізмом соціального контролю і відтворення існуючої системи цінностей, іде-
ології та соціальної структури. Більш того, дана властивість систем освіти спосте-
рігається в країнах з різною політичною культу-рою. Ця теза збігається з ідеями 
тих істориків, які займаються проблемами культурного імперіалізму, і прихиль-
ників теорії взаємозалежності, а також з ідеями прихильників критичної теорії 
[19,с.11-12]. Наприклад, соціолог М.Карной у своїй книзі «Education and Cultural 
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Imperialism» стверджує, що уряди розвинених країн активно використовують си-
стему освіти насамперед для поширення своєї культури, ідеології та цінностей у 
зарубіжних суспільствах [82]. 

Цифрова теорія публічної дипломатії є однією з популярних в останній час. 
Вона пов’язує масштабне розгортання публічної дипломатії з її активністю в ме-
режі Інтернет. 

Технологічна теорія публічної дипломатії пов’язує реалізацію завдань пуб-
лічної дипломатії з її технологіями, які спрямовані на реалізацію її функцій. 

Технологічний підхід головну детермінанту публічної дипломатії вбачає у 
технологіях, які застосовують актори світової політики, претендуючи на доміну-
вання чи розширення свого впливу на міжнародній арені. 

Успіхи публічної дипломатії в управлінні світовим співтовариством та змі-
нами а архітектурі міжнародного порядку є результатом процесу взаємодії між 
суб’єктами прийняття рішень, що мають міжнародно-політичне значення, та 
суб’єктами здійснення технологій публічної дипломатії. Діяльність суб’єктів 
прийняття міжнародно-політичних рішень прямо чи опосередковано залежить від 
суб’єктів здійснення технологій публічної дипломатії, зусилля яких орієнтовані 
на управління змінами міжнародних відносин у власних інтересах, концентрова-
ною сутністю яких є боротьба за домінування як у регіональних, так і у світових 
процесах в цілому. Суб’єкта здійснення технологій публічної дипломатії можна 
визначити через активне, ініціююче, керуюче та контролююче відношення щодо 
процесу створення контексту, формування передумов та підштовхування 
суб’єктів прийняття рішень міжнародного значення в потрібному для ініціаторів 
технологій напрямку. Звідси, суб’єкт здійснення технологій публічної дипломатії 
– це той, хто управляє вибором суб’єктів прийняття міжнародно-політичних рі-
шень за допомогою набору, певної послідовності процедур, спрямованих на здо-
буття прихильності та підтримки від суб’єктів будь-якої міжнародно-політичної 
активності.  

З огляду на іманентне прагнення до керування міжнародними відносинами 
будь-яких суб’єктів, які беруть участь у конкуренції за домінування, владу чи 
вплив на світовій арені, намагаються зберегти їх та ефективно реалізувати, ці 
суб’єкти можуть розглядатись одночасно і як суб’єкти здійснення технологій пу-
блічної дипломатії, оскільки їх успіх на міжнародній арені безпосередньо зале-
жить від ефективності здобуття міжнародної легітимності у сприйнятті зарубіж-
ного та глобального суспільства в цілому та є наслідком використання технологій 
публічної дипломатії, які покликані забезпечити таку ефективність. Іншими сло-
вами, оскільки ефективна діяльність у конкуренції за домінування, владу чи вплив 
на світовій арені міжнародних суб’єктів залежить від здійснення технологій пуб-
лічної дипломатії, міжнародні суб’єкти вимушені вдаватись до застосування цих 
технологій, виступаючи їх суб’єктами. Тут слід зауважити, що технології публіч-
ної дипломатії мають тенденцію викривати суб’єктів їх застосування, вказуючи 
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на них через посилення їх владних позицій на міжнародній арені. Таким чином, 
суб’єкт здійснення технологій публічної дипломатії визначається не лише через 
свою активну роль щодо застосування технологій публічної дипломатії, але й за-
вдяки тій користі, яку йому приносять ці технології в його боротьбі за владу на 
світовій арені. Іншими словами, міжнародно-владні інтереси та їх ефективна реа-
лізація через вплив на зарубіжну громадську думку та здобуття міжнародного ви-
знання є індикаторами (ознаками) суб’єктів здійснення технологій публічної ди-
пломатії. 

Від суб’єктів здійснення технологій публічної дипломатії слід відрізняти 
розробників цих технологій – міжнародних технологів, які готують проекти та ва-
ріанти технологій публічної дипломатії, але не мають владних інтересів на світо-
вій арені. За суб’єктами здійснення технологій публічної дипломатії завжди зали-
шається вибір тих чи інших варіантів цих технологій з огляду на тактичні та стра-
тегічні завдання та, природно, відповідальність за наслідки їх застосування у ви-
гляді перемоги чи поразки у конкуренції за легітимність на світовій арені. 

Якщо суб’єктами здійснення технологій публічної дипломатії виступають 
будь-які учасники міжнародних відносин, які прагнуть розширити свій вплив на 
міжнародній арені, то провідними суб’єктами здійснення технологій публічної 
дипломатії, з огляду на їх ключову роль у міжнародних процесах, є держави та їх 
органи, а також міжнародні організації, що знаходяться в їх сферах впливу.  

Суб’єктами здійснення технологій публічної дипломатії є актори, які поді-
ляються на персональних та інституціональних. Якщо до інституціональних від-
носяться держави, міжнародні організації, транснаціональні корпорації та їх ор-
гани, то до персональних – дипломати, державні діячі, голови держав та організа-
цій, а також журналісти та блогери, що інтерпретують закордонну політику своїх 
держав в контексті міжнародних процесів та намагаються просунути певні інте-
реси.  

Суб’єкти технологій публічної дипломатії постійно множаться в усьому 
світі. Поле публічної дипломатії включає не тільки представників міністерств за-
кордонних справ, а й службовців інших міністерств, транснаціональних корпора-
цій, організацій громадянського суспільства і навіть впливових осіб, які офіційно 
не представляють конкретну державу, організацію або корпорацію. 

Суб’єктами технологій публічної дипломатії можуть бути як державні, так 
і недержавні актори. Керівні функції з координації та розробки її стратегії нале-
жать державі, яка через МЗС та дипломатичні установи за кордоном і здійснюють 
технології публічної дипломатії. Звичайно, інші міністерства та відомства, які 
пов’язані з питаннями культури, науки, мистецтва, освіти та спорту беруть участь 
через співпрацю з МЗС в реалізації таких технологій. Окрема міжнародна діяль-
ність зазначених установ сприяє більш вузькій та профільній кооперації між від-
повідними установами різних країн, що іноді призводить до дублювання функцій 
[19, с.27-28].  
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На практиці більшість країн створюють відповідні спеціалізовані установи 
при МЗС, які займаються безпосередніми питаннями, пов’язаними з публічною 
дипломатією, створюючи розгалужену зовнішню мережу установ, які, крім поши-
рення мови та культури країни в країнах перебування, влаштовують інші заходи 
публічного характеру з метою пропагування власної культури та формування по-
зитивних двосторонніх відносин. У Великобританії ці функції здійснює Британ-
ська рада, у Франції – Французькі інститути за кордоном, в Італії такими устано-
вами виступають Інститути культури Італії за кордоном. Вони мають певну фі-
нансову та адміністративну автономію, що дозволяє їм проводити міжнародну ді-
яльність з метою забезпечення національних інтересів та формування позитив-
ного образу держави за кордоном [19, с.28].  

Беручи до уваги особливості адміністративного забезпечення та розподілу 
обов’язків і механізмів прийняття рішень, взаємодію між відповідними держав-
ними установами, міністерствами та відомствами, які займаються реалізацією по-
літики, можна відмітити, що публічна дипломатія може бути централізованою, 
коли головну роль при розробці та здійсненні грають державні актори (КНР) та 
децентралізованою, у випадках делегування державними акторами час-тини своїх 
повноважень з реалізації своєї публічної дипломатії недержавним чи напівдержа-
вним органам та установам (Італія, Німеччина). Як відомо, децентралізована сис-
тема більш мобільна при реалізації своїх функцій та повноважень [19, с.28].  

Фінансування публічної дипломатії так само може бути або державним, ви-
ключно з державного бюджету, або змішаним, що передбачає, крім державного 
бюджету, залучення приватного фінансування через фонди та приватні внески. 
Змішане фінансування є більш ефективним [19, с.28].  

Розвиток нових форм міжнародних відносин сприяє розширенню числа не-
державних суб'єктів публічної дипломатії, серед яких варто зазначити громадські 
організації, фонди, асоціації, окремих діячів науки, культури, мистецтва та спо-
рту, ЗМІ. Роль останніх в сучасному глобалізованому світі постійно зростає, адже 
саме ЗМІ формують та транслюють назовні інформацію про країну та її досяг-
нення [19, с.28].  

Аналіз історії публічної дипломатії як інструменту зовнішньої політики у 
багатьох країнах показав, що низка розвинутих країн достатньо давно осмислила 
публічну дипломатію як дієвий інструмент міжнародної політики для реалізації 
своїх національних інтересів на світовій арені, але застосовувала її методом проб 
і помилок. Ми намагалися виокремити із цього багатого досвіду лише ефективні 
інструменти, які можуть бути осмислені як технології завдяки технологічному 
підходу.  

Вже на етапі формування концепту «публічна дипломатія», що є певним си-
мволічним субститутом зовнішньополітичної пропаганди, можна побачити успі-
шне здійснення спокуси як технології управління бажанням зарубіжної публіки. 
Світова публіка не бажала зіткатися з будь-якими проявами пропаганди, тому їй 
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був запропонований інший концепт, за яким приховувалася трансформована зов-
нішньополітична пропаганда. Як відомо, назва «пропаганда» має негативні коно-
тації чогось підступного та брехливого, а це «викриває» її суб’єктів як негідників, 
ворогів добропорядних громадян. Тому технологія евфемізації стала одним із вда-
лих кроків у напрямку приховування пропагандистської сутності публічної дип-
ломатії. Приховування або прихований вплив – одна з важливих умов ефективної 
дії пропаганди.  

Технологія евфемізації у випадку публічної дипломатії має подвійну силу, 
оскільки як іменник «дипломатія», так і прикметник «публічна», викликають 
лише позитивні почуття та, на противагу міжнародній пропаганді, не відлякують 
публіку можливою зовнішньополітичною загрозою. Публічність має такі при-ва-
бливі конотації як «гласність», «відкритість», «демократичність», а дипломатія – 
такі не менш спокусливі асоціації як «ввічливість», «миролюбність», «добропоря-
дність», «гуманність». 

Пропаганда утворює сутність публічної дипломатії. Проте пропаганда не 
просто специфікується у публічній дипломатії. Пропаганда як нав’язування цільо-
вих значень та формування потрібних настанов через використання когнітивних 
спотворень є субстанційною, базовою технологією публічної дипломатії. Іншими 
словами, всі інші технології публічної дипломатії виступають умовами здійс-
нення, розширенням та/чи розвитку пропагандистської технології. 

Найбільш простими технологіями публічної дипломатії є 1) інформування, 
тобто надання позитивної інформації у різноманітній формі про державу, її зовні-
шню політику, культуру та суспільний лад; 2) ідеологізація, тобто розповсю-
дження ідей про свободу, демократію та процвітання як суспільно-політичні іде-
али та критерії оцінки, наприклад, американської дійсності. 

Інформування має безліч форм здійснення. Його каналами виступають те-
лебачення, радіо, преса, новини, а також навчальна діяльність, у рамках якої по-
яснюється політика, суспільно-політичний лад держави, особливості поведінки 
соціальних груп та соціуму в цілому (наприклад, політологія, соціологія і т.п.). 
Ідеологізація діє через пропозицію (нав’язування) ідей, що 1) виступають 
шляхами реалізації інтересів, 2) виправдовують найбільш сильні прагнення інди-
відів, даючи надію на їх швидку здійсненість. У випадку США, це ідеї ліберальної 
демократії, ринкових відносин та суспільства необмежених можливостей. У пе-
ріод «холодної війни» політичний істеблішмент США розглядав 
«campaignofideas» як важливий інструмент боротьби проти розповсюдження ра-
дянського впливу в світі. Такі прості технології, як інформування та ідеологізація, 
використовуються як частина складних.  

Технологія освітніх обмінів є однією із дієвих в рамках публічної диплома-
тії. Інституціоналізація цієї технології відбулась завдяки американському сена-
тору В.Фулбрайту в 1946 р., який її здійснення пов’язав з глобальною організа-
цією колективної безпеки, відчуженням народів від національного суверенітету, 
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ліквідацією ксенофобії, культурних бар'єрів та взаєморозумінням між націями. 
Передбачалося, що навчання політиків, чиновників і перспективних студентів у 
зарубіжних країнах сформує нову еліту, яка буде розуміти політику інших держав 
та їх політичну культуру, і на цьому розумінні буде ґрунтуватися система колек-
тивної безпеки. 

Технологія освітніх обмінів як інструмент зовнішньої політики має страте-
гічних характер, оскільки націлена на формування закордонної еліти, яка має 
стати союзником держави, що здійснює цю технологію. Цілком зрозуміло, що че-
рез таку еліту простіше здійснювати зовнішньополітичне управління слабкими 
державами, що не мають свого стратегічного плану реалізації національних інте-
ресів на світовій арені. Тому що якщо б вони мали свій стратегічний план, ними 
було б складніше управляти через «приручену» та потрібним чином навчену еліту 
в руслі інших соціокультурних правил, стандартів та цивілізацій-них норм. Оче-
видно, що більш примітивні технології публічної дипломатії як фільми, радіого-
лоси та друкована продукція мають тактичне значення, справляють швидкий 
вплив та орієнтовані на масову та пасивну аудиторію. 

Помітною допоміжною технологією публічної дипломатії є технологія сис-
тематичної експертизи, що полягає у створенні інституту радників та експертів, 
які займаються моніторингом здійснення публічної дипломатії, виявляють її про-
рахунки та визначають можливості для підвищення ефективності. Такий інститут, 
наприклад був створений у США у 1947 р. та отримав назву Консультативна ко-
місія з публічної дипломатії. 

Не менш важливою допоміжною технологією публічної дипломатії є визна-
чення цільових груп, вплив на які приносить найбільшої користі для впливу на 
громадську думку країни, у формуванні належної реакції якої зацікавлені 
суб’єкти публічної дипломатії. Цільову аудиторію публічної дипломатії, як пра-
вило, поділяють на еліту діючу та потенційну. Під діючою елітою можна розуміти 
такі соціально-професійні групи, як 1) політики (насамперед, представники уряду, 
а також опозиційних партій); 2) журналісти (перш за все, редактори журналів та 
каналів) та 3) викладачі (професори університетів та шкільні вчителі), а під поте-
нційною елітою - активну студентську молодь, що володіє лідерськими якостями. 
Ці групи отримали назву творців громадської думки. 

Для виявлення творців громадської думки використовується технологія по-
шуку та аналізу даних потенційних об’єктів публічної дипломатії. Вона передба-
чає збір біографічних даних потенційних учасників програм публічної диплома-
тії, а також аналіз соціальної структури зарубіжних суспільств для відбору най-
більш значущих фігур в тій чи іншій державі. 

Досить дієвою є технологія контролю над міжнародними процесами через 
об’єднання представників політичної, інтелектуальної та фінансової еліти світу в 
рамках неформальної впливової організації. Ще у 1954 р. була створена Білдер-
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бергська група (Bilderberg Group), яка об’єднала провідних світових вчених, полі-
тиків, економістів та бізнесменів. Фактично, ця технологія мала на меті створення 
неформального євроатлантичного альянсу, тому може бути названа технологією 
неформального альянсу. 

Однією із розповсюджених технологій публічної дипломатії є технологія 
створення освітніх та культурних центрів, через які здійснюється вплив на зару-
біжну громадськість. Одним із перших таких центрів був Американський культу-
рний центр, що був відкритий у Німеччині у 1952 році. Своєю чергою, Німеччина 
з 1958 р. відкриває філії Інституту ім. Ґете за кордоном. З 2004 р. Китай засновує 
в інших країнах відділення Інституту Конфуція, яких на сьогодні більше 540. 

Така технологія публічної дипломатії як проведення літніх шкіл є дієвою 
щодо впливу на молодь зарубіжних країн. Ця технологія була запропонована аме-
риканським вченим, а згодом державним діячом Генрі Кіссінджером у 1950 р. для 
європейської молоді, яка в майбутньому може зайняти ключові позиції в суспіль-
стві. За допомогою літніх шкіл європейська молодь отримувала виховання в дусі 
антикомунізму та прихильності до американських цінностей. 

Значимою технологією публічної дипломатії є фінансування перекладу лі-
тератури країни, що здійснює публічну дипломатію, на мову цільової країни. Таку 
технологію найбільш активно здійснювали США та Китай, щоб розповсюдити 
свій культурний вплив у світі. 

Концепція культурної дипломатії як комплексу різноманітних технологій 
для здійснення завдань публічної дипломатії передбачає здійснення фестивалів та 
конкурсів для розповсюдження культурних цінностей у цільовій країні. Значні ус-
піхі в рамках перемоги у холодній війні були досягнуті завдяки рок-музиці та го-
ллівудським фільмам. Культурна дипломатія як комплекс технологій орієнтована 
на зближення культур народів, на досягнення взаєморозуміння та культурного 
консенсусу, та, разом з тим, посилення значущості соціокультурних інститутів 
для цільової країни як ефективних механізмів вирішення соціальних проблем. 

Технологія впровадження нових навчальних дисциплін у галузі міжнарод-
них відносин, історії та політичних наук у ЗВО як обов’язок учасників програм 
навчання після стажування як реалізації завдань публічної дипломатії США про-
демонструвала свою дієвість у низці регіонів. 

Технології міжнародної допомоги також добре працюють на вирішення за-
вдань публічної дипломатії. Тут важливо відзначити такі інституційні технології 
як гуманітарні організації, що допомагають на гроші країни-емітента вирішувати 
соціальні проблеми населенню держав, що зазнають соціально-економічних тру-
днощів. Ілюстрацією таких інституційних технологій може слугувати функціону-
вання Корпусу миру, що був заснований у 1961 році США. 

Однією із ключових технологій публічної дипломатії, що має відношення 
до зовнішнього управління слабкими та залежними державами на міжнародній 
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арені, є формування та підтримка дисидентського чи опозиційного табору в ці-
льовій країні як інструменту для політичного перевороту в майбутньому. Напри-
клад, польська «Солідарність» та чехословацька «Хартія 77» отримували стабі-
льне американське фінансування для розширення мережі організацій та здійс-
нення підпільної діяльності. 

Після «холодної війни» на перший план виходять технології публічної дип-
ломатії, спрямовані на формування політичної опозиції в пострадянських країнах, 
підтримку її лідерів в електоральному процесі, створення та фінансування органі-
зацій та експертів, що займалися моніторингом виборів, на мобілізацію та фінан-
сування соціального активізму в різних його формах. Контроль за виборами за 
допомогою підтримки опозиційних лідерів та моніторингу електорального про-
цесу за допомогу мережі експертів зробило публічну дипломатію не просто про-
пагандою, а системою дієвих технологій управління політичним процесом в по-
страдянських державах. Ключовим елементом у цьому технологічному управ-
лінні була залежність отримувачів грантів від таких американських інституцій як 
Агентство США з міжнародного розвитку, Національний фонд на підтримку де-
мократії, Держдепартамен США.  

Технології публічної дипломатії, пов’язані з втручанням в політичний про-
цес інших країн, орієнтовані на зміну політики таких країн в інтересах країни-
емітента, суб’єкта публічної дипломатії. 

Основними допоміжними технологіями на шляху реалізації глобальної тех-
нології реалізації геостратегічних інтересів є тренінги, конференції, семінари, 
круглі столи для спостерігачів на виборах, представників НУО, ЗМІ, політичних 
партій, депутатів парламенту, видавництво та розповсюдження інструктивних 
брошур, листівок, організація стажерських програм для представників виконавчої 
та місцевої влади. 

Технології публічної дипломатії зі зміни політики іншої країни (інакше ка-
жучи, технології зовнішнього управління) можна поділити на п’ять типів: 1) тех-
нології щодо зміни законодавства, пов’язаного з проведенням виборів, функціо-
нуванням партій та НУО; 2) створення опозиційних партій та навчання спостері-
гачів для виборів; 3) створення незалежних ЗМІ та вплив на медіаполітику з 
огляду на власні інтереси; 4) створення мережі НУО для активістів; 5) навчання 
представників виконавчої влади та політиків. Завдяки планомірному здійсненню 
цих технологій, наприклад, в Україні Агентству США з міжнародно-го розвитку 
вдалося не лише добитися прийняття нової конституції в 1996 році, нового елек-
торального законодавства, що передбачало вибори на багато-партійній основі, 
створення розгалуженої мережі НУО, які є постійним джерелом поставки кадрів 
для виконавчої влади та депутатського корпусу, але й особливого, суперлояль-
ного відношення до США. Більш ніж показовою в даному плані є розмова чин-
ного президента України В.О.Зеленського з прзидентом США Д.Трампом 25 ли-
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пня 2019 року, що була оприлюднена у вересні того ж року. З розмови ми дізна-
лись, що президент України готовий на буд-які кроки, навіть на втручання у про-
цес розслідування, заради зміцнення стратегічних відносин зі США. 

Важливим результатом технологій публічної дипломатії США, що спрямо-
вані на здійснення зовнішнього управління, є формування лояльної до США 
групи політиків, медійників та громадських активістів, мислення, цінності, спо-
соби поведінки та стилі прийняття рішень яких сформовані американськими про-
грамами навчання.  

Тут важливо зазначити, що дія майже всіх американських технологій пуб-
лічної дипломатії може бути краще за все описана за допомогою виразу «підсту-
пний дар» та метафори «троянський кінь». Іншими словами, майже всі американ-
ські технології публічної дипломатії є «троянськими» технологіями. 

На відміну від американських, російські технології публічної дипломатії в 
цілому разюче відрізняються за механізмом своєї дії. Це твердження ґрунтується 
на аналізі їх дії на пострадянському просторі, зокрема в Україні. Російські техно-
логії публічної дипломатії діють за принципами провокації та спасіння, що перед-
бачає наявність таких елементів як загроза нормальному існуванню індивідів, ін-
дукція страху (за рахунок непрямого фінансування націоналістичних сил), агре-
гація інтересів груп символічного утискання та інформаційне панування в медіа-
просторі за рахунок фінансування низки впливових українських ЗМІ, експертів та 
блогерів.  

Важливо відзначити, що механізм дії російських технологій публічної дип-
ломатії повністю описується трикутником С.Карпмана, в якому роль спасителя 
обумовлена діями переслідувача та наявністю жертви. На відміну від класичної 
технології за принципом дії у відповідності до трикутника С.Карпмана, де перес-
лідувач лише символізується на основі реальних соціальних інтересів окремих 
груп суспільства, переслідувач за російськими технологіями публічної дипломатії 
провокується або фінансується, за рахунок його роль у сприйнятті жертви надзви-
чайно перебільшується, що вимагає своєю чергою надзвичайної ролі спасителя. 

Окрему групу технологій публічної дипломатії складають технології циф-
рової дипломатії, що виступають ефективними способами реалізації завдань пуб-
лічної дипломатії через електронні засоби, головним чином завдяки мережі Інте-
рнет.  

Технології цифрової дипломатії можна поділити на інформаційні, оціночні 
та аргументативні. Інформаційна технологія цифрової дипломатії реалізується че-
рез: 1) відбір певної інформації; 2) конкретизацію деякої інформації; 3) обме-
ження інформації; 4) замовчування фактів (різні форми технологій умовчання) чи 
їх ігнорування; 5) спотворення інформації; 6) пристосування інформації під особ-
ливості сприйняття цільової аудиторії. На веб-сайті зовнішньополітичного відом-
ства чи організації інформаційна технологія технічно реалізується через систему 
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та розташування гіперпосилань на додаткову, конкретизуючу інформацію, а та-
кож фото- та відеоматеріали. А також через відсутність необхідних гіперпоси-
лань, якщо реалізується технологія умовчання, що є специфічним для традиційної 
дипломатії з її схильністю до таємності. 

Інформаційна технологія цифрової дипломатії через спотворення інформа-
ції в основному ґрунтується на методі неперевіреної версії, що полягає у повідо-
мленні аудиторії інформації про подію чи факт без перевірки її автентичності. 
Упор робиться на механізм первинного сприйняття інформації, що значно утруд-
нює зміну первісно сформованої думки попри спростування неправдивого пові-
домлення. 

Одним із важливих інструментів реалізації інформаційної технології циф-
рової дипломатії є пристосування інформації під особливості сприйняття цільової 
аудиторії. Варіацією застосування цього інструменту є розширення мовного діа-
пазону повідомлень, що транслюються для світової аудиторії. Так, на офіційному 
сайті ООН всі матеріали публікуються шістьома мовами (арабською, китайською, 
англійською, французькою, російською та іспанською). Крім того, шістьома мо-
вами інформація ООН розміщується й у соціальних мережах. На сайті МЗС Укра-
їни всі повідомлення транслюються двома мовами (українською та англійською) 
виходячи з того, що англійська є універсальним інструментом комунікації за доби 
глобалізації, а українська є державною. Хоча було б набагато кращим, з точки 
зору вимог ефективності цифрової дипломатії, перевести сайт МЗС України на 
стандарти багатомовності ООН. 

Оціночна технологія цифрової дипломатії реалізується через засоби дифа-
мації, що включають несхвалення, зневагу, осуд, напад, та засоби позитивної ре-
презентації.  

Технологія дифамації або поширення компрометуючих чи дискредитуючих 
відомостей є однією з дієвих у політичній боротьбі, особливо на світовій арені. 
Одним із варіацій цієї технології є інформування про політичних лідерів чи інсти-
тути інших держав через апеляцію до негативних цінностей (антицінностей) шля-
хом використання відповідних метафор, алюзій, термінів, навантажених оцінкою 
з позицій демократичних цінностей відкритого суспільства. Так, звинувачення в 
корупції чи порушенні прав людини є одним із способів застосування технології 
дифамації за допомогою цінніснонавантажених слівобразів, які викликають нега-
тивну реакцію світової громадськості. Іронічні оцінки, навішування ярликів, ство-
рення образу ворога також є дієвими засобами дискредитації політичної лінії во-
рожих держав та їх лідерів. 

Технологія позитивної репрезентації здійснюється через демонстрацію 
співчуття, використання термінів з позитивною конотацією щодо союзників. Де-
монструючи позитивне ставлення до політики чи лідерів іншої держави, суб’єкт 
цифрової дипломатії одночасно вирішує завдання власної позитивної саморепре-
зентації. Достатньо розповсюдженою є практика висловлювань співчуттів главам 



 

77 
 

держав чи нації в цілому в зв’язку з різного роду терактами та катастрофами, вна-
слідок яких загинули мирні жителі.  

Аргументативні технології цифрової дипломатії побудовані на цитуванні, 
свідченнях очевидців, посиланнях на джерела інформації, візуальних доказах у 
вигляді відео- та фотоматеріалів, виборі яскравих метафор, епітетів, образів, апе-
ляцій до позитивних цінностей. Вагомими складовими реалізації аргументативної 
технології цифрової дипломатії є апеляція до авторитету, спростування чи підт-
вердження факту через звернення до прикладів, ілюстрацій та відеоматеріалів. Ва-
жливим прикладом реалізації аргументативної технології були публікації матері-
алів розслідування Голландської прокуратури катастрофи рейсу MH17 в соціаль-
них мережах. 

Поширення контенту цифрової дипломатії успішно здійснюється завдяки 
партисипативної технології, яка є однією із дієвих в соціальних мережах. Суть її 
полягає в тому, що розповсюджувачем повідомлення суб’єкта публічної дипло-
матії стає її цільова аудиторія, яка спокушається до підхоплення переконливого 
чи незвичного повідомлення, та яка таким чином сама стає ініціатором виробни-
цтва та поширення контенту у заданому напрямі, що призводить до ефекту сніж-
ного кома, коли повідомлення охоплює дедалі більшу кількість спожи-вачів.  

Висновки. Технології публічної дипломатії дозволяють не лише формувати 
позитивну думку зарубіжної громадськості, а й здійснювати зовнішнє управління 
слабкими країнами. Завдяки ефективним технологіям публічної дипломатії відбу-
вається не просто вплив на мислення та поведінку політичних лідерів та активіс-
тів інших країн, а здійснюється повноцінний антропологічний проект з форму-
вання людини модернізованої транснаціональної свідомості, що виступає голов-
ним джерелом підтримки та легітимності культурних, економічних та геострате-
гічних інтересів іншої країни. Тому технології публічної дипломатії виступають 
новітніми засобами конкуренції за вплив на міжнародній арені. Успішна реаліза-
ція технологій публічної дипломатії полягає не стільки у завоюванні сердець та 
умів, а налагодженні інституціональних каналів плідного лобіювання власних ін-
тересів у будь-якій точки світу. 
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2.2. Передумови виникнення та особливості розвитку парадипломатії 

в умовах активізації процесів регіоналізації 
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Великим динамізмом поширення глобальних інтеграційних проектів в регі-

онах по всьому світі відзначено початок ХХІ століття. Різні варіації регіональних 
трансформацій знайшли своє відображення в поглибленні транскордонних зв’яз-
ків, формуванні наднаціональних структур та націленності на створення багато-
векторних підстав для інтеграції. Перераховані тенденції поширюються в рамках 
нових феноменів світової політики - глобальних регіонів, які представляють со-
бою структурований простір, основними характеристиками якого є як традиційні 
фактори (економічний, історичний, цивілізаційний і культурний), так і нові фак-
тори епохи постмодерну (мережевий, комунікаційний, віртуальний і т.д.). Як ха-
рактеристики глобального регіону можна виділити: наявність спільних просторів; 
наднаціональна природа; наявність транснаціональних мереж. 

Формування глобальних регіонів перебуває на початковому етапі, проте ви-
являється можливим назвати вже існуючі моделі глобальної регіоналізації. Так, 
враховуючи зазначені вище критерії глобального регіону, можна таким чином 
охарактеризувати Європейський союз (ЄС), що представляє сучасну «європей-
ську» модель глобальної регіоналізації. Характерними рисами даної моделі є: 

- ЄС - це спільний економічний, соціальний, культурний, інформаційний 
простори; 

- ЄС має унікальний статус: це ні держава, ні міжнародна організація; 
- ЄС функціонує як за допомогою міждержавних, так і наднаціональних ор-

ганів (система багаторівневого управління); 
- в рамках політики ЄС існує ряд транснаціональних програм, які надають 

регіональному європейському розвитку транскордонний характер (наприклад, 
BalticSeaRegionProgramme - Програма регіону Балтійського моря (РБМ), розроб-
лена в рамках програми Європейського Союзу з розвитку територіальної спів-
праці, інтегруючої цілі прикордонного співробітництва Європейського Інструме-
нту Сусідства і Партнерства).  

Отже, однією з ключових тенденцій розвитку сучасних міжнародних відно-
син стає просторово-координаційна трансформація світової політики, та зміна сві-
тової системи в геополітичному вимірі в результаті двох процесів - глобалізації та 
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регіоналізації (як процесу реалізації концепції «регіоналізму»). Внаслідок цих 
процесів й виникла парадипломатія як результат активного залучення регіонів до 
зовнішньої діяльності.  

Доцільно наголосити, що поняття «парадипломатія» та «регіон» є взаємо-
пов’язаними, оскільки сутність парадипломатії становить діяльність регіонів на 
міжнародній арені. В свою чергу регіони реалізують власні амбіції участі у між-
народних зв’язках за рахунок використання інструментів парадипломатії. Тож, 
оскільки категорії «парадипломатія» і «регіон» тісно взаємопов'язані і зумовлю-
ють один одного, то, безумовно, необхідно зупинитися на інтерпретації дефініції 
«регіон» та співвідношенні понять «регіон» і «парадипломатія» в сучасній науко-
вій літературі.  

Потрібно зазначити, що сучасна політична наука не має визначення терміну 
«регіон», яке б носило загальновизнаний характер. Дане поняття може трактува-
тися в залежності від того, який підхід було використано для його інтерпретації 
чи аналізу. В той же час, його зміст в значній мірі залежить від того, на який саме 
аспект життя регіону робиться акцент під час дослідження [5]. 

В енциклопедії «Глобалістика», яка вперше була видана у 2003 році під ке-
рівництвом І.Мазура, А.Чумакова та У.Гая, запропоновано кілька визначень кате-
горії «регіон»: «1) простір, обмежений фізико-географічними, адміністративними 
або будь-якими іншими кордонами; 2) велике територіальне утворення, що охоп-
лює кілька країн, або значна адміністративна частина однієї країни, що відрізня-
ються від інших територій сукупністю природних і (або) історично сформованих, 
відносно стійких економіко-географічних та інших особливостей» [15]. Дане ме-
тодологічно «відкрите» визначення дозволяє регіонам на всіх рівнях (субрегіо-
нам, макрорегіонам) бути залученими в цю категорію, що в свою чергу дозволяє 
розглядати будь-яку державу також як регіон, блок, що формує структуру, чи ком-
понент глобальної трирівневої структури. В цьому контексті, регіони налічують 
кілька структурних одиниць, що є різними за якісними характеристиками чи роз-
міром, такі як Фландрія, Баварія, Андалузія, Східна Європа, Близький Схід, Лати-
нська Америка, Азіатсько-тихоокеанський регіон і т.д.  

Отже, глобальний світовий простір необхідно розглядати у форматі трирів-
невої системи – сукупність суб-, мезо- та макрорегіонів, в якій поняття «регіон» є 
базовим елементом даної трирівневої структури. 

Зважаючи на вищезазначене, категорія «регіон» використовується для ви-
значення таких понять як: 

- мікрорегіони (субрегіони) всередині держави, що є адміністративно-тери-
торіальною одиницею всередині країни (наприклад: Флорида, Уельс, Корсика); 

- макрорегіони, якими виступають групи держав (Європейський регіон, Пів-
нічно-Американський регіон, АТР і т.д.); 

- мезорегіони, що робить термін «регіон» тотожним з категорією «дер-
жава» [5]. 
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У політичних студіях під час визначення поняття «регіон» в основному ви-
ходять з розуміння його як внутрішньодержавної політичної одиниці. У внутріш-
ньополітичних відносинах в державах, побудованих на основі федералізму або 
регіоналізму, виділяється три рівні державного управління: національний, регіо-
нальний та місцевий. Через таке розуміння, «регіон» визначається як інституційна 
одиниця, конкретна територія, для якої характерна наявність власних органів по-
літичної влади, нормативно-правове врегулювання взаємовідносин з іншими рів-
нями політичної влади [27, c. 8]. 

Категорія «регіон» в теорії міжнародних відносин може також визначатися 
як категорія тотожна дефініції «актор міжнародної діяльності». В той же час, се-
ред спеціалістів з питань міжнародних відносин та геополітики регіоном зазвичай 
перш за все називають групу країн, які пов'язані між собою більше, ніж з іншими 
країнами [27, c. 24]. Держави, об'єднані в такий регіон, володіють певними інтег-
ративними особливостями, такими як схожість організації економічної діяльно-
сті, територіальна близькість та ін. Для виключення колізій в трактуванні поняття 
«регіон» як складової частини структури держави і як актора міжнародних відно-
син такі дослідники як П. Сміт, Д. Меррілл, Т. Кон, П. Циганков додають уточ-
нюючі визначення, такі як «внутрішньодержавний регіон» чи «субнаціональні ак-
тори» [19]. В такому випадку дефініція «регіон» інтерпретується в такому ж 
ключі, як це відбувається під час застосування політологічного підходу: як наяв-
ність інституціоналізованого співтовариства всередині іншого інституціоналізо-
ваного суспільства (держави). 

Дослідникі регіональних процесів в цілому, та парадипломатії зокрема, в 
своїх роботах роблять спроби конкретизувати поняття «регіон». Наприклад, 
А.С.Кузнєцов задля конкретизації даної категорії виділяє дві основні стратегії в 
цьому контексті, де перша стратегія, на його думку, зводиться до спроби створити 
синтетичне визначення, а друга - полягає в більш вузькому трактуванні терміну 
«регіон», що передбачає запровадження додаткових дефініцій, які більш детально 
розкривають його зміст [27, c.14]. В цьому контексті дослідник запозичує дані ви-
значення як із вітчизняної так і з закордонної політичної науки і наводить такі 
поняття, як «простір» (area), яке визначає неінституціоналізовані регіони, «субфе-
деральна одиниця» (federatedconstituent) і «нецентральний уряд» (non-central 
government) [4]. 

«Субфедеральна одиниця» як дефініція була запропонована американськми 
дослідником Дж. Кінкейдом [26, с.10]. В подальшому в науковій літературі по-
няття «субфедеральна одиниця» також використовувалось вченими-політологами 
Б. Штульбегом і В. Введенським [68]. Зазначене поняття носить занадто вузький 
характер, що зводить політологічне розуміння поняття «регіон» до терміна «суб'-
єкт федерації». Зовсім іншим в концептуальному плані є категорія «нецентраль-
ний уряд» (non-central government), яка була запропонована М. Кітінгом [25]. Ця 
дефініція, окрім того, що вказує на інституційний характер регіону, ще й дає змогу 
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застосувати дане визначення до категорії адміністративно-територіальної оди-
ниці як унітарної держави так і федерації. Однак, якщо ключовим недоліком ви-
значення «субфедеральна одиниця» є його вузькість, то термін «нецентральний 
уряд» носить недостатньо конкретний характер. Як «нецентральну владу» можна 
розуміти власне владу на регіональному рівні, так і на рівні місцевого самовряду-
вання. Це стосується і поняття «локальний уряд» (localgovernment), запропоно-
ване М. Гудерьяном, який використовує цю дефініцію як для визначення процесів 
на рівні регіону, так і на рівні муніципалітетів [22]. 

А. Лекур запропонував найбільш вдалі з точки зору залучення комплексу 
принципових факторів варіанти конкретизації поняття «регіон», використавши 
поняття «субнаціональний актор» (subnational actor) та «субнаціональна одиниця» 
(subnationalunit), які він запропонував використовувати як синоніми «регіону» [5]. 
Таке визначення «регіону» вказує саме на те, що з ієрархічної точки зору, регіон 
має наступний рівень післі державного. Схоже визначення наводиться і в Декла-
рації з регіоналізму в Європі, прийнятій на Асамблеї Регіонів Європи (АРЄ) 4 гру-
дня 1996 року в Базелі. В цьому документі, категорія «регіон» визначається як 
«територіальне утворення державного законодавства, що має рівень, наступний 
за рівнем держави, і має політичне самоврядування» [3]. Істотні ознаки регіону 
також закріплюються цим документом. Загалом, в документі визначається, що 
таке явище, як регіон повинно бути визнано конституцією або іншими законами; 
його повноваження, ідентичність, форма управління та автономія мають бути га-
рантовані; також регіон повинен мати власну конституцію, статут автономії чи 
інший закон, який би був частиною правової структури держав; регіон повинен 
висловлювати власну політичну ідентичність, яка може бути забарвлена в найрі-
зноманітніші політичні форми [3]. 

Отже, після детального аналізу різних підходів до визначення сутності ка-
тегорії «регіон», можна зазначити, що він має розглядатися як безпосередній суб-
національний актор і, в той же час, має бути визначений як територіально-полі-
тичне утворення, що функціонує на регіональному рівні. В той же час потрібно 
відзначити, що визнання регіону як субнаціонального актора внутрішньополітич-
них і зовнішньополітичних відносин не означає заперечення його культурно-істо-
ричної самобутності і економічної самостійності [5]. 

Аналізуючи регіони як одного із гравців на міжнародній арені, варто, на-
самперед, визначити сутність поняття «регіон». Якщо об'єктом вивчення загаль-
ної регіоналістики є «регіон як самостійна просторово-географічна, адміністрати-
вно-територіальна, інституціонально-політична, дипломатична, економічна, соці-
альна, історико-культурна, етнічна і демографічна величина» [27], то об'єктом ви-
вчення міжнародно-політичної регіоналістики є регіональна державна політика і 
дипломатія, а також політична сфера регіональних спільностей.  

Предмет міжнародно-політичної регіоналістики пов'язаний із закономірно-
стями становлення та розвитку політичної влади в регіонах, взаємного впливу 
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державної політики на регіони і політики регіонів − на державу, а також із зако-
номірностями функціонування політичної сфери життя регіональної спільності 
[7]. Одним із найбільш яскравих проявів регіоналізації стала тенденція зростання 
ролі субнаціональних акторів у міжнародних і дипломатичних системах, чому 
присвячують свої роботи Іво Духачек та П.Солдатос.  

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин поняття «регіоналізм» 
і «регіоналізація» фактично є ідентичними. У більш загальному вигляді – дані 
концепції мають на меті допомогти вивчити природу регіонального співробітни-
цтва. Їх відмінності полягають в тому, що концепція регіоналізації робить акцент 
на визначенні регіональної інтеграції як процесу, в той час як концепція регіона-
лізму вивчає теоретичну складову даного явища [5]. 

Вивчаючи проблему регіоналізації, необхідно відзначити, що в роботах за-
хідних вчених, регіони розглядаються як гомогенні території, що мають відокре-
мленні фізичні та культурні ознаки, що відрізняються від суміжних територій, з 
якими вони мають спільний кордон. В той же час, регіони визначаються як невід'-
ємна складова національної території, з якою вони тісно пов'язані, а також мають 
чітке розуміння власних традицій та системи цінностей, поряд з власною індиві-
дуальністю [5]. Європейська хартія територіального самоврядування, яка є дода-
тком до прийнятої Європейським парламентом Резолюції про регіональну полі-
тику Співтовариства та про роль регіонів, в ст. 1 має конкретне визначення по-
няття «регіон»: «це територія, яка в географічному плані є абсолютно цілісним, 
або ж є однорідним комплексом територій, які створюють замкнуте коло, для на-
селення якого характерні спільні елементи, причому деякі її ознаки це утворення 
хотіло б закріпити і розширити, для того щоб стимулювати культурний, соціаль-
ний та економічний прогрес» [10].  

Поняття регіоналізм безпосередньо пов’язано з категорією регіоналізація. 
«Регіоналізм» є складним дискусійним явищем, яке доволі часто використову-
ється як синонім дефініції «регіоналізація», не враховуючи існування суттєвих ві-
дмінності між цими поняттями. «Регіоналізм» стосується практичного аспекту пе-
рерозподілу певних владних повноважень центрального уряду, що відбувається з 
метою надання територіальним інституціям статусу, що є проміжним між місце-
вим та центральним рівнями; «регіоналізація», в свою чергу, стосується процесу, 
завдяки якому центральні адміністративні та політичні інституції відповідають на 
виклики, що виникають на регіональному рівні. Існує припущення, що витоки ре-
гіоналізму беруть початок з периферії, а, відповідно, регіоналізація є відповіддю 
з-боку центру [10].  

Відомий науковець Я. Г. Машбіц дає наступне визначення цього явища: 
«Регіоналізмом визначається факт існування в країні районів зі значними соціа-
льними, природними, етнокультурними та господарськими розбіжностями. Од-
нак, найважливішим аспектом регіоналізму є усвідомлення населення того, чи ін-
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шого району, що цей конкретний район – їхня батьківщина. В той же час, мешка-
нці того чи іншого району тісними зв’язками економічного й, насамперед, духов-
ного та культурного характеру нерозривно пов’язані з ним [9]. 

Великим тлумачний словник сучасної української мови, публікацію якого 
розпочала Академія наук України у 2010 році, визначає «регіоналізм» як «підхід 
до розгляду і вирішення яких-небудь проблем з позиції інтересів регіону» та «ре-
гіоналізацію» як «здійснення політики регіоналізму» [5]. 

Українська вчена Г. П. Щедрова розглядає регіоналізм як «політику, що вра-
ховує економічні, етнополітичні, національні та інші особливості, які притаманні 
певному регіону будь-якої країни, спрямовану на об’єднання груп певного регі-
ону, що залежать одна від одної в аспектах економіки, політики та військової 
справи» [4]. 

Потрібно окремо відзначити, що регіоналізм – це головним чином явище, 
що передбачає наявність відповідних адміністративно-територіальних структур з 
їх особливими політичними, економічними, етнічними, соціальними та іншими 
відмінностями, що можуть відстоювати та захищати регіональні інтереси у влад-
них інституціях держави. Ключовим аспектом регіоналізму є наявність відповід-
них ознак, які регулюють відносини між регіонами та центром [5]. 

В свою чергу, регіоналізація є процесом формування та розвитку регіонів, 
як відповідних суб’єктів, що мають нижчий рівень за національний, які мають 
власну систему виконавчої влади, що вирізняється самостійністю та незалежні-
стю від центральних державних органів влади та власні органи та інституції са-
моврядування. В країнах, де функціонують регіони наділені певними владними 
повноваженнями, регіоналізація стає відзеркаленням процесу, що відповідає на 
прояви такого не простого явища, як регіоналізм [5]. 

Як процес становлення та розвитку адміністративно-територіальної оди-
ниці, регіоналізація об’єднує у своїй цілісності політичні, економічні, націона-
льні, культурні та інші явища, що характеризуються власними специфічними осо-
бливостями, а також систему взаємовідносин, які відбуваються між людьми, по-
літичними утвореннями, владними структурами та соціальними групами [4]. 

Окремо потрібно відзначити той факт, що реалізація процесів регіоналізації 
відбувається в наступних формах: шляхом виділення адміністративних регіонів 
всередині країни (регіоналізація зверху); організації самокерованої громади або 
появи нового регіону всередині існуючої адміністративної структури, відмінної 
від оточуючих (регіоналізація знизу); формування транскордонних регіонів і бло-
ків країн або асоціацій регіонів (контрактно-горизонтальна регіоналізація). Отже, 
проблема регіоналізації є проблемою виявлення спільних тенденцій в процесах 
генези регіонів в умовах глобалізації [4]. 

В умовах «фрагментації зовнішньополітичної діяльності» значний інтерес 
представляє діяльність «гібридних» форм недержавних акторів, до яких слід від-
носити глобальні міста і внутрішньодержавні регіони, або регіони-держави [9]. 
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Внутрішньодержавні регіони можуть займати прикордонне розташування і утво-
рювати транскордонні регіони з прикордонними територіями сусідньої держави. 
Такі транскордонні структури виявляють сьогодні найбільшу активність у вирі-
шенні регіональних та глобальних питань, прагнучи таким чином адаптуватися до 
зовсім іншої політичної реальності і знайти новий політичний статус. Як справе-
дливо в зв'язку з цим зазначає вчений-політолог, що займається дослідженням пи-
тань регіоналізації, Ю. Царікаєв, «посилення ролі регіонів в сучасному світі дає 
підставу говорити про можливість появи в їх особі нових політико-територіаль-
них утворень і становлення їх як суб'єктів регіональної економічної політики і 
міжнародних відносин». Отже, регіони «нарощують експансію поза державою, 
ставлячи перед собою амбітні економічні, культурні та політичні завдання», ста-
ючи «менш керованими в рамках національних економік», маючи всі стимули 
конкурувати з державою на європейському і світовому ринках [14]. 

Ключовим механізмом входження субнаціональних акторів в міжнародні 
відносини виступає парадипломатія. Парадипломатія є відносно новим поняттям 
в світовій політиці, проте, як зазначає Дж. Розенау вона демонструє стійку тенде-
нцію поділу міжнародної політики на «два світи» - державних і недержавних ак-
торів [172]. Парадипломатія проявляється в активізації діяльності субнаціональ-
них акторів, тобто внутрішньодержавних, прикордонних регіонів на світовій 
арені, при цьому кожен з них орієнтується на тісні зовнішньоекономічні, політи-
чні культурні та інші зв'язки з різними закордонними країнами і має свої специ-
фічні форми представлення на міжнародній арені [7].  

У вітчизняній та закордонній літературі відомий постулат про те, що «де-
мократія в цілому сприяє скороченню розміру юрисдикцій» [4]. Зазвичай демок-
ратизація та лібералізація ведуть до адміністративної і урядової децентралізації в 
національних державах. Отже, парадипломатія більш поширена в країнах, у яких 
є ринкова економіка, демократично обраний державний уряд, обраний субнаціо-
нальний уряд і чиновники місцевих органів влади, а також конкуруючі політичні 
партії та механізми захисту прав людини, включаючи право власності. 

Основними мотивами парадипломатичної діяльності, на думку представ-
ника північноамериканської школи Іво Духачека, є політика, економіка, культура 
та екологія [8]. Політичні мотиви можуть бути спрямовані не тільки на залучення 
уваги центральної влади і міжнародного суспільства, але і носити сепаратистсь-
кий характер. Американський дослідник Дж. Кінкайд підкреслює, що вирішення 
проблеми сепаратизму полягає не в придушенні міжнародної активності регіону, 
а в першочерговому вирішенні внутрішньодержавних протиріч. Умовою ефекти-
вної регіональної політики центру стають демократичні механізми її реалізації, 
які передбачають «відповідність проведених заходів інтересам і очікуванням ре-
гіональних спільнот» [8]. 

Міжнародна активність регіонів залежить від їх структурних можливостей 
(внутрішньодержавних і міжнародних), які можуть змінювати мотиви та стратегії 
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регіонів. Внутрішньодержавні можливості мають на увазі рівень автономії, який 
визначається формою державного устрою, конституцією і іншими нормативно-
правовими документами. До класифікації внутрішньодержавних можливостей 
слід додати географічне положення і ресурси регіону (природні, трудові, еконо-
мічні та ін.). До міжнародних можливостей регіонів британський вчений М. Кітінг 
відносить глобалізацію, ускладнення міжнародних відносин і зниження ролі дер-
жави: «капітали, товари, послуги і, в меншій мірі, люди знайшли мобільність, їх 
неможливо утримувати в межах однієї держави» [25]. 

Автор терміну парадипломатія Іво Духачек стверджував, що субнаціона-
льна влада для проведення своєї політики на міжнародній арені використовує пе-
вні механізми («канали участі»): відкриття постійних представництв регіонів, ді-
лові поїздки за кордон і участь в конференціях представників місцевих органів 
влади, проведення міжнародних торговельних і промислово-інвестиційних виста-
вок [5]. М. Кітінг, в свою чергу, поділив канали участі на дві форми міжнародної 
взаємодії - двостороннє партнерство і міжрегіональну мережеву співпрацю. Дво-
стороннє партнерство реалізується між регіонами, штучно розділеними кордо-
нами, а міжрегіональна співпраця в мережі здійснюється регіонами без спільного 
кордону, але зі схожими цілями і завданнями розвитку місцевої громади та регіо-
нальної економіки. Головний механізм реалізації мережевої співпраці - створення 
міжрегіональних асоціацій, які стають майданчиком для спілкування та знахо-
дження контактів. Виходячи з ідей британського політолога М. Кітінга, при ана-
лізі відносин між центром і регіонами необхідно звертатися до правових і політи-
чних чинників взаємин, віддаючи перевагу останнім шляхом спостереження за 
«зміною ставлення до парадипломатії при зміні регіональних еліт» [25]. 

Представник теорії парадипломатії А. Лекур вказує на відсутність теорети-
чних пояснень «методів створення акторів світової політики, факторів, що впли-
вають на їх поведінку і формулювання стратегії міжнародної діяльності» [16]. Те-
орія конструктивізму істотно доповнює концепцію парадипломатії. У центрі 
конструктивістській парадигми - взаємодія агентів (акторів), головним чином дер-
жав, що створюють соціальну реальність в макро- і мікроструктурному середо-
вищі, тобто на глобальному і регіональному рівні. Виходячи з системного під-
ходу, в транскордонному співробітництві (мікроструктурний рівень) можна виді-
лити наступні його елементи - внутрішньодержавні регіони і міста, внутрішню 
структуру - міжрегіональні зв'язки, зовнішню структуру - взаємодія між держа-
вами (макроструктурний рівень). На активність міжнародного співробітництва 
регіонів впливають різні мікро- і макроструктурні фактори зовнішнього середо-
вища [15]. Норми міжнародного права, що регулюють транскордонне співробіт-
ництво, основні принципи співпраці в рамках регіональних організацій, інструме-
нти підтримки транскордонного співробітництва утворюють групу макрострук-
турних факторів.  
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Більшість регіонів, що існують на сучасній міжнародній арені – це функці-
ональні регіони, складові частини яких спочатку не обов’язково були схожі один 
з одним, а їх створення передбачало досягнення взаємодії та доповнення терито-
ріальних компонентів через інтеграцію. Безумовно, формування в регіоні цінніс-
ної єдності, міцних комунікаційних зв’язків, зниження економічних диспропор-
цій сприяють створенню і укріпленню міжнародного порядку і безпеки. На сього-
дні існує тенденція делегування значної частини владних повноважень субнаціо-
нальним регіонам, та регіонам, які виникли внаслідок транскордонного співробі-
тництва. Своєчасне виникнення та ефективна діяльність парадипломатії, що 
з’явилась разом із процесами регіоналізації, та їх безпосередній взаємозв’язок, 
можна трактувати як відповідь на процеси інституціоналізації, глобалізації та ре-
гіоналізації, а самі процеси регіоналізації слід вважати чинником появи парадип-
ломатії. Також варто зазначити, що парадипломатія використовує інструментарій, 
який не має суттєвих відмінностей від інструментарію класичної дипломатії. Ос-
новні підходи та механізми діяльності акторів парадипломатії, спрямовані на мо-
білізацію регіональних ресурсів та цілком себе виправдовують і сприяють реалі-
зації ініціатив, покликаних забезпечити інтереси регіонів та їхніх громадян у 
сфері зовнішніх зносин. 

Поняття «регіоналізація» виникло внаслідок делегування суверенітету між-
національних і наднаціональних структур, глобалізації економіки, розвитку інте-
граційних процесів, а разом з тим і формуванням наміру брати участь у процесах 
управління на місцях і вибуху локальної етнічності. Суб'єктами всіх цих процесів 
виступають як субнаціональні регіони, які отримали делегованні повноваження 
збоку центральної влади та встановлені межі завдяки територіальному поділу 
країн в цілому, так і регіони, які сформувалися в результаті взаємодії на транско-
рдонному рівні. 

Суб'єктами регіоналізації поряд з такими адміністративно-територіальними 
одиницями як області, федеральні землі, департаменти або графства є і так звані 
функціональні регіони, які сформувалися в результаті прикордонного чи еконо-
мічного співробітництва. В результаті такої діяльності виникає нова реальність, 
коли повноваження національних урядів зазнають суттєвих змін, в той час як ре-
гіони вимагають все більше розширення їх компетенції у самоврядуванні і мож-
ливості взаємодіяти на міжнародній арені самостійно [5]. 

Керівники регіональних та місцевих утворень намагаються своїми діями по-
повнити число акторів дипломатичної діяльності. Однак, на сучасному етапі дер-
жава продовжує займати ключову позицію в дипломатії, і наразі не існує діючої 
системи, в якій би існувала виняткова компетенція регіонів в аспектах міжнарод-
ної діяльності. Центральний уряд, як і раніше, відіграє у всіх державах світу клю-
чову та безпосердню координуючу роль в проведенні зовнішньополітичних дія-
льності. Регіони більшості країн світу зобов'язані, як правило, погоджувати свої 
зовнішні зв'язки та угоди комерційного характеру саме з центральними органами 
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державного управління [5]. 
Доцільно звернути увагу на ту обставину, що явище регіоналізму набуло 

широкого поширення в 1930-і рр. після краху Ліги Націй і встановлення біполяр-
ного політичного устрою в 1940-х рр. Додатковим імпульсом розвитку регіоналі-
зму стало створення в 1950-і рр. регіональних організацій, таких як Європейське 
об'єднання вугілля і сталі, Європейське співтовариство з атомної енергії, Євро-
пейське економічне співтовариство. Новий етап розвитку регіоналізму викликало 
падіння комунізму в Східній Європі, що призвело до поглиблення і розширення 
Європейського Союзу і об'єднання регіонів у багатьох інших частинах світу. 

Відповідно, регіоналізація - поняття, яке виникло внаслідок делегування су-
веренітету міжнаціональних і наднаціональних структур, глобалізації економіки, 
розвитку інтеграційних процесів, а разом з тим і виникненням активності на міс-
цях і вибуху локальної етнічності [3].  

Регіоналізацію розуміють і як відповідь на сили глобалізації (зростаюче ус-
відомлення регіональних інтересів перед глобальними впливами), і як проміжний 
етап на шляху до повної глобалізації (створення регіональних блоків як перший 
етап у становленні спільної політико-економічної системи). Отже, регіоналізація 
розглядається лише як еволюційна ланка в процесі розвитку загальної глобальної 
економічної системи. На думку дослідника-політолога І.М. Осадчої, глобалізація 
має органічний зв'язок з процесами регіоналізації. Формування регіональних ор-
ганізацій, які постійно збільшують власну кількість, є своєрідним етапом глобалі-
зації. В той же час, це є варіантом отримання прибутку від масштабу діяльності, 
бо подібні організації мають змогу забезпечити окремим країнам деякий захист 
від негативних наслідків глобалізації, вважає дослідниця [12]. 

Але існують і протилежні погляди на природу поширення масштабів регіо-
налізації, зміст яких полягає в наступному. Розширення регіональної співпраці до 
нового масштабу в значній мірі стало відповіддю на процеси глобалізації. Багато 
країн розглядають інтеграційні союзи як спосіб уникнути негативних наслідків, 
що викикають з поглибленням глобалізації і як результат, як найбільш ефектив-
ний шлях до підвищення конкурентоспроможності не тільки окремих країн, але й 
цілого регіону [5]. Передбачається, що налагодження регіональних економічних 
зв’язків створить більш плідні умови і перспективи для розвитку в економічній, 
політичній, культурній та інших сферах, поряд з тим, що з'явиться більше можли-
востей для боротьби з викликами глобалізації [12]. 

Терміни «глобальний регіоналізм» і «глобальна регіоналізація» набувають 
в науковій літературі все більшого поширення останнім часом, через те, що ці по-
няття розглядаються в контексті регіоналізації міжнародних відносин. Відомі до-
слідники Ю. А. Абрамов та В. І. Куйбар в своєму дослідженні одними з перших 
обґрунтували термін «глобальна регіоналізація» [1]. Через те, що ці явища безпо-
середньо стосуються процесів глобалізації, то їх слід розглядати в її контексті, що 
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дозволить глибше зрозуміти витоки та природу концепту парадипломатії в полі-
тичній науці [5].  

Одним з варіантів прояву вищезазначеного процесу можна навести форму-
ванням регіональних союзів держав, які мають схожі інтереси і які матимуть 
змогу більш швидко та ефективно досягати своїх цілей в разі консолідації власних 
ресурсів. Прикладами можуть слугувати Північноамериканська асоціація вільної 
торгівлі (НАФТА), Європейський Союз (ЄС), Південноамериканський спільний 
ринок (МЕРКОСУР), Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 
(АТЕС) та ін [5]. 

Категорія «глобальна регіоналізація» досліджується в контексті регіоналі-
зації (сегментації, фрагментації) світового простору в глобальному вимірі, що в 
практичному аспекті функціонує як трирівнева структура (набір суб, мезо- і мак-
рорегіонів). В цьому контексті визначення «регіон» є ключовим компонентом 
окресленої тристоронньої структури рівнів в глобальному світовому просторі [3]. 

Регіоналізації в цілому, значення якої на сучасному етапі актуалізується, та 
яка все частіше стає об’єктом наукового аналізу, виникають як на рівні держави 
(субнаціональному рівні), так і на глобальному рівні (макрорівень). 

Якщо розглядати процеси регіоналізації на макрорівні, то потрібно зазна-
чити, що виникає можливість для міжнародної взаємодії між різними регіональ-
ними групами, в той час як така взаємодія ще нещодавно стосувалася лише окре-
мих держав або груп (коаліцій) держав [5]. 

В контексті теоретичної і методологічної складової аналізу глобальної регі-
оналізації актуалізується поняття «регіон». Сутність і роль регіональних макро-
систем в процесі еволюції сучасних глобальних процесів не отримали достатного 
рівня вивчення, в той час як дослідження субрегіонів як соціальних, економічних 
і політичних територіальних явищ носили досить ґрунтовний характер. 

Ряд таких однорідних характеристик, як спільні органи управління на над-
національному рівні (ЄС, СНД), мовні та соціально-культурні кордони (Арабсь-
кий світ, країни Британської Співдружності), конфесійна єдність (християнська 
цивілізація, ісламський світ) і спільна соціально-економічна модель розвитку 
(скандинавська, ліберальна, континентальна, середземноморська) зазвичай при-
таманна для макрорегіонів [5]. 

Окреслена ієрархія політичних суб'єктів, кожна з яких має власні особливо-
сті, присутність або відсутність яких дозволяє визначити їх місце в ієрархії, пред-
ставлена на таких рівнях: центри сили; претенденти на центри сили; військові, 
політичні, економічні та цивілізаційні полюса [1]. 

Глобальна регіоналізація, з одного боку, є інтегральною характеристикою 
глобалізації, а з іншого – її протилежною тенденцією. Інтенсивні інтеграційні про-
цеси, які відбуваються по всьому світу, зумовлюють таку тенденцію і в результаті 
можуть привести до формування макрорегіонів та інтеграції країн в регіональні 
системи. Все більш широкого застосування у науковому середовищі набувають 
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такі терміни, як «блокова стратегія», «світова фрагментація» та «світова терито-
ризація» [1]. 

Фактор набуття глобальною регіоналізацією тенденції розвитку змінює 
структурну формацію глобального світу, який в результаті набуває вигляду групи 
макрорегіонів (макрорегіональних систем, полюсів та центрів сили). Найбільш 
розвинені макрорегіони (такі як АТР, ЄС та інші) в поєднанні з такою розвиненою 
державою як США стають основною рушійною силою глобалізації, в той же час 
залучаючи до орбіти свого впливу в певній мірі інші держави [5].  

Макрорегіони формують третій (макро) рівень глобальної світової системи 
та охоплюють великі локальні простори глобального світу. Регіон на макрорівні 
розглядається як політичний і соціально-економічний суб'єкт, формально вираже-
ний як транснаціональне і наднаціональне формування. 

Таким чином, на основі вищезазначеного твердження можна констатувати, 
що на поняття макрорегіону як цілісної соціально-економічної і політичної сис-
теми спирається парадигма глобального регіоналізму. Дана система характеризу-
ється соціально-культурною близькістю і геоцивілізаційною цілісністю в той час 
як вона пов'язана кількома наднаціональними політичними інститутами [5]. 

Специфікою глобальної регіоналізації також є те, що даний процес пов'яза-
ний не тільки з економічною інтеграцією сусідніх країн чи міждержавним еконо-
мічним співробітництвом, але й відзначається комплексним характером. 

Глобальна регіоналізація включає в себе такі процеси, як дипломатичні, по-
літичні, екологічні, соціально-культурні (формування єдиного освітнього прос-
тору) та інформаційні [5]. 

Факторами формування регіонів в контексті глобальної регіоналізації мо-
жна визначити такі: історичні, економічні, інформаційні, географічні, демографі-
чні, етно-конфесійні, соціально-культурні та ін. Необхідно окремо зазначити, що 
категорії «глобальний регіоналізм» і «глобальна регіоналізація» не є абсолютно 
ідентичними чи тотожними [5]. 

«Глобальна регіоналізація» – це такий тип регіоналізації міжнародних від-
носин, що здійснюється на глобальному рівні. Це процес фрагментації світу, його 
поділ на великі самодостатні сегменти за економічними і політичними характери-
стиками, з потенціалом подальшої інтеграції в глобальну ієрархію [1]. 

«Глобальний регіоналізм» – це результат процесу регіоналізації на глобаль-
ному рівні, з одного боку, та політика взаємодії між глобальним світом з його ак-
торами та основними міждержавними об'єднаннями [3]. 

Застосування теоретико-методологічного підходу під час дослідження про-
цесу глобальної регіоналізації грунтується на визначенні концепту «макрорегіон» 
або як структурного складової світової системи в глобальному вимірі, або як під-
системи політичного простору на глобальному рівні. 

Макрорегіоном вважається структурний елементом глобального світового 
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співтовариства, що є самодостатнім в таких аспектах, як: військовий, економіч-
нний, політичний, стратегічний і соціально-культурний [5]. 

Потрібно окремо відзначити, що окрім того, що макрорегіон є однією з під-
систем світового політичного простору в соціально-природній єдності, він також 
виявляється структуроутворюючим елементом глобальної світової системи. 

Як елемент, що формує структуру глобальної світової системи, макрорегіон 
має такі специфічні риси. 

По-перше, через те, що макрорегіон є самодостатньою системою, він не має 
закритого характеру. Отже, однією з його особливостей потрібно вважати відкри-
тість, що передбачає здатність системи до обміну з зовнішнім середовищем енер-
гією, інформацією та ресурсами. За участі макрорегіонів активно відбувається об-
мін товарами, капіталом, ідеями, сировиною, людськими ресурсами, технологі-
ями та ін. між собою чи з іншими учасниками глобального світового простору. 
Саме із зовнішнім середовищем цей інформаційний обмін і спілкування у макро-
регіонів відбувається особливо інтенсивно. 

По-друге, дана система має неврівноважений, тобто нестійкий характер, що 
передбачає зміну її основних параметрів швидше або повільніше, враховуючи кі-
лькість та комбінації елементів, їх конфігурації, якість та функції. Саме від зовні-
шнього середовища в значній залежить мірі врівноваженість системи макрорегі-
ону. Протилежним прикладом даного аспекту можна вважати світову економічну 
кризу 2007-2008 рр., яка мала на Європейський Союз та ситуацію всередині мак-
рарегіону значний негативний вплив. 

По-третє, макрорегіони є системою, з динамічним розвитком, в якій досить 
швидко відбуваються різні еволюційні процеси. Тож, макрорегіони можуть роз-
виватися до рівня наднаціонального утворення, що має спільні органи управління, 
із зони вільної торгівлі або митного союзу за відносно короткий період. Зміни 
стосуються також масштабу макрорегіонів. Отже, об’єднавшись як регіональне 
угруповання, в кінцевому результаті макрарегіони можуть постійно нарощувати 
кількісну складову атрибутів глобальності, (як ЄС, АТЕС, АСЕАН). На даний мо-
мент через різні еволюційні процеси в динамічному плані проходять МЕРКОСУР, 
ШОС, Південно-Африканський Митний союз, РСАДПЗ (Рада співробітництва 
арабських держав Перської затоки) та інші [5]. 

В макрорегіонах інтеграційні процеси мають асинхронний характер. Отже, 
інтеграція в економічному аспекті майже завжди далеко випереджає інтеграцію 
політичну. Потрібно відзначити, що більшість макрорегіональних асоціацій в ос-
новному базуються на економічній інтеграції, наприклад, Європейське об'єднання 
вугілля і сталі (яка пізніше перетворилася в Європейське економічне співтовари-
ство, а потім в ЄС), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Південно-
американський спільний ринок (МЕРКОСУР), Економічне співтовариство країн 
Західної Африки (ЕКОВАС) та інші [5]. 
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Як правило, економічну інтеграцію потрібно розглядати як процес ство-
рення на рівні національних економічних систем певного інтегрованого компле-
ксу. Політичну інтеграцію потрібно розглядати як процес створення на рівні на-
ціональних політичних систем інтегрального комплексу країн, що інтегруються. 
Для країн, що інтегруються сьогодні ризик втратити власний національний суве-
ренітет та бажання зберегти певну політичну автономію, обмежує процес полі-
тичної інтеграції [5]. 

Через певні причині, такі як відсутність кількісних показників, неможливо 
побудувати шкалу для визначення політичних рівнів інтеграції, що головним чи-
ном відрізняє цей процес від загальноприйнятої практики економічної інтеграції, 
яка визначає її послідовні рівні (зона вільної торгівлі, спільний ринок, митний 
союз, економічний і валютний союз). Однак, дослідження найбільш вдалих та ро-
звинених інтеграційних об'єднань, під якими потрібно розуміти ті, які завершені 
або знаходяться в процесі переходу від економічної до політичної інтеграції (ЄС), 
дозволяє виділити їх еволюційні етапи, які стали можливі лише завдяки розвитку 
процесу глобальної регіоналізації: 1) обмін інформацією та координація внутріш-
ньої і зовнішньої політики держав-членів інтеграційного об'єднання; 2) координа-
ція політики; 3) створення системи регіональної безпеки; 4) формування наднаці-
ональних органів (інспекції, координації і, пізніше, управління); 5) прийняття спі-
льної Конституції. 

З метою більш детального розуміння розвитку процесу глобальної регіона-
лізації потрібно зазначити характерні риси, які йому притаманні: 

1. Наявність для всіх учасників регіональної асоціації запланованого пози-
тивного результату, та формування можливості здобути від участі в проекті мак-
рорегіонів економічні та політичні переваги.  

2. Цей процес носить ретельно спланований і організований характер, та не 
має елементу спонтанності, що сприймається його учасниками як об'єктивна не-
обхідність та потребує великої підготовки. 

3. Створення відкритої, нестабільної та самодостатньої системи. 
4. Відсутність синхронності політичної і економічної інтеграції. 
5. Ініціатором інтеграційних процесів виступає регіональний лідер, який є 

їх основною рушійною силою. 
6. Не зважаючи на те, що історичні та етноконфесійні спільноти не займа-

ють ключове місце в даному процесі, за певних умов вони мають змогу перешко-
джати невідворотним інтеграційним процесам або підвищити свій попередній рі-
вень впливу.  

7. На успіх регіональної інтеграції головним чином впливає збіг моделей 
економічного розвитку, політичних систем і переважаючої системи цінностей [8]. 

Також потрібно відзначити, що глобальна регіоналізація проявляється на-
ступним чином: 



 

92 
 

По-перше, інтеграція місцевих громад та утворення макрорегіонів. Підгру-
нтям для такої інтеграції є внутрішні (соціально-культурна близькість, економі-
чне співробітництво, схожість політичної культури і інститутів) і зовнішні (дося-
гнення мети макрорегіональної безпеки, спільні принципи зовнішньої політики, 
стратегії взаємодії з глобальним світом і його акторами та інші) чинники. 

По-друге, локалізація самодостатнього, територіально-економічного, тери-
торіально-політичного і територіально-соціокультурного співтовариства, яке має 
досить чітко окреслені межі, які не рідко збігаються з кордонами конкретної дер-
жави. Такі асоціації функціонують як суверенні держави та можуть бути позна-
чені як «функціональні області». 

По-третє, виникнення абсолютно нового геоекономічного та геополітич-
ного утворення, яке засноване на локалізації та інтеграції, а його члени (тобто су-
веренні держави) делегують на наднаціональний рівень частину власних функцій. 
Кордони таких макрорегіонів можуть співпадати з геоцивілізаційними кордонами 
(наприклад, ЄС). З метою покращення самодостатності, незалежності зовніш-
нього середовища, стабільності і безпеки, в межах системи, такі формування про-
являють тенденцію до закритих торгових і інвестиційних потоків [5]. 

Тимчасова асинхронність є одним з аспектів специфіки глобального регіо-
налізму під час утворення та розвитку макрорегіонів. Це наочно можна побачити 
на прикладі Європейського Союзу, в якому, хоча і досить суперечливо, просува-
ється даний процес. В інших макрорегіонах, наприклад, Євразійському, Тихооке-
анському регіонах чи в Азії, така часова асинхронність є дуже вираженою, через 
що процеси інтеграції, локалізації та делегування функцій держав і їх елементів 
на наднаціональний рівень є набагато повільнішими, ніж у Європі. 

Під терміном «глобальна регіоналізація» слід розуміти регіоналізацію (фра-
гментацію, сегментацію) простору глобального світу, який на практиці представ-
ляє собою трирівневу структуру - сукупність суб, мезо- і макрорегіонів, а поняття 
«регіон» виступає як базовий елемент цієї трирівневої системи глобального 
світу [1]. 

Процеси регіоналізації відбуваються не тільки на регіональному рівні (все-
редині держав), але і на макрорівні, тобто на глобальному рівні. 

Дані процеси, що відбуваються на макрорівні, як зазначає відомий політо-
лог А. Чумаков, призводять до «такої конфігурації міжнародних відносин, в рам-
ках яких основна взаємодія протікає між різними регіональними угрупованнями, 
а не між окремими великими державами або коаліціями держав, географічно від-
далених один від одного» [15]. Результатом цих процесів є зміна Вестфальської 
системи світу, трансформація геополітичної, геостратегічної та геоекономічної 
структури глобального світу і утворення нових центрів глобальної економіки і 
політики. 

Глобалізація супроводжується регіоналізацією міжнародних відносин, пе-
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редачею частини державних функцій або на міжнародний, або на субнаціональ-
ний рівень. 

Слід зазначити, що глобальна регіоналізація і глобальний регіоналізм не є 
повністю тотожними поняттями. Вчена-політолог О. Леонова розмежує дані по-
няття наступним чином. 

Глобальна регіоналізація - це регіоналізація міжнародних відносин, яка ві-
дбувається на глобальному рівні. Це процес фрагментації світу, віртуального ро-
зподілу його на значні самодостатні економічні та політичні сегменти і процес 
подальшого вбудовування їх в глобальну ієрархію. 

Глобальний регіоналізм - це, з одного боку, результат процесу глобальної 
регіоналізації, з іншого - це політика взаємовідносин великих міждержавних об'-
єднань з глобальним світом і його акторами [11].  

Посилення макрорегіональної інтеграції та локалізації створює гнучкі і ефе-
ктивні механізми адаптації даних спільнот до процесів глобалізації. Глобальна ре-
гіоналізація є об'єктивний світовий процес, який слід розглядати як невід'ємну 
складову частину глобалізації. 

Логічним продовженням розвитку процесів, позначених вище, стала поява 
терміна «глокалізація», в якому об'єдналися два особливо важливих для сучасного 
розвитку міжнародних відносин поняття - «глобалізація» як вихід на глобальний 
рівень проблематики міст і «локалізація» як підвищення ролі місцевої влади, пе-
редача їм повноважень і коштів для виявлення і вирішення питань місцевого роз-
витку на місцях. 

Таким чином, в науковому дискурсі актуалізуються такі поняття, як «глоба-
льні міста» та «глокальні держави». Більшість дослідників стверджують, грунту-
ючись на перехідних відносинах між територіальною державою та глобальним 
містом, що чим ширшим стає глобальний масштаб (міста), тим звужується масш-
таб держави [4]. Тим не менш, всупереч цій точці зору, вважається, що масштаби 
держави територіально перерозподіляються на субнаціональному та наднаціона-
льному рівнях, а не руйнуються, тим самим формуючи та регламентуючи те, що 
отримало назву «глокальні держави» [18]. 

Всі вищезазначені процеси поєднує тенденція зростання ролі субнаціональ-
них акторів у міжнародних і дипломатичних системах – парадипломатія.  

Глобальна парадипломатія базується на політичних і дипломатичних конта-
ктах різних держав, які формуються через контакти субнаціональної влади не 
лише з торговельними, промисловими або культурними акторами зарубіжних 
країн, а й з усіма можливими агентами зовнішніх зв'язків національних уря-
дів [10]. 

Сучасна система національних держав закріпила дипломатію як традиційну 
компетенцію виключно для держави. Професор університету Вашингтона Д.Крік-
манс, визначає дипломатію як «істотну політичну здатність, головна мета якої по-
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лягає в наданні державі можливості здійснювати захист своїх зовнішньополітич-
них цілей, не вдаючись до сили, пропаганди, або закону» [21]. Міжнародне право 
також розглядає держави в ролі основних суб'єктів міжнародних відносин. Однак, 
субнаціональні регіони проявляли міжнародну активність протягом всієї істо-
рії [1]. Наукове співтовариство та політична влада звернули увагу на цей процес 
в кінці 1980 року, що головним чином пов'язано з появою інституційно сформо-
ваних груп вчених, які ретельно почали досліджувати феномен участі регіональ-
них урядів в міжнародних відносинах – «парадипломатію» [7]. 

З точки зору функціоналістів «парадипломатія - це регіональна реакція на 
імперативи глобалізації та економічної взаємозалежності» [9]. З огляду на невбла-
ганний занепад держав-націй, вони замінюються регіонами-державами. Це озна-
чає, що динамічні регіональні економіки виявляються більш функціональними в 
цьому новому циклі глобальної економіки. Коріння занепаду національних дер-
жав лежать в їх зростаючої нездатності сприяти зростанню, соціальному благопо-
луччю і розподілу добробуту, в їх нездатності контролювати обмінні курси і за-
хищати ринки капіталу [7]. Економічна і технологічна глобалізація заохочує са-
моврядні територіальні утворення проводити певну політику, щоб захистити і 
просунути власні інтереси, цінності та ідентичність, а також сприяти глобальним 
цілям солідарності, миру, розвитку або культурного плюралізму [9]. 

А. Степуріна вказує на перспективи, що відкриваються глобалізацією для 
регіонів. Це можливість побудови зовнішньої політики з урахуванням специфіки 
розвитку кожної території, що сприяло б оптимальному веденню зовнішньої по-
літики, збільшенню потужності держави на світовій арені [13]. «Під впливом гло-
балізації відбувається зростання самостійності регіонів, що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності національної економіки в цілому» [13]. Треба відзна-
чити, однак, що зовнішня політика складових суб’єктів держави передувала су-
часному процесу глобалізації, який тільки зміцнив цю тенденцію, що стосується 
середини XX в. Отже, більш самостійні регіони можуть більш ефективно захи-
щати свої інтереси, тому вони й були зацікавлені у розвитку парадипломатії. 

Зазвичай демократизація та лібералізація ринку ведуть до адміністративної 
і урядової децентралізації в національних державах. Отже, парадипломатія більш 
поширена в країнах, у яких є ринкова економіка, демократично обрані національ-
ний, регіональний уряд і чиновники місцевих органів влади, конкуруючі політи-
чні партії, а також механізми захисту прав людини, включаючи права власно-
сті [14].  

Окрім економічних причин, регіони зі спільними особливостями та власною 
мовою мають культурну мотивацію. Вони націлені на зміцнення зв’язків з регіо-
нами та країнами, які в культурному чи мовному аспектах схожі на них [8]. Іноді 
вони будуть виходити за визначені межі і використовувати міжнародну арену як 
простір для відстоювання власної національної та культурної самобутності. Пара-
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дипломатія в такому випадку стає «інструментом державного будівництва, звіль-
неного від громадянства» [16]. 

Існують також політичні мотиви, які чинять найбільший вплив на парадип-
ломатичну стратегію регіонів. Політичні мотиви насамперед вимагають розши-
рення регіональних компетенцій. Не дивно, що найчастіше ці процеси відбува-
ються в межах регіонів, які ідентифікують себе як нації або, де є потужні націо-
налістичні рухи. Вчений А.С. Кузнєцов узагальнює це як «націоналістичний ви-
мір» парадипломатії, який передбачає, що «націоналізм логічно спонукає регіона-
льні влади шукати міжнародні установи» [9]. Міжнародна установа має особливе 
значення для націоналістів, бо дискурс, який переважає у міжнародних відноси-
нах, ставить держави і народи в його центрі [10]. 

Чи буде регіональна парадипломатія кидати виклик державі залежить від 
мотивації регіонів і структурних можливостей, представлених в них. М. Кітінг 
стверджує, що рушійною силою регіональної парадипломатії є поєднання трьох 
різних мотивів: економічного, культурного і політичного [24]. Для більшості ре-
гіонів мотивацією є саме економічний фактор [24]. За Б. Хокінгом, «це явно той 
випадок, коли обидві мети: заохочення торгівлі та залучення інвестицій, були 
ключовими факторами в розумінні зростання міжнародної присутності регіонів за 
останні 20 років або те, як регіони і населені пункти переконалися в протидії 
проти них міжнародних економічних сил» [23]. Безпосередній вплив глобальних 
економічних тисків і національних відповідей на них підтверджуючи їх неадеква-
тність, змушував субнаціональні влади все частіше виходити на міжнародну 
арену, щоб безпосередньо керувати цими тисками. 

Відомий вчений-політолог Б.Хокінг звертається до 70-х років XX ст. «1960-і 
та 1970-і були періодами перевороту в міжнародній економіці, який національні 
уряди виявилися нездатними контролювати. У США зростаюча важливість зовні-
шньої торгівлі та інвестицій ... для окремих штатів спонукали їх наростити свою 
міжнародну активність. Подібним же чином в Канаді та Австралії, які більше за-
лежали від зовнішньої торгівлі та інвестицій, в 70-х роках наростала тенденція до 
провінційного державного будівництва. Ці процеси в Австралії супроводжували 
основні зрушення в напрямку і складі зовнішньої політики країни. Підйом Японії 
- провідного торговельного партнера Австралії в 1970-х - спонукав всі шість Ав-
стралійських штатів сконцентруватися на японському ринку. Це привело, по-пе-
рше, до зростання конкуренції між штатами, адже кожен намагався залучити ін-
вестиції, торгівлю і туристів з Японії, по-друге, до наростання конфлікту між фе-
дерацією і штатами, оскільки столиці деяких штатів вважали, що федеральна 
влада не приділяє достатньої уваги їх специфічним потребам. Взяті разом, ці фа-
ктори посилили ступінь, в якому національний і інтернаціональний вимір держа-
вної політики виявився поєднаним» [24]. 

У 1980 роках парадипломатична діяльність була характерна лише для суб-
національних одиниць країн Північної Америки та Західної Європи. З часом вона 
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поширилась на Азію, Південну Америку та Африку, проте не перетворилася на 
поширене явище. Відповідно, доцільно виокремити певні етапи розвитку паради-
пломатії в умовах розвитку процесів регіоналізації міжнародних відносин. Су-
часні дослідження парадипломатії визначають три етапи у розвитку парадипло-
матії.  

Перший етап припадає на 1980-ті рр. і характеризується зростанням числа 
місцевих влад, зовнішня діяльність яких обмежувалася комерційною диплома-
тією, спрямованою на сприяння експорту та залучення іноземних інвестицій, а 
також культурною дипломатією, яка опікується просуванням культурної іденти-
чності за кордоном. Проте такі ініціативи були ситуативними і виглядали як набір 
мало пов’язаних одна з одною ініціатив.  

Ознаками другого етапу, що характеризується часовими межами 1990-тих 
років, були поява інструментарію для реалізації парадипломатії та окремих під-
розділів в організаційній системі місцевих влад, які почали здійснювати горизон-
тальну координацію зовнішньої діяльності між різними функціональними підроз-
ділами.  

Починаючи з 2000-х років і до сучасного етапу розвитку міжнародних від-
носин, відбувається третій етап розвитку парадипломатії, для якого властивим є 
стратегічний перегляд пріоритетів і практики парадипломатії, запровадження ве-
ртикальної організаційної структури адміністрації чи підрозділів із зовнішніх пи-
тань для побудови добре функціонуючого єдиного механізму. Сфера співробітни-
цтва поширилася на питання освіти, охорони здоров’я, науково-технічного спів-
робітництва, екології тощо. Тепер місцева влада прагне максимального викорис-
тання можливостей і ресурсів зовнішнього середовища для забезпечення еконо-
мічного росту; захисту місцевого населення та розвитку його можливостей; про-
сування національної або культурної ідентичності [27]. 

У більш розвинених країнах їх адміністративно-територіальні одиниці ма-
ють інтереси, які простираються поза державні кордони (це справедливо для Ав-
стралії, Бельгії, Канади та Швейцарії, в меншій мірі для Аргентини і ще менше 
для Індії, ПАР та Малайзії) [26]. Вплив демократизації очевидний на прикладі Іс-
панії, де прояви парадипломатії були придушені авторитарним режимом Франко, 
що зберігався до його смерті в 1975 р., при тому що елементи парадипломатії іс-
нували серед спільнот Каталонії і Країни Басків. [22].  

Наприклад, автори дослідження Британської Колумбії Т. Кон та П. Сміт 
описують вплив на розвиток парадипломатії таких факторів як глобальні, націо-
нальні, субнаціональними і індивідуальні [20]. Основним міжнародним фактором 
вони вважають прогрес в технологіях і пов'язане з цим зростання взаємозалежно-
сті. Національні фактори демонструють зниження здатності центральних урядів 
знайти адекватне рішення для багатьох викликів, в тому числі сучасних, таких як: 
захист навколишнього середовища, протидія тероризму, коливання валютного ку-
рсу і проблеми охорони здоров'я. Значення для розвитку парадипломатії мають і 
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індивідуальні чинники, наприклад, особистість глави адміністрації.  
Зазвичай регіональна парадипломатія переслідує дві мети для субнаціона-

льної політичної спільноти: 1) просування культури і «національних» інтересів; 
2) просування економічних інтересів.  

Однак вони не є такими, що виключають одна одну. Самобутня культура 
може бути економічним активом, який приваблює туристів, культурна специфіка 
співтовариства може бути представлена на міжнародному рівні як бренд, у якого 
є економічні аспекти [19]. 

Як вже зрозуміло з сказаного вище, парадипломатія більше поширена в ро-
звинених країнах і їх юрисдикціях. Л. Берніер вважає, що в економічній сфері по-
ведінка провінцій Канади аналогічна економічній політиці малих розвинених дер-
жав [17]. Автор порівнює Квебек з центрально-європейськими державами, здебі-
льшого відносно невеликими, які ілюструють шлях розвитку периферійного капі-
талізму. У центрі міжнародного співтовариства розташовуються США, Велика 
Британія, Західна Німеччина, Італія, Франція і Японія. На напівпериферії, де зна-
ходяться країни Північно-Західної і Центральної Європи, відповідь на міжнародні 
виклики є більш однаковою. Країни не можуть дозволити собі бути оригіналь-
ними, мати різні стратегії. У цьому полягає схожість між зовнішньоекономічними 
стратегіями територіальних утворень розвинених держав і малих країн. Інтегро-
вана в світову економіку провінція Квебек, маючи обмежений набір доступних 
інструментів, як невелика держава, виступає буфером, що компенсує вплив світо-
вої економіки на територіальне співтовариство.  

Квебек - єдина провінція Канади, де більшість населення (понад 80%) скла-
дають франкомовні канадці - є визнаним лідером парадипломатії і одним з най-
більш помітних несуверенних територіальних акторів, що діють на міжнародній 
арені. Квебек почав розвивати зовнішні зв'язки в 1960-і рр., в період підйому фра-
нко-канадського національного руху (Тиха революція), коли він став позиціону-
вати себе не просто як одну з провінцій, а як «федеративну державу», що предста-
вляє специфічні інтереси франко-канадської / квебекської спільноти, відмінні від 
загально-канадських.  

Прагнення до просування на міжнародній арені франко-канадської / квебек-
ськой ідентичності і досягнення певних політичних цілей завжди було характерно 
для квебекськоїпарадипломатії. Найбільш яскраво це проявилося у відносинах 
Квебеку з Францією. Ще в 1965 р між ними було підписано першу двосторонню 
угоду про співпрацю в сфері освіти. Так було покладено початок тісним контак-
там, які стали називати «особливим» або «привілейованим» партнерством. Еко-
номічна складова цього партнерства є вельми незначною (основним торговельно-
економічним партнером Квебека завжди були і залишаються Сполучені Штати 
Америки). Зв'язки Квебека і Франції стосуються в основному освіти, науки, куль-
тури, мистецтва і політики. Існує безліч спільних програм, проводяться різного 
роду обміни та ін. Лідери Квебека регулярно зустрічаються з першими особами 
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Французької республіки, причому офіційний Париж завжди проводить ці заходи 
практично так само, як прийоми глав суверенних держав, що має велике символі-
чне значення. 

Звичайно, багато в чому це обумовлено тим, що Квебек і Францію об'єднує 
мова, спільне історичне минуле, культурна спадщина та ін. Однак не менш важ-
ливо і те, що факт наявності «особливих» відносин з Францією, по-перше, дозво-
ляє Квебекському уряду зайвий раз підкреслити, що саме він (а не федеральний 
центр) є представником інтересів франко-канадської / квебекської спільноти, за-
цікавленої в контактах зі «спорідненою» країною. По-друге, ці відносини підви-
щують престиж провінційної влади і знову-таки виділяють Квебек з ряду інших 
канадських провінцій, ні в однієї з яких немає подібних відносин ні з Францією, 
ні з будь-якою іншою державою. Нарешті, по-третє, офіційний Париж періодично 
демонстрував свою підтримку національному руху франко-канадців, що також 
сприяло посиленню позицій Квебека в рамках Канадської федерації і часом вико-
ристовувалося провінційною владою для тиску на Оттаву [2]. 

Крім відносин з Францією, важливим елементом парадипломатії Квебека є 
участь в Міжнародній організації Франкофонії. Ще в 1971 р. Квебек став членом 
Агентства технічного і культурного співробітництва - першої інституційної стру-
ктури Франкофонії - зі статусом « уряд, що бере участь» (gouvernementparticipant). 
Він також бере участь у всіх самітах Франкофонії, два з яких були проведені в м. 
Квебек (в 1987 і 2008 рр.). Поряд з Францією і федеральним урядом Канади він є 
одним з головних донорів Міжнародної організації Франкофонії. 

«Франко-канадське товариство в Квебеку, - пише вчений А. Мелькумов, - 
протягом усієї своєї історії демонструвала рішучість і волю зберегти свою націо-
нально-культурну ідентичність». Провінція Квебек «не підписала Конституцій-
ний акт 1982 року і вважає себе вільною від будь-яких зобов'язань в рамках кон-
ституційного процесу» [4]. 

Однак парадипломатія Квебека аж ніяк не вичерпується відносинами з 
Францією, роботою в Міжнародній організації Франкофонії і гуманітарними про-
ектами у франкомовних країнах Тропічної Африки. Розвиваючи контакти з ін-
шими зарубіжними партнерами, провінція також прагне позиціонувати себе як 
власника особливої ідентичності та виразника інтересів окремої нації. Це наочно 
демонструють «квебекські сезони» - масштабні заходи зі значною культурною 
складовою (крім Франції, вони проводилися в США, Італії, Великобританії, Іспа-
нії) [3]. 

Нарешті, важливим елементом парадипломатії є участь Квебека в регіона-
льній інтеграції, яка розглядається не тільки як фактор, що сприяє зростанню його 
економіки, а й як засіб, що дозволяє послабити залежність від центрального уряду. 
Яскравим прикладом взаємодії центральних урядів США і Канади є Угода про 
створення Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (NAFTA), яка набула 
чинності 1 січня 1994 р., що зберегло та підтверделоУгоду про вільну торгівлю 
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між США і Канадою (CUSFTA) 1988 р. Угоди про вільну торгівлю CUSFTA і 
NAFTA підтримали обидві провідні політичні партії Квебека: ліберали і квебек-
ська партія [7]. Починаючи з 1995 року почав стрімко зростати канадський екс-
порт в США.  

В даний час Квебек має власне Міністерство міжнародних відносин 
(Ministèredesrelationsinternationales), бюджет якого починаючи з 2017 р., як пра-
вило, перевищує 100 млн канадських доларів на рік (а загальні витрати провінції 
на міжнародну діяльність доходять до 350 млн канадських доларів на рік), і мере-
жею зарубіжних представництв, що охоплює 26 країн в різних частинах світу. 
Квебек підписав кілька сотень угод, значну частину яких складають угоди з суве-
ренними державами. Він є членом Міжнародної організації Франкофонії, а також 
представлений в ЮНЕСКО і деяких інших міжнародних організаціях [3].  

У країнах, що розвиваються, деякі регіональні уряди, просуваючи економі-
чні та культурні інтереси своєї спільноти, звертаються до специфічних інструме-
нтів. Деякі мексиканські штати намагаються підтримувати відносини з колиш-
німи жителями, які мігрували в Сполучені Штати сподіваючись, що вони сприя-
тимуть надходженню капіталу на батьківщину [18]. М. Бельтран зазначає вузь-
кість компетенцій штатів в латиноамериканських країнах, які «володіють виклю-
чно делегованими правами. Кількість таких делегованих повноважень у всіх фе-
дераціях має тенденцію до звуження» [3]. Але навіть повноваження, які є в наяв-
ності, будуть реалізовуватися на практиці у мінімальному обсязі, якщо спільнота 
не відчуває потреб у здійсненні зовнішніх зв'язків. 

Парадипломатія також більше є притаманною тим регіонам, де у одного або 
більше регіональних урядів є самосвідомість і прагнення, зумовлені історичною 
пам’яттю, релігійними, мовними, расовими особливостями. Це призводить до 
створення мережі транскордонних угод та інших міжнародних зв’язків [6]. Всім 
зазначеним характеристикам відповідає такий регіон як Каталонія. 

Каталонія стала активно розвивати власні зовнішні зв'язки з середини 1980-х рр. 
Як і Квебек, вона прагне до просування на міжнародній арені своєї національної 
ідентичності, відмінної від загальнодержавної, а також культури і мови. У струк-
турі регіональних органів влади автономії функціонує Міністерство інституцій-
них і закордонних справ і відносин і відкритості (Departamentd'Afers i 
RelacionsInstitutionals i Exteriors i Transparència), в рамках якого діє Секретаріат з 
закордонних справ та справ Європейського Союзу. У досить короткі терміни уря-
дом Каталонії була створена велика мережа регіональних представництв за кор-
доном. У неї входить 7 делегацій і кілька десятків інших представництв (торгових, 
інвестиційних, культурних, туристичних та ін.); вона охоплює в цілому більше 40 
держав [3]. 

На відміну від Квебека, у Каталонії на міжнародній арені немає «родинної» 
держави або регіону, з якими вона могла б вибудовувати «особливі» відносини і 
таким чином утверджуватися на міжнародній арені. Також у неї немає і «своєї» 
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міжнародної лінгвістичної організації (на кшталт Франкофонії), хоча каталонська 
мова вважається офіційною мовою Латинського союзу, який припинив свою дія-
льність в 2012 р. У той же час влада регіону вельми ефективно використовує зв'я-
зки з каталонською діаспорою. Значна увага також приділяється збереженню і по-
ширенню в світі каталонської мови (català), більшість носіїв якої зосереджено в 
Каталонії, але якою також говорять і в деяких інших місцях (в Андоррі, на Балеа-
рських островах, у французькому прикордонному департаменті Східні Піренеї, а 
також представники діаспори). Каталонська влада змогла домогтися визнання 
прав каталонської мови в Євросоюзі; вона також надає підтримку університетам 
та іншим навчальним закладам в усьому світі, де викладається каталонська мова. 
Поряд з вищезазначеним Секретаріатом у закордонних справах та справах ЄС, 
просуванням мови, а також культури і мистецтва регіону в Каталонії займаються 
ще дві структури: Каталонський інститут культурних заходів (Institut Catalàdeles 
Empreses Culturals) та Інститут Раймунда Луллія (Institut Ramon Llull). 

Каталонія регулярно проводить PR-кампанії, націлені на формування уяв-
лень про її особливий статус і характер у широких колах громадськості в різних 
країнах (перш за все в Європі та Америці). Вперше це було зроблено в 1992 р, 
коли столиця Каталонії була місцем проведення літніх Олімпійських ігор [21].  

Як і для Квебека, важливе значення для Каталонії має участь в інтеграцій-
них процесах. Каталонські лідери неодноразово заявляли, що приналежність до 
об'єднаної Європи для них не менш важлива, ніж приналежність до Іспанії. Ката-
лонський лідер Жорді Ван Ден зіграв важливу роль в створенні в 1985 р. Ради 
регіонів Європи (зараз Асамблея європейських регіонів), а в 1992-1996 рр. був 
президентом цієї організації. 

В цілому Каталонії вдається вдало поєднувати просування мови і культури 
з розвитком економічного співробітництва. У зв'язку з цим її модель парадипло-
матії називають «гібридною» [21]. Цьому сприяють ще два моменти, що відрізня-
ють міжнародну діяльність Каталонії від інших регіонів. По-перше, у Каталонії 
немає так званої «подвійності» у зовнішніх відносинах, коли основним торгове-
льно-економічним партнером є одна країна, а політичним, культурним і «іденти-
фікаційним» - інша (наприклад, у Квебеку це відповідно США і Франція). По-
друге, Каталонія є найбільш розвиненим регіоном Іспанії, рушійною силою її еко-
номіки (на неї припадає 24% всієї промислової продукції країни і 28% експорту). 
У той час, приміром, економіка Квебеку довгий час носила залежний характер, а 
рівень життя основної маси його населення був нижчим, ніж в інших провінціях.  

Наявність міжнародної присутності, а також міжнародного визнання - важ-
лива, навіть, необхідна частина ідентичності. Воно ставить субнаціональну полі-
тичну спільноту хоча б символічно в рівні умови з національним політичним спів-
товариством, частиною якої вона є. Відповідно, це особливо важливо в Європі, 
історичному підґрунті сучасних національних держав, де багато націй не мають 
власних держав.  
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Глобалізація призвела до пошуків противаг і спробам створення геополітич-
ної рівноваги за допомогою регіоналізації міжнародних відносин. Регіоналізація 
належить до домінантних факторів розвитку міжнародного співробітництва на су-
часному етапі. В ході даного процесу відбуваються процеси децентралізації дер-
жавної влади, розподілу владних повноважень, які відбуваються на основі прин-
ципу субсидіарності. Дані тенденції сприяли підвищенню ролі регіонів як на дер-
жавному, так і наднаціональному рівні.  

Глобальна регіоналізація є наслідком глобалізації, яка призводить до фраг-
ментації світу на макрорегіони і формування ієрархічної глобальної системи. Та-
ким чином, аналіз соціально-територіального простору глобального світу і обри-
сів політичної карти земної кулі дозволяє виявити такі процеси як регіоналізація, 
глобальна регіоналізація і глокалізація, які демонструють нову складну форму 
структурації глобального світу. Дані процеси об’єднує делегування значної час-
тини владних повноважень регіонам, субнаціональним чи тим, які виникли вна-
слідок транскордонного співробітництва, що на сьогодні визначається як особли-
вий тип дипломатії – парадипломатія. Виникнення та ефективна діяльність пара-
дипломатії свідчить про активний розвиток нового напряму дипломатії в нових 
умовах глобалізації, глокалізації та регіоналізації на всіх рівнях.  

Отже, головною передумовою виникнення парадипломатії стали процеси 
регіоналізації. Це зумовлено тим, що саме нова конфігурація сил на міжнародній 
арені й дозволила розвиватися парадипломатії як новій формі співробітництва. 
Отримавши статус акторів на міжнародній арені, «регіони можуть і поводитися 
як народи і ототожнювати себе з ними» [1]. Крім того, міжнародна арена забезпе-
чує високий ступінь видимості (помітності), даючи регіональним лідерам можли-
вість задовольнити їх «домашню» аудиторію. У цьому світлі, парадипломатія є 
інструментом для стимулювання націоналістичної мобілізації з метою досягнення 
більших важелів впливу на державу в переговорах щодо більшої автономії і наці-
онального визнання.  
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2.3. «Нішева дипломатія» як технологія зовнішньої політики держави 
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Для сучасної системи міжнародних відносин, розвиток якої детермінований 

переважно процесами глобалізації, характерним є паритетне співробітництво дер-
жав з різним силовим потенціалом та ресурсним забезпеченням. Зважаючи на ви-
щезазначене, останніми роками сформувалася тенденція, коли держави, які мають 
в своєму розпорядженні обмежені ресурси, намагаються зайняти певне місце на 
міжнародній арені, що відповідає наявним в їх розпорядженні можливостям. За-
значена тенденція у теорії дипломатії отримала назву «нішевої дипломатії», реа-
лізуючи яку певна держава концентрується на вирішенні одного чи декількох ву-
зькоспеціалізованих завдань у міжнародному вимірі [14]. Здатність до концентра-
ції дипломатичних зусиль на конкретних завданнях якраз й створює умови для 
виникнення конкурентних переваг у таких держав над більш потужними та впли-
вовими їх партнерами чи опонентами.  

Слід наголосити, що одним із перших дефініцію «дипломатія ніші» або «ні-
шева дипломатія» застосував міністр закордонних справ Австралії Г.Еванс у 90-х 
роках минулого століття. Під «дипломатією ніші» австралійський дипломат та по-
літик передусім розумів певну тематичну спеціалізацію зовнішньої політики дер-
жави, яка належала до так званих малих або середніх держав [14]. Саме у вказаний 
період сформувалася така конфігурація сил на міжнародній арені, яка дозволила 
малим та середнім державам проводити активну зовнішню політику. Це стало мо-
жливим завдяки розпаду біполярної системи міжнародних відносин, що призвело 
до припинення протистояння двох наддержав, СРСР та США та їх союзників, пе-
редусім у безпековій сфері, та розширенню кола питань, на вирішенні яких була 
сконцентрована увага міжнародних гравців. Як наслідок цього, держави світу та 
міжнародні організації поряд з політичними питаннями почали фокусуватися й на 
вирішенні таких проблем як забезпечення прав людини, боротьба з бідністю, ви-
рішення екологічних проблем, проблеми забезпечення культурного різноманіття 
в світі. У принципово нових умовах кожна держава світу, незважаючи на свій по-
тенціал, отримала унікальну можливість зміцнити свої позиції в складній та за-
плутаній ієрархічній системі міжнародних відносин, долучаючись до тих процесів 
та вирішення тих проблем, які відповідали її інтересам та позитивно позначалися 
на її зовнішньополітичному становищі. Засадничим фундаментом вищезазначе-
них процесів, на думку Е.Купера, був принцип функціоналізму, що передбачав 
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від кожної держави визначитися зі своїм ресурсним потенціалом та визначити ту 
сферу, в якій для неї були притаманні конкурентні переваги [9].  

Варто наголосити, що найбільш успішно скористалися зі своїх переваг такі 
держави як Канада, Норвегія, Швеція, які міцно зайняли лідируючі позиції у пев-
них сферах й успішно використовують їх задля зміцнення свого статусу у міжна-
родному співтоваристві та є взірцями застосування технологій «нішевої диплома-
тії». 

За порівняно короткий період існування «нішевої дипломатії» вже сформу-
валися певні моделі її реалізації, які мають принципові відмінності та застосову-
ються у різних умовах та під дією різних факторів. Закордонний дослідник Е.Ку-
пер у процесі реалізації «нішевої дипломатії» виділяє дві моделі – «дискретну» та 
«дифузну». Зазначені моделі були виділені дослідником на основі такого крите-
рію як форми діяльності малих та середніх держав, які передбачають вирішення 
як буденних, рутинних питань, так і екстраординарних, надзвичайно важливих 
питань [9]. У цьому контексті Е.Купер інтерпретує «дискретну нішеву диплома-
тію» як таку, що орієнтована на досягнення консенсусу та вирішення питань у 
звичайній робочій обстановці, з використанням традиційних методів дипломати-
чного арсеналу, в той же час «дифузна нішева дипломатія» спрямована на вирі-
шення масштабних питань, які серйозно позначаються на функціонуванні як пев-
них держав, так і цілих континентів. Так, для Е.Купера миротворча діяльність Ка-
нади є яскравим прикладом «дискретної нішевої дипломатії», а зусилля Австралії 
проти режиму апартеїду – приклад «дифузної нішевої дипломатії» [9].  

Доречно звернути увагу на ту обставину, що концепція «нішевої диплома-
тії» в багатьох аспектах є дотичною та близькою до публічної дипломатії та наці-
онального брендингу. Хенріксон А.К. слушно зазначає, що ідея зовнішньополі-
тичної спеціалізації полягає в ретельному відборі «політичних продуктів» для іно-
земного споживача [14]. Саме завдяки застосуванню методів та механізмів публі-
чної дипломатії державам вдається отримати підтримку тих ініціатив, що реалізу-
ються в рамках «нішевої дипломатії», серед представників громадськості інших 
держав. У свою чергу, національний брендинг, завдяки артикуляції та проекту-
ванні професійно сконструйованої національної ідентичності, дозволяє державі 
докорінним чином оновити свій міжнародний імідж та у потрібному ракурсі при-
вертати до себе увагу інших держав. 

Безперечно, що розширення практики застосування «нішевої дипломатії» 
на сучасному етапі має декілька причин. По-перше, глобалізаційні процеси ви-
кликали у «малих» та «середніх» держав серйозні занепокоєння, що вони можуть 
втратити свою національну самобутність, своєрідність культурного життя, навіть 
національну державність, а «нішева дипломатія» дозволила їм зайвий раз про себе 
заявити та привернути увагу до їх національної самобутності, культурних тради-
цій, зробити їх впізнаваними серед представників інших народів, що мають схожі 
національні та культурні традиції. По-друге, існує бажання лідерів цих держав 
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використати недосконалість сучасної системи міжнародних відносин для досяг-
нення свої цілей, передусім покращення свого міжнародного іміджу. По-третє, ве-
ликі держави не завжди зацікавлені у вирішені певних існуючих на міжнародній 
арені проблем, які вони зараховують до незначних та другорядних. У рамках реа-
лізації «нішевої дипломатії» «малі» та «середні» держави беруть на себе ініціа-
тиву щодо вирішення таких проблем, розраховуючи на отримання суттєвих диві-
дендів – збільшення власного впливу, покращення відносин з певними державами 
тощо.  

Як засвідчує практика, застосування технологій «нішевої дипломатії» є 
більш успішним та результативним в тому випадку, коли держава поєднує чи ко-
ординує свої зусилля з міжнародними організаціями. Згідно зі статутами сучасних 
міжнародних організацій, всі їх держави-члени є рівними та мають однакові мо-
жливості для реалізації своїх проєктів та ініціатив, що створює додаткові можли-
вості для реалізації завдань «нішевої дипломатії». Прикладом може слугувати Ге-
неральна Асамблея ООН, яка є зручним майданчиком для артикуляції ініціатив 
для представників всіх держав в сфері вирішення глобальних проблем.  

Невід’ємним складником для реалізації «нішевої дипломатії» будь-якої дер-
жави, за Е.Купером, є здатність її представників до участі у переговорах та посе-
редництві [9]. Дослідник визначає наступні форми посередництва у сучасних між-
народних відносинах: комунікація, формулювання та маніпуляція, які можуть за-
стосуватися як примирення, інтеграція та створення таких умов, які б взаємно 
пов’язали учасників конфлікту [9]. Принагідно варто зауважити, що саме у сфері 
посередництва та миротворчості й були досягнуті найбільші здобутки у сфері ре-
алізації «нішевої дипломатії», зокрема такими державами як Норвегія та Канада, 
досвід яких потрібно детально проаналізувати. 

 Норвегія, порівняно невелика держава, яку у світі переважно знають за-
вдяки спортивним досягненням та легендарним вікінгам, у ХХ столітті була ви-
знана «міжнародною столицею миру», завдяки масштабній миротворчій діяльно-
сті. В означений період Норвегія активно виконувала посередницькі функції у 
процесі врегулювання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем у 1993 р. в Осло, 
брала активну участь у проведенні переговорів між філіппінським урядом та ко-
муністичними повстанцями. На території Норвегії також проводиться церемонія 
вручення Нобелівської премії миру, лауреати котрої мають значні здобутки у ви-
рішенні затяжних конфліктів, стабілізації ситуації у зоні збройних протистоянь. 
Зазначені фактори позитивно вплинули на формування іміджу Норвегії як країни-
миротворця, країни, для якої пріоритетним є саме гуманітарний вимір міжнарод-
ної діяльності. Миротворча та гуманітарна діяльність Норвегії складають й голо-
вний зміст її «нішевої дипломатії». 

Ефективні результати миротворчої діяльності Норвегії дозволили її предс-
тавнику Яну Егеланду стверджувати про наявність «норвезької моделі вирішення 
конфліктів», яка складається з наступних елементів: 
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- взаємодія уряду з неурядовими організаціями, які працюють як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні;  

- неупереджена позиція Норвегії. Реалізація даного елементу стала можли-
вою завдяки відсутності колоніального минулого Норвегії, невеликому розміру її 
території, що стоїть на заваді висуненню та реалізації гегемоністських претензій 
та інтересів [18].  

Ян Егеланд неодноразово наголошував, що концепція «миротворчої дипло-
матії» повинна стати стратегією міжнародної діяльності його держави [цит. за 18]. 
Вдале застосування «норвезької моделі вирішення конфліктів» в контексті реалі-
зації «нішевої дипломатії» Норвегії сформувало ставлення на міжнародній арені 
до неї, як до держави, яка сприяє встановленню миру та використовує задля цього 
всі наявні в неї ресурси та можливості. Підтвердженням цього є сприяння вирі-
шенню конфлікту на Близькому Сході, у Шрі-Ланці, а також асигнування значних 
бюджетних коштів на стабілізацію та подолання конфліктів, які є серйозними де-
стабілізуючими факторами як для регіональної, так і міжнародної безпеки.  

Важливо звернути увагу на ту обставину, що через те, що Норвегія є неве-
ликою державою, вона не може здійснювати політичний чи економічний тиск на 
сторони конфлікту, що гарантує їм відносну самостійність у процесі проведення 
переговорів, в яких роль посередника належить саме Норвегії.  

 Норвезький дослідник Х.П.Хетланд, на відміну від Яна Егеланда, у своїй 
роботі «Норвезький підхід до досягнення миру» виділяє чотири особливості, при-
таманні «норвезькій моделі миру», для якої характерними є відносини між держа-
вою, неурядовими гуманітарними організаціями і дослідницькими інститу-
тами [15].  

Першою особливістю «норвезької моделі миру», за Х.П.Хетландом, є 
щільна взаємодія держави і неурядових гуманітарних організацій, що реалізу-
ється з дотриманням принципів взаємної довіри та поступливості з метою надання 
ефективної допомоги у кризових ситуаціях і конфліктах, які мають місце у відно-
синах між різними державами [15]. Ініціатором такої взаємодії може виступити 
або сам уряд Норвегії, або безпосередньо неурядові міжнародні організації звер-
таються до уряду Норвегії задля отримання політичної або економічної підтримки 
для реалізації різноманітних проектів.  

Друга особливість миротворчої діяльності Норвегії, на думку Х.П.Хетла-
нда, була сформована завдяки її іміджу як держави, яка через свій маленький ро-
змір не може претендувати на роль лідера та гегемона, що й надає їй можливості 
отримати довіру з боку всіх учасників конфлікту [15].  

Як третю особливість «норвезької моделі миру» зазначений дослідник ви-
діляє мережу ключових осіб, які представляють інтереси Норвегії, у організаціях, 
дослідницьких інститутах та закордонних службах, які займаються вирішенням 
конфліктів, як внутрішньодержавних, так і міждержавних [15]. Норвезькому 
уряду необхідна така мережа контактів для того, щоб краще розуміти сутність та 
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причини конфліктів, що позитивно сприятиме досягненню взаєморозуміння між 
конфліктуючими сторонами. Представники саме неурядових організацій підтри-
мують особисті контакти з представниками різних верств суспільства, як з офі-
ційними особами держави, так і з пересічними громадянами, що дозволяє розши-
рити канали отримання інформації про перебіг подій в зоні конфліктних дій. Саме 
тому Норвегія в контексті реалізації «нішевої дипломатії» зацікавлена в збіль-
шенні свого представництва в міжнародних організаціях, які займаються гумані-
тарною діяльністю. Зокрема, такі неурядові організації як Норвезький червоний 
хрест й Норвезька церковна допомога на постійній основі активно співпрацюють 
з Міжнародним інститутом дослідження миру в Осло і Норвезьким інститутом 
закордонних справ щодо дослідження, контролю й обмеження використання стрі-
лецької зброї у сучасному світі. Дане співробітництво отримує значну фінансову 
підтримку від Міністерства закордонних справ Норвегії. 

Останньою, четвертою особливістю «норвезької моделі досягнення миру» 
за Х.П.Хетландом, є стремління норвезького керівництва співпрацювати й нада-
вати підтримку сторонам конфлікту вже після його врегулювання та підписання 
мирних угод [15]. Саме у постконфліктний період важливим складником стабілі-
зації ситуації є надання політичної та економічної підтримки для відновлення фу-
нкціонування демократичних інститутів, відбудови зруйнованих підприємств та 
інфраструктури. Оскільки миротворча діяльність є багатосторонньою, посеред-
ники мають тривалий час після підписання мирних домовленостей тримати у полі 
зору ситуацію на постконфліктному простору й оперативно реагувати на будь-які 
процеси та дії, що є індикаторами дестабілізації ситуації. Саме тому Міністерство 
закордонних справ Норвегії визнає необхідність довгострокової роботи у процесі 
постконфліктного будівництва й вважає її важливою рисою «норвезької моделі 
досягнення миру» [15].  

Норвезькі дослідники К.Хоглунд і І.Свенссон вважають, що саме ефективна 
та активна миротворча діяльність Норвегії є важливим чинником зміцнення її по-
зицій на міжнародній арені [16]. Статус миротворця у міжнародному співтовари-
стві позитивно сприяє не лише формуванню міжнародного іміджу, але й також 
дозволяє їй зміцнювати свою національну ідентичність. Наразі Норвегія презен-
тує свою миротворчу діяльність як органічний елемент своєї історичної спад-
щини, що автоматично надає їй переваги над іншими, менш досвідченими, у цій 
сфері державами. З цього приводу норвезький дослідник І.Найманн зазначає, що 
саме Норвегія є державою, яка історично відігравала важливу роль у миротворчій 
діяльності, адже ще у ХІХ та на початку ХХ ст. була залучена до англо-американ-
ського мирного руху, активно була представлена спочатку у діяльності Ліги На-
цій, а потім і ООН. Як приклад небайдужості норвезьких громадян до проблем 
забезпечення миру в світі І.Найманн відзначає діяльність норвезького суспільного 
діяча, дослідника, науковця лауреата Нобелівської премії миру, верховного комі-
сара Ліги Націй з питань біженців ФрітьйофаНансена, якого він називає «раннім 
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піонером миротворчості й гуманітарної діяльності» [цит. за 16].  
Активізація миротворчої посередницької діяльності Норвегії припадає саме 

на 90-ті роки ХХ ст., коли у 1993 р. в Осло була підписана мирна угода між Пале-
стиною та Ізраїлем. В означений період Норвегія також долучилася до стабілізації 
ситуації в Гватемалі, що посилило її репутацію як успішного посередника у про-
цесі врегулювання затяжних конфліктів. Окрім цього Норвегія була також актив-
ним учасником врегулювання конфліктів у таких державах як Судан, Афганістан, 
М’янма, Колумбія, Шрі-Ланка, Філіппіни, Непал, Сомалі. Норвезькі дипломати 
були залучені до проведення й низки секретних переговорів, щодо врегулювання 
конфліктних ситуацій, тому досвід миротворчої діяльності Норвегії є значно ши-
ршим за перелічені країни [19]. 

Дослідження миротворчого досвіду Норвегії Норвезьким ресурсним цент-
ром встановлення миру дозволило аргументовано підтвердити тезу про те, що Но-
рвегія обрала своєю дипломатичною нішею саме миротворчу та посередницьку 
діяльність [19]. Для фахового та ефективного забезпечення цієї діяльності в Нор-
вегії навіть були створені спеціальні інституції, зокрема Секція миру і узго-
дження, яка функціонує у Міністерстві зовнішніх справ країни. У цьому контексті 
уряд Норвегії спрямовує бюджетні кошти на миротворчу діяльність, надає підт-
римку дослідницьким інститутам і спільнотам, які займаються як практичною ми-
ротворчою діяльністю, так і її дослідженням, що також значно зміцнює уявлення 
про Норвегію як про надійного посередника при проведенні мирних переговорів.  

Спільність поглядів політичного керівництва Норвегії та представників ди-
пломатичної служби щодо принципів та механізмів здійснення миротворчої дія-
льності створює додаткові можливості для здійснення цієї діяльності. Важливим 
фактором є також можливість широкого залучення політичного керівництва Но-
рвегії до реалізації миротворчих ініціатив, що сприяє більш швидкому прийняттю 
необхідних рішень, як це відбулося у 2013 р. у процесі проведення мирних пере-
говорів між колумбійським урядом і Революційними збройними силами Колум-
бії [10]. Досить часто саме політичні діячі Норвегії у своїх промовах, статтях зве-
рталися до питань підвищення ефективності миротворчої діяльності. Зокрема, ко-
лишній міністр закордонних справ Норвегії Йонас Гар Стьор наголошував, що 
Норвегія вважає діалог найважливішим засобом вирішення конфліктів [12]. У 
промові міністра закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде, проголошеній у 
2013 р. на відкритому семінарі «Міжнародні тренди посередництва: процеси та 
досвід» відзначалося, що «без діалогу неможливо отримати довіру і розуміння по-
зиції іншої сторони» [8]. Представники Норвегії також вважають, що для успіш-
ного проведення діалогу необхідно залучати не тільки представників конфлікту-
ючих сторін, а й представників громадського суспільства, різних верств насе-
лення країн, втягнутих у конфлікт. Адже враховуючи думки представників різних 
сегментів суспільства можна досягнути комплексної угоди та досягти більшого 
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успіху у досягненні миру. Цю думку поділяв й міністр закордонних справ Норве-
гії Бьорге Бренде, який зазначав, що «в обмін на включення більшої кількості ак-
торів до переговорів, ви отримуєте домовленості, які діють довше і сприяють кра-
щій стабільності й економічному розвитку» [цит. за 10]. 

Проте миротворча діяльність Норвегії досить часто також зазнає критики 
через те, що їй не вдалося повністю ліквідувати конфлікті осередки. Серед норве-
зьких дипломатів все ж таки переважають позитивні думки щодо їх миротворчої 
діяльності. Наприклад, колишній державний секретар Норвегії та дослідник Кже-
тилСкогранд, оцінюючи результати миротворчої діяльності наголошував на тому, 
що без участі Норвегії конфліктуючі сторони взагалі могли б не досягнути домо-
вленостей про припинення вогню та стабілізації ситуації [цит.за 10]. Так, Норвегія 
відіграла позитивну роль у встановленні миру у Шрі-Ланці, сприяючи підпи-
санню угоди із завершення вогню і забезпечуючи моніторинг за її впровадженням 
в той час, коли мирний процес в цілому не був успішним [10].  

На питання про успішність миротворчої діяльності Норвегії не можна на-
дати однозначну відповідь, адже не існує усталених критеріїв стосовно того, що 
вважати успіхом, а що провалом у миротворчому процесі. За різних обставин ус-
піхом може вважатися широкий діапазон дій від скорочення насильства до ство-
рення умов для демократичної трансформації суспільства. 

Попри існування протилежних поглядів щодо миротворчої діяльності Нор-
вегії, за останні десятиліття їй вдалося сформувати власний підхід до миротворчої 
діяльності та посісти своє місце у цьому складному сегменті міжнародної діяль-
ності.  

Більше того, якщо розглядати основну концепцію публічної дипломатії Но-
рвегії, то можна зауважити, що у ній одним із завдань є побудова іміджу і позиці-
онування держави у міжнародних відносинах на основі чотирьох цінностей, од-
нією із яких є саме «мир» і «рівність», тому реалізація «нішевої дипломатії» Нор-
вегії, яка сприяє формуванню іміджу держави, як «нації миру», досить добре впи-
сується у саму концепцію публічної дипломатії цієї держави. 

Миротворча діяльність виступає як базис для реалізації «нішевої диплома-
тії» також і такої держави як Канада. У ХХІ столітті для Канади поряд з миротво-
рчою діяльністю важливими міжнародними аспектами діяльності стали також 
такі напрямки як гуманітарна діяльність (наприклад, заходи щодо заборони про-
типіхотних мін), захист прав жінок та дітей, захист навколишнього середовища в 
цілому в світі, та в Арктиці зокрема. Проте саме миротворча діяльність користу-
ється підтримкою населення Канади протягом не одного десятиліття, адже самі 
мешканці Канади розглядають свою державу як «мирне королівство» й вважають 
за необхідне ділитися благополуччям з тими, хто перебуває в скрутному стані [2]. 
Саме миротворча діяльність була обрана провідним напрямком діяльності Ка-
нади, своєрідною нішею міжнародної діяльності на початку 90-х років ХХ ст., як 
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найбільш успішний та перспективний. У цей період спеціалізація Канади у зовні-
шній політиці було продиктована не лише зовнішніми, а й внутрішніми чинни-
ками. На думку українських дослідників Р. Г.Калитчак та О.М. Антохів–Сколоз-
дри, розвиток «нішевоїдипломатії» був своєрідною відповіддю зовнішньополіти-
чних органів Канади на ініціативи уряду у сфері фіскальної політики, що зробило 
актуальним питанням чіткої спеціалізації у сфері зовнішньої політики [3,c.101]  

Статус «держави-миротворця» міцно закріпився за Канадою ще у період бі-
полярності, адже саме вона була ініціатором створення сил з підтримки миру під 
час Суецької кризи 1956 р., представники Канади брали участь у всіх без винятку 
миротворчих місіях ООН, які проводились у 1947-1992 рр., у 1991 вона була пер-
шою державою, яка запропонувала ввести сили з підтримки миру на територію 
колишньої Югославії, де дезінтеграційні процеси призвели до збройного проти-
стояння. Однак, у новий, постбіполярний період, Канада змушена була адаптува-
тися до трансформованих геополітичних реалій й утримати свій статус держави-
миротворця, застосувавши при цьому підходи та принципи «нішевої дипломатії». 
На думку української дослідниці А.Ноголь, основною проблемою, з якою зіткну-
лась Канада у 90-ті роки ХХ ст., була відсутність власної доктрини миротворчої 
діяльності, внаслідок чого її діяльність в цій сфері носила хаотичний, невпоряд-
кований характер [7, c.309]. Докорінно ситуація почала змінюватися зі створен-
ням Міжнародного миротворчого Центру імені Л.Пірсона в Новій Шотландії, 
який у 1995 р. презентував доктрину миротворчої діяльності Канади, що принци-
пово відмежовувала військові операції від миротворчих. Канада заявила про своє 
небажання самостійно проводити миротворчі операції на глобальному рівні, про 
можливість залучення її військових сил лише для участі у складі коаліційних фо-
рмувань та можливість участі лише у локальних миротворчих операціях [7,с.309]. 

На початку ХХІ століття в ході політичних, громадських та наукових обго-
ворень були сформовані основні принципи миротворчої діяльності Канади, які, в 
свою чергу, були покладені й в основу реалізації її «нішевої дипломатії». Серед 
них найважливішими, на думку української дослідниці А.Ноголь, є наступні: 

- сувора вибірковість Канади щодо залучення до миротворчих опера-
цій, яка здійснюється на основі дотримання національних інтересів Канади; 

- збільшення уваги до здійснення превентивної дипломатії і постконф-
ліктногомиробудівництва; 

- націленість на участі в заморських військових операціях НАТО, що 
передбачає її участь операціях НАТО не тільки за межами територій держав-уча-
сниць НАТО, а й за межами Європи [7,с.309]. 

Миротворча діяльність Канади на сучасному етапі спрямована на розробку 
ряду проектів та програм, які б сприяли збільшенню її ефективності, на вироб-
лення міжнародних стандартів та рекомендацій, що б дозволили оптимізувати ме-
тоди управління миротворчими операціями та інтегрувати населення до процесів 
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постконфліктного будівництва. Це свідчить про зацікавленість канадського кері-
вництва в тому, щоб миротворча діяльність здійснювалася на високому теоре-
тико-методологічному рівні. 

Для Канади принциповим є також дотримання гендерного паритету при 
здійсненні миротворчої діяльності, що цілком відповідає ще одній ніші, яку вона 
активно займає на міжнародній арені, – захисту прав жінок. Окрім безпосеред-
нього включення жінок до миротворчих контингентів, представники Канади при 
формуванні стратегії миротворчої діяльності у кожному конкретному випадку на-
магаються максимально враховувати погляди та пропозиції гендерних груп, що 
дозволяє досягнути більш ефективних результатів. З цією метою представниками 
Канади проводяться наступні заходи: залучення консультантів з гендерних пи-
тань до проведення миротворчих місій, проведення тренінгів для миротворців ві-
дповідної спрямованості, тісна взаємодія з представниками жіночих неурядових 
організацій, які краще розуміються на потребах жінок та дітей, що опинилися у 
зоні конфліктних дій. 

На відміну від інших держав, які мають тривалий досвід миротворчої діяль-
ності, Канада завжди скеровувала нечисленні миротворчі контингенти у конфлі-
ктогенні зони. Втім, всі учасники цих контингентів мали взірцеву військову під-
готовку та практичний досвід участі у миротворчих місіях [2. c.48].  

Отже, для Канади принциповим моментом при формуванні особового 
складу миротворчих контингентів є високий професіоналізм та здатність до ро-
боти у екстраординарних умовах. На сучасному етапі значний відсоток особового 
складу миротворчих місій Канади припадає на поліцейські частини, які перева-
жно займаються проведенням тренінгів у зонах ескалації конфліктів.  

У ХХІ столітті для миротворчої діяльності Канади характерним є перехід 
від підтримки миру до побудови миру [2, с.50]. Успішна реалізація проектів з по-
будови миру, на думку політичної еліти Канади, сприяють зміцненню міжнарод-
ної безпеки та розвитку [2,с.51]. Дані проекти реалізуються Канадою через Канад-
ське агентство міжнародного розвитку та Фонд побудови миру ООН, який був 
створений у 2006 р. Канада фінансувала програми, спрямовані на стабілізацію си-
туації в конфліктних зонах, відновлення зруйнованої інфраструктури, надання гу-
манітарної допомоги, здійснення розмінування, сприяння адміністративним ре-
формам, підтримку громадських організацій, відшкодування боргів міжнародним 
фінансовим установам. Зазначені напрямки діяльності успішно були реалізовані 
на території наступних держав – Камбоджі, Бурунді, Афганістану, Шрі-Ланці, Са-
львадору, Гватемали. 

Зважаючи на ту обставину, що участь у миротворчих операціях вимагає зна-
чних бюджетних асигнувань, уряд Канади дотримується ряду критеріїв, прийма-
ючи рішення про скерування своїх контингентів у певну конфлікту зону. Серед 
цих критеріїв можна назвати наступні: ступінь складності проведення операції, 
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масштаби операції, ефективність операції, канадські інтереси у процесі прове-
дення операції [7, с.310]. 

Статус держави-миротворця дозволяє Канаді займати міцну позицію на 
міжнародній арені у постбіполярному світі та гнучко реагувати на всі зміни, які 
відбуваються у міжнародному середовищі. Миротворча діяльність Канади є ваго-
мим внеском у формування сучасних моделей врегулювання конфліктів й відо-
бражає як тенденції, що склалися в сучасному світі (наприклад, послаблення по-
тенціалу ООН у сфері миротворчості), так і ставлення політичного істеблішменту 
Канади до означеного сегменту зовнішньої політики цієї держави. Безперечно, що 
завдяки реалізації «нішевої дипломатії», спрямованій саме на миротворчу діяль-
ність, Канада забезпечує й низку національних інтересів, як-то гарантування на-
ціональної та глобальної безпеки, можливості покращення двосторонніх відносин 
з державами, у першу чергу з США, підвищення власного авторитету в регіоні та 
світі, розвиток відносин в економічній та торгівельних сферах з державами світу. 
Приклад Канади доводить, що в сучасних умовах успішна концентрація зусиль на 
вирішенні вузьких питань позитивно позначається й на інших параметрах позиці-
онування держави на міжнародній арені, не в останню чергу й завдяки застосу-
ванню технологій «нішевої дипломатії». 

Варто зауважити, що така нейтральна держава як Швейцарія також активно 
послуговується «нішевою дипломатією» для свого позиціонування на міжнарод-
ній арені. Певно, саме Швейцарія з-поміж усіх держав світу має найбільший дос-
від здійснення посередництва та надання «добрих послуг» у процесі врегулю-
вання міжнародних конфліктів, що й дозволяє стверджувати, що в цьому й поля-
гає зміст її модерної «нішевої дипломатії».  

Маючи федеральний державний устрій, Швейцарії дотримується принципи 
нейтралітету у своєму зовнішньополітичному курсі вже протягом багатьох років. 
Саме гармонійне поєднання означених чинників, створює умови для посередни-
цької діяльності Швейцарії під час розгортання конфліктів. У контексті посеред-
ницької діяльності Швейцарія може виступити з пропозицією провести перего-
вори на своїй території представниками ворогуючих сторін, або ж вдатися до 
більш рішучих дій задля стабілізації ситуації, що передбачає встановлення кана-
лів комунікації між учасниками конфлікту та пошук взаємоприйнятних рішень у 
формі угод. 

Останнім часом Швейцарія долучилася у ролі посередника до проведення 
більше ніж 15 переговорів, що свідчить про її доволі сильні позиції в цій ніші 
міжнародної діяльності. За її участю результативними були переговори щодо при-
пинення вогню в Нубійських горах (Судан). Проведення переговорів між повста-
нцями та урядом Колумбії, досягнення домовленостей про організацію зустрічі на 
офіційному рівні між повстанцями та урядовцями Шрі-Ланки, укладення мирної 
угоди між прихильниками ідей Мао Цзедуна і офіційною владою Непалу відбува-
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лися за активної участі представників швейцарської держави. Швейцарія трива-
лий період також надавала підтримку переговорному процесу щодо ядерної про-
грами Ірану, домовленості щодо якої вдалося досягнути у 2015 р. [20]. 

Останнім часом перед швейцарськими урядовцями та дипломатами постало 
питання щодо зміни формату своєї миротворчої та посередницької діяльності че-
рез те, що наразі більшість конфліктів відбуваються не між представниками суве-
ренних держав, а між ворогуючими групами всередині однієї країни. За останні 
роки чітко окреслилась тенденція залучення Швейцарії в ролі одного з учасників 
операції, яка проводиться спільними зусиллями декількох держав або під егідою 
певної міжнародної організації, наприклад таких як ООН, Європейський Союз або 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Вищезазначену тезу мо-
жна проілюструвати прикладом залучення Швейцарії до врегулювання ситуації в 
Сирії, коли Женева стала майданчиком для проведення переговорів в контексті 
реалізації спеціальних ініціатив ООН щодо Сирії 2016 р. 

У процесі здійснення посередницької діяльності Швейцарія також бере на 
себе обов’язки щодо представництва інтересів третьої сторони, що дозволяє їй 
виконувати роль сполучної ланки між державами, які розірвали дипломатичні ві-
дносини, й таким чином здійснювати представництво дипломатичних інтереси 
однієї держави на території іншої, що дозволяє оперативно вирішувати питання, 
що виникають на порядку денному. На сучасному етапі Швейцарія представляє 
інтереси Ірану в Єгипті, США в Ірані, і на двосторонній основі Іран та Саудівську 
Аравію. До 2015 р. Швейцарія здійснювала представництво США на Кубі, і, свою 
чергу, Куби у США [20]. 

Ще одним напрямком «нішевої дипломатії» Швейцарії виступає діяльність 
Швейцарії щодо подолання наслідків гуманітарних катастроф та надання допо-
моги розвитку тим державам, які цього потребують. Ще одним важливим аспек-
том гуманітарної діяльності Швейцаріє є надання притулку та допомоги жертвам 
переслідувань за різними мотивами. Так, Швейцарії надає право проживати на 
своїй території жертвам політичних репресій та переслідувань. Створення сприя-
тливих умов для біженців перетворилося на важливу складову діяльності Швей-
царії ще за часів «Холодної війни», коли саме вона надавала прихисток біженцям 
з Угорщини та Чехословаччини. В останні десятиліття Швейцарія приймала біже-
нців з Еритреї, Афганістану, Сирії, Сомалі, Шрі-Ланки та Іраку. 

 У Швейцарії існують тривалі традиції надання гуманітарної допомоги та 
сприяння розвитку. Саме на її території знаходиться штаб-квартира Міжнарод-
ного комітету Червоного Хреста та у 1949 р. були прийняті широко відомі Женев-
ські конвенції. Швейцарія завжди підтримує постраждалих внаслідок природних 
катастроф або збройного конфлікту, спрямовуючи в зону лиха групи з надання 
гуманітарної допомоги, сформованої на добровільній основі з експертів, загальна 
кількість яких нараховує 700 осіб. За останні десять років швейцарські місії пра-
цювали у Сирії з метою надання допомоги жертвам збройного протистояння, у 
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Непалі у 2015 р. після нищівного землетрусу, у 2011 р. на території Японії, лікві-
довуючи наслідки цунамі та у 2013 р. на Філіппінах після тайфуну Хайян. Актив-
ною є також діяльність Швейцарії щодо надання допомоги країнам, які розвива-
ються. Надаючи допомогу країнам Африки, Азії, Латинської Америки, Швейцарія 
намагається досягнути підвищення якості життя їх мешканців. Не обходить осто-
ронь Швейцарії й країни Східної Європи, Балканського півострова, Центральної 
Азії, надаючи їм допомогу у процесі переорієнтування їх економіки та встанов-
лення демократичних засад функціонування суспільства та державних органів 
влади. 

Отже, незважаючи на статус нейтральної держави, Швейцарії вдалося від-
шукати ніші свого позиціонування на міжнародній арені, що зайвий раз доводить, 
що нейтральні держави не є пасивними учасниками сучасних міжнародних відно-
син. 

Технології «нішевої дипломатії» активно використовуються такою держа-
вою як Швеція задля підтримання свого іміджу держави з найвищим рівнем інно-
вацій серед членів Європейського Союзу та підтримки ініціатив міжнародного ро-
звитку. Пріоритетними аспектами шведської політики в сфері міжнародного роз-
витку, на думку Божко С.О., є подолання бідності, підтримка демократії й захист 
прав людини, сприяння прогресивному управлінню, соціальному та економіч-
ному розвитку, досягнення паритету між чоловіками й жінками та дотримання 
принципів сталого розвитку [1, с.46]. 

Реалізуючи зазначені вектори співробітництва Швеція в основному конце-
нтрує свої зусилля на державах, що колись входили до сфери впливу Радянського 
Союзу, та на державах, які значно поступаються розвиненим державам Заходу че-
рез своє колоніальне минуле. Швеція співпрацює саме з означеним колом країн 
через намагання поширити соціал-демократичну ідеологію, яка є панівною на її 
території, та економічну зацікавленість отримати доступ до їх ринків та джерел 
отримання сировини, яка є необхідною для розвитку інноваційних напрямків еко-
номіки.  

«Нішева дипломатія» Швеції щодо означених держав реалізується в насту-
пних напрямах: у торгівельній сфері, у формі експорту приватного капіталу та 
надання державної допомоги, яка є порівняно невеликою за обсягом. Для соціал-
демократів Швеції є характерним погляд на надання міжнародної допомоги як на 
винятковий захід, спрямований на запобігання цілковитого занепаду певної кра-
їни, тому головним чином вона проявляється в товарних поставках й передбачає 
часткове повернення виробничих витрат [1,с.47]. 

Таким чином, реалізація «нішевої дипломатії» Швеції, спрямованої на за-
безпечення міжнародного розвитку, дозволяє їй посилити свої позиції на міжна-
родній арені завдяки підтримці низки країн та отримувати як економічний прибу-
ток, так і політичні дивіденди, які дозволяють їй успішно реагувати на всі стрімкі 
зміни в сучасному міжнародному середовищі.  
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На сучасному етапі в умовах пандемії, спровокованої COVID-19, держави 
світу консолідують свої зусилля задля подолання цього небезпечного захворю-
вання. Втім, зважаючи на важливість попередження поширення небезпечних ін-
фекцій та боротьбу з хворобами, які становлять загрозу для мешканців не лише 
певних регіонів, а й для всього населення Землі, низка держав у рамках реалізації 
«нішевої дипломатії» зосередились на вирішенні окреслених завдань й отримала 
багаторічний досвід. Найбільш масштабну практику «нішевої дипломатії» у сфері 
охорони здоров’я має така держава як Бразилія. Бразилія ще на початку ХХІ сто-
ліття на міжнародній арені сконцентрувала свої зусилля на реалізації програм з 
міжнародного розвитку та підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення здо-
ров’я у регіональному та міжнародному вимірах. Суб’єктами реалізації «нішевої 
дипломатії» Бразилії в сфері охорони здоров’я виступає Міністерство охорони 
здоров’я та Фонд Освальдо Круза. Варто наголосили, що останній був заснований 
ще у 1900 р. й з того часу займається формуванням та поширенням знань та тех-
нологій, спрямованих на покращення якості життя населення та поліпшення стану 
забезпечення охорони здоров’я. Інституційно Фонд Освальдо Круза є федераль-
ною державною установою, що підпорядковується Міністерству охорони здо-
ров’я Бразилії [6].  

Міністерство охорони здоров’я Бразилії та Фонд Освальдо Круза спільно з 
2005 р. займаються здійсненням багатогранної діяльності в сфері громадського 
здоров’я та подолання сучасних викликів в означеній сфері. Доречно зауважити, 
що у процесі розробки концепції цього напрямку «нішевої дипломатії» провідна 
роль належала саме Фонду Освальдо Круза, якому належить значний вклад у про-
цес інституалізації присутності Бразилії на міжнародній арені у сфері забезпе-
чення здоров’я. Реалізація «нішевої дипломатії» Бразилії, спрямованої на охорону 
здоров’я, стала практичним втіленням концепції глобального здоров’я, яка перед-
бачає інтенсифікацію міжнародного співробітництва, спрямованого на створення 
належних умов для отримання кваліфікованої медичної допомоги для представ-
ників всіх соціальних верств, що є одним із засадничих прав людини. У сучасних 
умовах глобальне здоров’я не має забезпечуватися виключно державами, саме 
тому Бразилія в означеній царині розвиває активне співробітництво не лише з дер-
жавами, а з міжнародними організаціями, як урядовими, так і громадськими.  

Безумовно, що першочергово Бразилія зосередила свої зусилля в сфері гло-
бального здоров’я на території Латинської Америки. Бразилія в цій сфері пройшла 
певну еволюцію від держави, яка виключно отримувала допомогу від інших дер-
жав та міжнародних організацій, до держави, яка активно надавала допомогу ін-
шим з метою підтримання розвитку, першочергово в рамках ініціативи Південь-
Південь.  

У 2005 р. завдяки наполегливим зусиллям Бразилії вдалося досягнути домо-
вленості з Панамериканською організацією охорони здоров’я щодо створення 
сприятливих умов для активізації її діяльності в напрямку активізації ініціатив 
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щодо зміцнення глобального здоров’я. Досягнуті домовленості були оформлені в 
угоду під назвою «Міжнародна програма охорони здоров’я», яку підписали Фонд 
Освальдо Круза, Міністерство охорони здоров’я та, власне, Панамериканська ор-
ганізація охорони здоров’я. Мета підписання означеної угоди передбачала просу-
нення, розширення та зміцнення політики Бразилії у сфері міжнародного співро-
бітництва та охорони здоров’я. Для реалізації задекларованої доволі амбітної 
мети Бразилія мала виконати наступні завдання: зміцнити власний національний 
потенціал для співробітництва в рамках формату Південь-Південь в сфері охо-
рони здоров’я, мобілізувати держави, представлені в рамках означеного формату, 
для активізації співробітництва в сфері охорони здоров’я на міжнародному рівні 
та залучити міжнародні консорціуми для покращення ситуації з охороною здо-
ров’я в регіоні [13]. Бразилія дійсно була зацікавлена в покращені ситуації в сфері 
охорони здоров’я в окресленому ареалі, адже нею було організовано більш ніж 
680 короткотермінових проєктів та 51 довготерміновий проєкт, які мали позитив-
ний вплив на покращення ситуації щодо гарантування базових прав людини в 
сфері отримання медичної допомоги. 

У 2009 р. «нішева дипломатія» Бразилії у сфері охорони здоров’я отримала 
логічне продовження, адже саме в цьому році нова угода під назвою «Інститу-
ційне посилення консультативних послуг Міністерства охорони здоров’я з між-
народних справ» була підписана між Бразилією та Панамериканською організа-
цією охорони здоров’я. У цьому документі мова йшла про зміцнення позицій Кон-
сультативної служби з міжнародних справ Міністерства охорони здоров’я Брази-
лії, що передбачало проведення більш виваженої та продуманої діяльності щодо 
координації позицій Бразилії в різних міжнародних організаціях, розробку спіль-
них ініціатив щодо покращення справ в сфері охорони здоров’я в межах націона-
льних кордонів, а також активізацію технічного співробітництва з метою вироб-
ництва необхідних медикаментів та медичного обладнання [13].  

У рамках реалізації означеного ракурсу «нішевої дипломатії» Бразилія та-
кож долучилася до процесу створення регіонального представництва ФондаОсва-
льдо Круза в Африці у 2008 р. у регіоні Мапуту (Мозамбік) та Центра міжнарод-
них відносин цього ж фонду у 2009 р., що дозволяє стверджувати про формування 
системи органів у Бразилії, які дозволяють у повній мірі здійснювати координа-
цію діяльності Бразилії щодо охорони здоров’я на міжнародному рівні. 

Доречно акцентувати увагу на тому, що бразильський підхід щодо співро-
бітництва в сфері охорони здоров’я докорінно відрізнявся від усіх інших підходів 
та програм, адже першочергово передбачав навчання осіб, які причетні до озна-
чених програм, а також мав на меті досягнення організаційного зміцнення та ін-
ституційного розвитку у процесі реалізації всіх запланованих ініціатив. Важливо, 
що Бразилія здійснювала співробітництво з представниками інших держав на за-
садах діалогу, який мав надати можливості країнам-партнерам самостійно визна-
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чатися з особливостями реалізації міжнародних програм на їх суверенній терито-
рії. У цьому процесі відбулося розмежування повноважень між Міністерством 
охорони здоров’я Бразилії та Фондом Освальдо Круза – перше провадило перего-
вори та брало участь у роботі різноманітних конференцій та форумів, останній – 
був виконуючим органом, який опікувався вирішенням всіх поточних справ.  

У рамках розвитку «нішевої дипломатії» в сфері охорони здоров’я, на думку 
Н. Гаярд, Бразилія зосереджена на реалізації наступних напрямків: програмі тех-
нічного співробітництва в рамках ініціативи Південь-Південь; розвитки міжнаро-
дних мереж забезпечення охорони здоров’я; забезпеченні поставок медичних то-
варів на світовий ринок відповідно до потреб міжнародних організацій чи держав; 
покращенні регіональної інтеграції; участі у ролі впливового гравця на міжнаро-
дних форумах, присвяченим питанням охорони здоров’я [13]. 

Доречно акцентувати увагу на тій обставині, що більшість проектів Бразилії 
були представлені Фондом Освальдо Круза й мали на меті здійснити структурні 
реформи у сфері охорони здоров’я в державах реалізації. Значний відсоток прое-
ктів був спрямований на зміцнення установ охорони здоров’я в інституційному 
вимірі, що передбачало покращення бази для підготовки медичних кадрів, зок-
рема створення ефективних систем підвищення кваліфікації працівниками меди-
чної сфери, а також створення дослідницьких установ, результати діяльності яких 
повинні були відображені у відповідних інформаційних ресурсах. У процесі пок-
ращення кадрового забезпечення установ охорони здоров’я Бразилія надала підт-
римку таким державам як Мозамбік, Гвінея-Бісау, а також спільно з Португалією 
розробила план надання підтримки всім португаломовним державам в цьому кон-
тексті. Важливо, що Фонд Освальдо Круза тісно співпрацював також з рядом ар-
гентинських установ, таких як Інститут здоров’я Карлоса Мальбрана та Націона-
льне управління лабораторій з метою інституційного зміцнення сфери охорони 
здоров’я та їх відповідності до сучасних світових стандартів. 

Зважаючи на ту обставину, що тривалий час Фонд Освальдо Круза був про-
відною установою, яка здійснювала підготовку кадрів для медичних закладів, 
саме йому Міністерство охорони здоров’я Бразилії доручило розробити програми 
підготовки медичних кадрів, для тих країн з якими були підписані відповідні 
угоди. У межах реалізації означених ініціатив були створені програми навчання 
іноземних студентів у медичних навчальних закладах Бразилії та програми після 
дипломної освіти для представників африканських та латиноамериканських дер-
жав, а також спеціалізовані курси для попередження та лікування певних захво-
рювань, наприклад таких як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, які були розроблені з враху-
ванням національного досвіду Бразилії. 

Створення ефективних міжнародних мереж для підтримання співробітниц-
тва також є ще одним важливим елементом міжнародного співробітництва Брази-
лії в сфері охорони здоров’я. На думку представників Бразилії, саме ефективне 
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функціонування міжнародних мереж може позитивно вплинути на зміцнення на-
ціональних систем охорони здоров’я, сприяти більш тісній інтеграції держав та 
обміну між ними досвідом боротьби з небезпечними захворюваннями [13]. Серед 
таких міжнародних мереж, діяльність котрих координувалась Фондом Освальдо 
Круза, доцільно назвати Іберо-американську мережу банків грудного молока, 
Міжнародну мережу з навчання техніків у сфері охорони здоров’я, Політичну 
школу здоров’я Хорхе Венансіо, Мережу медичних досліджень і розробок в сфері 
малярії, Організацію Договору про співробітництво в Амазонії та інші.  

Бразилія однією з перших вийшла на міжнародну арену з пропозицією ство-
рити мережу банків грудного молока, яке є надзвичайно важливим для забезпе-
чення нормального розвитку немовлят. Технологія пакування, консервування, об-
робки та розподілу грудного молока була розроблена в Бразилії на національному 
рівні Інститутом Ф.Фігейри та Фондом Освальдо Круза. Своїм досвідом Бразилія 
потім поділилась на міжнародному рівні, причому нею були запровадженні певні 
правила функціонування банків грудного молока, що свідчить про можливості 
бразильських дипломатів та представників сфери охорони здоров’я екстраполю-
вати свій позитивний національний досвід на міжнародний рівень. 

У рамках практичної реалізації концепції глобального здоров’я Бразилія до-
лучилася до ініціатив надання товарів медичного призначенням іншим державам, 
що також наразі є одним із елементів її «нішевої дипломатії» у сфері охорони здо-
ров’я та протидії поширенню захворювань у світі. Головним чином цей аспект 
«нішевої дипломатії» реалізується у формі надання вакцин та антиретровірусних 
препаратів, які використовуються для боротьби з синдром набутого синдрому 
імунодефіциту людини. Міністерство охорони здоров’я Бразилії в 2004 р. висту-
пило з ініціативою боротьби з ВІЛ/СНІДОМ, яка потім поширилась на такі країни 
як Болівія, Кабо-Верде, Гвінея-Бісау, Нікарагуа, Парагвай, Сан-Томе і Принсипі, 
Східний Тимор. В рамках реалізації означеної ініціативи були створені умови, які 
значно полегшували проведення профілактики поширення цього надзвичайно не-
безпечного захворювання, забезпечувався доступ до лікування всім хворим, про-
водились численні просвітницькі заходи, спрямовані на покращення ставлення до 
хворих у різних спільнотах та колективах [13]. 

Не менш важливим напрямком діяльності Бразилії було також забезпечення 
вакцинами населення бідних країн, які потерпають від небезпечних інфекційних 
захворювань. Так, Фонд Освальдо Круза долучився до участі у конкурі на вироб-
ництво вакцин проти менінгіту у 2007 р., після того як приватні лабораторії при-
пинили їх виробництво, у 2010 р. він надав низці держав Африки та Латинської 
Америки вакцини проти жовтої лихоманки в рамках співробітництва з ЮНІСЕФ. 
Таким чином, можна стверджувати, що саме представники державного сектору 
охорони здоров’я Бразилії зробили великий внесок у справу гарантування права 
людей на забезпечення здоров’я, адже не дозволили виникнути браку вакцин на 
міжнародному фармацевтичному ринку, вчасно розпочавши виробництво тих 
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препаратів, від виробництва яких через різні причини відмовились приватні лабо-
раторії. 

У цілому досвід реалізації «нішевої дипломатії» Бразилії саме у сфері охо-
рони здоров’я можна оцінити як успішний. Бразилії вдалося створити ефективну 
модель координації діяльності різних міжнародних акторів у сфері глобальної 
охорони здоров’я, завдяки залученню свого національного досвіду в означеній 
сфері й вибору правильної стратегії свого позиціонування на міжнародній арені в 
означеній площині. 

Питання забезпечення охорони здоров’я на міжнародному рівні є також 
надзвичайно важливими для такої держави як Південно-Африканська республіка, 
де практично кожен п’ятий дорослий мешканець хворіє на ВІЛ [11]. Безумовно, 
що фактична епідемія такої небезпечної хвороби змушує владу цієї держави сер-
йозно поставитись до її вирішення, залучаючи не тільки внутрішні, а й зовнішні 
ресурси. Потенційно саме така критична ситуація може сприяти формуванню «ні-
шевої дипломатії» Південно-Африканської республіки саме в напрямку консолі-
дації міжнародного товариства щодо протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ й перетво-
ренню її на лідера означеного процесу. 

Концептуальні основи для формування означеної «нішевої дипломатії» 
ПАР були закладені в 2007 р., коли у Осло міністри закордонних справ Бразилії, 
Франції, Індонезії, Норвегії, Сенегалу, ПАР, Тайланда підготували спільну Декла-
рацію, в якій саме забезпечення глобального здоров’я визначалось як важливе пи-
тання політичної черги денної. Важливо, що в цій Декларації містився перелік 
кроків, які міжнародна спільнота повинна здійснити для забезпечення глобаль-
ного здоров’я. Серед них доцільно виділити наступні:  

- управління глобальною безпекою в галузі охорони здоров'я, створення ме-
ханізмів глобального спостереження для виявлення епідеміологічних загроз коле-
ктивній безпеці, а також своєчасна і узгоджена мобілізація ресурсів для боротьби 
з такими загрозами; 

- виявлення і усунення браку і неправильного розподілу кваліфікованих ме-
дичних працівників; 

- узгодження дій в разі стихійних лих та інших криз; 
- здійснення узгоджених заходів, зокрема, боротьба з глобальною пандемію 

СНІДу; 
- боротьба зі зміною клімату і його негативним впливом на глобальне здо-

ров'я; 
- застосування фактору здоров'я для визначення пріоритетів розвитку, роз-

поділу допомоги та ресурсів, а також структурних бар'єрів на шляху до більшої 
матеріальної справедливості і справедливості в світі; 

- розробка торгової політики і заходів щодо виконання та моніторингу угод, 
особливо щодо доступу до фармацевтичних препаратів; 
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- розробка архітектури глобального управління охороною здоров'я на двос-
торонній, регіональній і багатосторонній основі [цит. за 11]. 

Саме в контексті реалізації завдань Декларації 2007 р. ПАР й може зайняти 
свою особливу нішу на міжнародній арені, очоливши боротьбу проти пандемії 
ВІЛ/СНІДу. Безперечно, що Декларація 2007 р. продемонструвала, що питання 
охорони здоров’я та протидії поширенню небезпечних захворювань можуть стати 
тим майданчиком, на якому буде відбуватися взаємодія як державних, так і недер-
жавних учасників, оминаючи державні кордони та проблеми політичного гатунку. 
У своєму прагненні посилити свої позиції на міжнародній арені ПАР може залу-
чити досвід Бразилії, яка вибудувала міцну архітектуру свого представництва на 
міжнародній арені саме в сфері охорони здоров’я.  

Питання щодо більш активної участь ПАР на міжнародному та регіональ-
ному рівнях було поставлено ще у 2005 р., коли Міністерство закордонних справ 
провело зустріч з головами дипломатичних місій ПАР з метою визначення стра-
тегічних пріоритетів зовнішньої політики своєї держави, до належить до держав 
середньої сили. У контексті розбудови міжнародних зв’язків ПАР приєдналась до 
БРІКС, втім у своїй діяльності ця організація не приділяє багато уваги питанням 
охорони здоров’я, концентруючись в основному на вирішенні проблем економіч-
ного характеру. Проте участь саме у цьому міжнародному форматі може допомо-
гти ПАР реалізувати своє прагнення очолити боротьбу з пандемією ВІЛ/СНІДу. 
Акцентування уваги саме на цьому аспекті своєї зовнішньої політики, може пози-
тивно позначитися на отриманні підтримки ПАР серед інших міжнародних акто-
рів, передусім транснаціональних мереж, які можна залучати до дій щодо профі-
лактики та боротьби з означеною пандемією. Реалізуючи цю мету, ПАР має роз-
робити кроки щодо поєднання ініціатив, які здійснюються дипломатією у сфері 
охорони здоров’я в рамках реалізації концепції глобального здоров’я, й вирішен-
ням питання протидії ВІЛ/СНІДу, привертаючи увагу до проблеми гарантування 
прав людей на охорону здоров’я. Поєднання цих складників дозволило б ПАР не 
лише зміцнити свій зовнішньополітичний статус, а й зміцнити південноафрикан-
ську демократію, згуртувавши населення держави задля подолання важливої про-
блеми.  

Для розвитку «нішевої дипломатії» ПАР щодо протидії ВІЛ/СНІДу доречно 
досягнути консолідації між представниками урядових структур та представни-
ками громадянського суспільства, адже це дозволить сформувати узгоджену по-
зицію щодо того, на які аспекти першочергово необхідно звернути увагу та сфор-
мувати чітку ієрархію пріоритетів боротьби з цією небезпечною хворобою, зва-
жаючи як на національний, так і міжнародний досвід. Наступним важливим кро-
ком має стати формування розгалуженої системи багатосторонніх зв’язків, до якої 
у першу чергу мають долучитися держави середньої сили, для яких питання охо-
рони здоров’я та протидії небезпечним захворюванням також становлять великий 
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інтерес. Доречно також ПАР заручитись підтримкою Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, що дозволить більш ефективно здійснювати діяльність, спрямо-
вану на підвищення рівня обізнаності населення щодо профілактики та раннього 
виявлення ВІЛ/СНІДу. ПАР також може сфокусувати свою діяльність в рамках 
Всесвітньої організації охорони здоров’я на збільшенні фінансування ініціатив в 
галузі охорони здоров’я саме у найбідніших державах, адже це допоможе призу-
пинити темпи поширення не лише ВІЛ/СНІДу, а й інших небезпечних захворю-
вань, осередками розповсюдження яких саме й виступають бідні держави. 

Приймаючи до уваги ту обставину, що ВІЛ/СНІДу поширюється високими 
темпами саме на території Африки, ПАР також доцільно поставити питання щодо 
створення регіональної структури, яка б займалась питаннями охорони здоров’я. 
Задля реалізації цього завдання можна залучити інституції та механізми, які пра-
цюють в рамках Південноафриканського співтовариства розвитку (САДК), що 
об’єднує такі держави як Ангола, Ботсвана, Демократична Республіка Конго, Зам-
бія, Зімбабве, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Малаві, Мозамбік, Намібія, ПАР, 
Танзанія. У цьому контексті доцільно також залучити потенціал й світових грав-
ців, які зацікавлені у розвитку регіону й готові інвестувати у його розвиток певні 
кошти. Так, ПАР може звернутися до Китаю, який має стратегічні інтереси на те-
риторії Африки, з пропозицією надати фінансування для підтримання діяльності 
регіональної структури в сфері охорони здоров’я та протидії ВІЛ/СНІДу серед мі-
сцевого населення, що сприятиме формуванню позитивного іміджу Китаю на ко-
нтиненті та збільшить аудиторію його прихильників серед громадян африкансь-
ких держав. 

Ще одним важливим ракурсом діяльності ПАР щодо розбудови своєї «ні-
шевої дипломатії» в сфері охорони здоров’я та протидії епідемії ВІЛ/СНІДу може 
стати розробка програм підготовки медичного персоналу, а також усунення при-
чин, які призводять до нерівномірного розподілу медичного персоналу як на регі-
ональному, так і на міжнародному рівнях. Саме ця сфера є критично важливою 
для протидії ВІЛ/СНІДу, адже забезпечення медичним персоналом є значно ниж-
чим саме у державах з невисокими економічними показниками, що значно обме-
жує можливості для проведення ранньої діагностики та надання кваліфікованої та 
вчасної медичної допомоги. У цій сфері представники ПАР можуть розробити 
міжнародні правила щодо прийняття на роботу медичних працівників, які б до-
зволили подолати дисбаланс між багатими державами Півночі та державами Пів-
дня у цьому аспекті. У цьому контексті ПАР як приклад могла б розробити дієву 
програму підтримки власних працівників системи охорони здоров’я, що знахо-
дяться на передньому краї боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу, яка потім могла б 
бути екстрапольована на регіональний та міжнародний рівень. 

Для ПАР також важливо мати в своєму розпорядженні кваліфіковані дип-
ломатичні кадри, які б могли просувати на регіональному та міжнародному рівнях 
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вищезазначені ініціативи. Саме тому вона могла виступити лідером у процесі під-
готовки дипломатів, які будуть спеціалізуватися на питаннях охорони здоров’я та 
протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Така професійна підготовка дипломатів є надзви-
чайно важливою, адже вона передбачає застосування міждисциплінарного під-
ходу у процесі формування компетенцій даних фахівців, які будуть спроможні 
вирішити всі питання у сфері охорони здоров’я. Освітні компоненти підготовки 
таких дипломатів мають дозволити отримати їм знання з таких галузей як громад-
ське здоров’я, права людини, соціальне забезпечення та соціальна робота, глоба-
льні та регіональні системи надання допомоги.  

Звичайно, що успішною «нішева дипломатія» ПАР в сфері охорони здо-
ров’я може стати лише у тому випадку, якщо вона запропонує конкретні ініціа-
тиви та шляхи їх реалізації та не буде намагатись поєднати їх з просуненням пев-
них зовнішньополітичних питань. Таким чином, ПАР, зважаючи на свій статус 
держави середньої сили, може успішно використовувати саме боротьбу проти 
ВІЛ/СНІДу не лише для консолідації демократичних сил всередині країни, а й для 
поглиблення співробітництва на міжнародній арені, першочергово з інтернаціо-
нальними мережами, що позитивно позначиться на її позиціонуванні в світі.  

Доцільно зауважити, що «нішева дипломатія» активно застосовується й 
державами Азії, які, маючи в своєму розпорядження доволі обмежені природні 
ресурси, створили ефективні механізми їх використання для вирішення своїх зо-
внішньополітичних завдань. Однією із таких держав є Сінгапур, успішний досвід 
використання обмежених водних ресурсів якого, дозволив йому перетворитися на 
доволі важливого гравця в цій сфері. Безумовно, що брак водних ресурсів є одним 
із визначальних факторів розвитку відносин між азійськими державами, й саме 
досвід оптимального використання водних ресурсів дозволив Сінгапуру не лише 
підвищити свій регіональний статус, а й значно зміцнити свої позиції на міжнаро-
дному рівні. Перетворення Сінгапуру на беззаперечного світового лідера у сфері 
забезпечення водними ресурсами відбулося завдяки створенню надійних шляхів 
постачання питної води, розробці сучасних стандартів водопостачання, постій-
ному запровадженню інновацій у цей процес. Не викликає сумнівів, що на сучас-
ному етапі саме Сінгапур є державою, яка має ефективну систему менеджменту 
водними ресурсами, що й дозволило йому зайняти свою нішу у міжнародному 
співробітництві. 

Реалізація «нішевої дипломатії» відбувається цілком у контексті магістра-
льних завдань дипломатії Сінгапуру, які, за визначенням професора Т.Ко, поляга-
ють у наступному: захист незалежності та територіальної цілісності; просування 
національних інтересів; зміцнення відносин з іншими державами; створення ми-
рного, процвітаючого, справедливого, гуманного світу, заснованого на принципах 
ООН [4].  

Ефективності та результативності реалізації «нішевої дипломатії», без сум-
ніву, сприяв ряд факторів, визначених багаторічним очільником Сінгапуру Лі 
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Куан Ю, які взагалі дозволили відбутися Сінгапуру як державі: стабільність і згу-
ртованість суспільства; притаманне місцевій культурі прагнення досягати найви-
щих результатів та економні й працьовиті люди, які завжди роблять внесок у май-
бутнє країни й наступні покоління; глибока повага до освіти і знань [5]. 

«Нішева дипломатія» Сінгапуру реалізується як у двосторонньому форматі, 
так і у рамках співробітництва з міжнародними організаціями.  

Сінгапуром було реалізовано низку проєктів з іншими державами, спрямо-
ваними на покращення якості питної води. Так, у 2012 р. Сінгапур підписав з уря-
дом Маврикію угоду про надання допомоги в процесі розробки надійних систем, 
здатних забезпечити безперебійне постачання питної води та звести до мінімаль-
них показників втрати від транспортування води. Активно співпрацює Сінгапур і 
з Індією у питаннях очищення водних ресурсів. У червні 2012 р. була підписана 
угода між цими державами про розробку устаткування для очищення стічних вод 
з метою подальшого їх використання для споживання у Делі [17]. 

Успішний досвід Сінгапуру не залишився поза увагою такої міжнародної 
організації як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), яка на базі керів-
них структур Сінгапуру створила свій Центр співробітництва для забезпечення 
безпечного управління питною водою та комплексного управління міськими во-
дами у 2012 р. На Сінгапурі також сфокусована дослідницька діяльність ВООЗ 
щодо вивчення низки регіональних проблем у цій сфері, які стосуються таких ас-
пектів як забезпечення оптимальної структури водної промисловості, питання 
утворення цін на воду, підвищення обізнаності населення щодо важливості до-
тримання санітарно-епідеміологічних вимог споживання води [17]. 

Сінгапур також активно використовує свій досвід у процесі подолання нас-
лідків природних лих, які доволі часто останніми роками відбувалися на території 
Південно-Східної Азії. У 2011 р. він надав допомогу Таїланду, який зазнав серйо-
зних збитків через руйнівні повені. Ця допомога передбачала надання обладнання 
для здійснення моніторингу якості води, проведення навчання персоналу щодо 
оцінювання ризиків забруднення питної води та проведення лабораторних дослі-
джень зразків води, запланованої для використання населенням [17]. 

Не викликає сумнівів, що Сінгапур є успішним прикладом реалізації стра-
тегії «нішевої дипломатії», яка продемонструвала як брак ресурсів, за умови їх 
вдумливого та правильного використання, можна перетворити на фактор свого 
впливу на міжнародній арені. 

«Нішева дипломатія» зарекомендувала себе як одна із найбільш результа-
тивних та ефективних технологій зовнішньої політики «малих» та «середніх» дер-
жав кінця ХХ – початку ХХІ століття. Саме завдяки застосуванню «нішевої дип-
ломатії» багато держав мають можливість захищати свої національні інтереси, не 
давати решті держав світу «забувати» про себе, вирішувати ті питання та про-
блеми, яким не знаходиться місця у черзі денній, яка розробляється великими дер-



 

123 
 

жавами. Однак, для реалізації «нішевої дипломатії» існує й ряд перепон, які поля-
гають в першу чергу у незручному географічному розташуванні держав та браку 
ресурсів для реалізації поставлених завдань.  

У сучасних реаліях одній державі буде важко утримувати одну й ту ж нішу 
на міжнародній арені, адже сучасний світ відзначається надзвичайною динамічні-
стю й ставить все нові завдання та надає нові виклики для суб’єктів міжнародних 
відносин, що зумовлює втрату актуальності одних та появу інших ніш у міжнаро-
дних відносинах, які матимуть змогу зайняти зацікавлені держави.  

Отже, застосування технологій «нішевої дипломатії» «малими» та «серед-
німи» державами може стати запорукою для забезпечення їх національних інте-
ресів у гіпердинамічному постбіполярному світі.  
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У ХХІ ст. проблема забезпечення безпеки займає одне з провідних місць у 

діяльності національних та глобальних акторів. Це зумовлено тим, що полягає в 
урізноманітненні загроз та небезпек й трансформації класичного розуміння по-
няття «безпеки». На відміну від минулих століть із минулими століттями, суттєві 
виклики безпеці у сучасному світі виникають в інформаційній, екологічній, еко-
номічній сферах. Негативно на стан безпеки впливають одночасна «глобалізація» 
та «локалізація» міжнародних відносин, збільшення ролі недержавних акторів, 
поширення гібридних конфліктів. Разом з тим не втрачають своєї актуальності і 
традиційні загрози, зокрема, війни, посягання на державний суверенітет та тери-
торіальну цілісність держави, розповсюдження зброї масового ураження. Крім 
того, в умовах глобалізації загрози, які виникають в певному регіоні, здатні впли-
нути на стабільність в усьому світі. В умовах сучасних міжнародних відносин ак-
туалізувалися дискусії щодо методів захисту держав та їх громадян від новітніх 
загроз та небезпек. Тому важливим є розбудова та постійне вдосконалення націо-
нальної системи безпеки держав світу, незважаючи на їх статус на міжнародній 
арені.  

Функціонування держави та повсякденне життя громадян України 
пов’язано з використанням значної кількості хімічних речовин, які можуть за-
вдати шкоду безпосередньо людині та навколишньому середовищу не лише в ме-
жах державних кордонів, але й в регіональному та глобальному масштабі. В Ук-
раїні відсутня хімічна зброя, але існують хімічні речовини, які можуть стати ос-
новою для її створення. Крім того, через територію України відбувається транс-
портування хімічних речовин прямого та подвійного призначення.  

В Україні відсутній комплекс правових документів, які б регламентували 
національну систему хімічної безпеки. Концепція підвищення рівня хімічної без-
пеки була ухвалена ще у 2008 р. і до 2020 р. отримала лише дві незначні зміни. У 
Стратегії національної безпеки України 2020 р. відсутнє безпосереднє згадування 
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про хімічні загрози, вони опосередковано розкриваються через загрози техноген-
ного характеру та загрози погіршення середовища життєдіяльності людей. 

Мета дослідження полягає у спробі сформувати особливі риси системи на-
ціональної хімічної безпеки України та визначити роль провідних суб’єктів у її 
управлінні та забезпеченні. 

Характер промислового комплексу, хімічна культура та особливості по-
всякденного життя громадян обумовлюють існування в України ряду хімічних за-
гроз для держави, суспільства та громадян. До основних загроз Україні в сфері 
хімічної безпеки, пов’язаних з промисловим комплексом, належить: розташу-
вання на території держави підприємств, які використовують у виробничому про-
цесі хімічні речовини; недостатній контроль за технологічними процесами на 
об’єктах, пов’язаних з використанням хімічних речовин; наявність хімічно небе-
зпечних об’єктів, де зберігаються хімічні речовини; застаріле технологічне обла-
днання, яке використовується у виробничому процесі, при переробці або збері-
ганні хімічних речовин, недосконалі очисні споруди; високий рівень концентрації 
хімічних речовин на окремих підприємствах або об’єктах, де вони зберігаються; 
повільні темпи модернізації процесів виробництва, зберігання, транспортування, 
використання, торгівлі, вилучення з обігу та утилізації або знешкодження хіміч-
них речовин; наявність аміакопроводу, газо- та нафтопроводів. Частина хімічних 
загроз в Україні пов’язана з роботою урядових установ, зокрема: недостатнє нор-
мативно-правове регулювання хімічної галузі та сфери хімічної безпеки; невико-
нання на практиці існуючих нормативних документів у сфері хімічної безпеки; 
відсутність комплексного правового регулювання сфери хімічної безпеки; недос-
конала державна політика в сфері хімічної безпеки; недостатня співпраця держа-
вних та наукових установ у сфері забезпечення хімічної безпеки (розробки нор-
мативних документів, системи контролю за виробництвом, аналіз та прогнозу-
вання загроз, підвищення хімічної грамотності громадян тощо); неефективність 
використання коштів в сфері забезпечення хімічної безпеки; недосконала система 
моніторингу та виявлення хімічних загроз та небезпек; недосконалість та застарі-
лість класифікації, маркування та термінологічного визначення хімічних речовин; 
повільне впровадження міжнародних стандартів регулювання хімічної галузі; не-
достатня співпраця України з міжнародними акторами в сфері хімічної безпеки, 
зокрема неповне виконання державою своїх міжнародних зобов’язань або непри-
єднання до важливих міжнародних договорів (наприклад, до Мінаматської конве-
нції); частина території України, де розташовані хімічно небезпечні об’єкти не 
контролюється офіційної владою; необхідність реформування системи забезпе-
чення хімічної безпеки з урахуванням міжнародного досвіду; існування нелегаль-
ного обігу хімічних речовин; вдосконалення системи захисту населення від хімі-
чних небезпек, зокрема розробка системи реагування на хімічні терористичні 
акти; недостатнє співробітництво урядового та громадського секторів; відсутність 
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належного інформування населення про існуючі загрози, методи протидії їм, мо-
жливі превентивні заходи індивідуального рівня. На стан хімічної безпеки впли-
ває також недостатній рівень обізнаності громадян про поводження з хімічними 
речовинами і відповідно здатність виявляти хімічні загрози; 

Зважаючи на відносну доступність хімічних речовин та знань про їх вико-
ристання з протиправною метою забезпечення хімічної безпеки стає актуальною 
і для міжнародної спільноти. Здатність України сформувати ефективну систему 
забезпечення хімічної безпеки впливатиме і на міжнародні відносини держави в 
безпековій сфері.  

Хімічна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки України та 
пов’язана з іншими її елементами. Законом України «Про національну безпеку» 
дане поняття визначається як «захищеність державного суверенітету, територіа-
льної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних ін-
тересів України від реальних та потенційних загроз» [5]. В українській літературі 
національна безпека розглядається переважно як стан захищеності або процес за-
хисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави від загроз і 
небезпек внутрішнього або зовнішнього характеру. Основою національної без-
пеки є захист національних інтересів. 

Абсолютна безпека неможлива, тому навіть за відсутності реальних загроз 
система захисту національних інтересів повинна постійно функціонувати та вдо-
сконалюватися. Провідна роль у забезпеченні національної хімічної безпеки на-
лежить державі. Забезпечення національної хімічної безпеки відбувається шля-
хом утворення системи національної безпеки та ключового її складника – системи 
забезпечення національної хімічної безпеки. 

Система національної безпеки (СНБ) представляє собою сукупність інтере-
сів особи, суспільства, держави, загроз, небезпек та різноманітних чинників, які 
впливають на стан безпеки, а також діяльність державних та недержавних учас-
ників у сфері забезпечення реалізації національних інтересів. Провідною метою 
системи національної безпеки є реалізація національних інтересів, які відповідно 
впливають на формування структури, цілей та завдань даної системи. Система на-
ціональної безпеки одночасно пов’язана із зовнішніми системами безпеки (регіо-
нальною та глобальною) та має свої підсистеми. Головними елементами СНБ є 
суб’єкти забезпечення національної безпеки, об’єкти національної безпеки, суку-
пність інструментів влади, нормативно-правова база, внутрішні та зовнішні фак-
тори, які впливають на стан національної безпеки. 

Головна мета системи національної хімічної безпеки полягає в забезпеченні 
реалізації національних інтересів України в сфері хімічної безпеки. 

СНБ повинна ефективно виявляти, знешкоджувати та прогнозувати появу 
нових загроз та небезпек. Відповідно до своїх завдань СНБ охоплює усі сфери 
життя держави.  

Система забезпечення хімічної безпеки у широкому розумінні визначається 



 

127 
 

як система управління загрозами та небезпеками, пов’язаними з хімічною сфе-
рою. Система забезпечення хімічної безпеки включає в себе державних та недер-
жавних учасників і спрямована на забезпечення національних інтересів України в 
хімічній сфері. 

До основних завдань системи забезпечення хімічної безпеки належать: за-
хист національних інтересів в сфері хімічної безпеки; створення документальної 
бази системи (правові документи, програми, рекомендації тощо); виявлення за-
гроз та небезпек, пов’язаних з хімічною сферою; протидія загрозам та небезпекам, 
пов’язаних з хімічною сферою, та нейтралізація їх наслідків; моніторинг в сфері 
хімічної безпеки; підтримка на належному рівні, здатність використати сили і ре-
сурси для попередження й протидії хімічним загрозам; контроль щодо забезпе-
чення хімічної безпеки; здійснення міжнародного співробітництва в сфері хіміч-
ної безпеки. 

Можна виділити такі провідні функції системи хімічної безпеки: попере-
джувальна, інтегративна, захисна, нормотворча, інноваційна. Попереджувальна 
функція проявляється у здатності системи хімічної безпеки прогнозувати появу 
загроз в хімічній сфері та підготовці системи до їх нейтралізації. Інтегративна фу-
нкція передбачає об’єднання даних, ресурсів та сил із різних сфер життя держави 
з метою забезпечення хімічної безпеки. Сутність захисної функції полягає у ство-
рення адекватної системи протидії та нейтралізації наслідків внутрішніх та зовні-
шніх загроз в хімічній галузі. Нормотворча функція передбачає створення необ-
хідної нормативно-правової бази та імплементацію міжнародних норм у націона-
льне законодавство для забезпечення функціонування хімічної безпеки. Іннова-
ційна функція проявляється у своєчасному впровадження новітніх технологій, за-
стосуванні нетрадиційних рішень та постійній модернізації системи та її складни-
ків. 

Ефективне виконання функцій системи хімічної безпеки залежить від її 
суб’єктів. 

Головними суб’єктами системи хімічної безпеки є органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, громадські організації, окремі особи та засоби 
масової інформації. Така сукупність суб’єктів національної безпеки дозволяє ма-
ксимально врахувати українські інтереси в хімічній сфері, ефективно виявляти та 
протидіяти загрозам і небезпекам, застосовувати різні механізми превентивних 
заходів, раціонально використовувати ресурси, оперативно обмінюватися актуа-
льною інформацією, залучати до сфери національної безпеки кваліфікованих спе-
ціалістів з громадянського суспільства, формувати на державному та недержав-
ному рівні відповідальність суб’єктів за прийняті рішення та розбудову системи 
хімічної безпеки, впроваджувати світовий досвід щодо протидії хімічним загро-
зам. Наявність в системі хімічної безпеки України державних та недержавних 
суб’єктів дозволяє також сформувати певну систему стримувань та противаг, яка 
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сприяє максимально повному врахуванню інтересів особи, суспільства та дер-
жави, контролю за діяльністю суб’єктів та закладає основи для розбудови якісної 
системи безпеки здатної до самовдосконалення, швидкої адаптації до національ-
них та міжнародних особливостей хімічної безпеки, які постійно змінюються, та 
більш широкого представництва України у світовій системі хімічної безпеки. Гро-
мадський контроль за діяльністю державних установ дозволяє також уникнути рі-
зного типу негативних явищ, як-то недбалість, неузгодженість управлінських рі-
шень, неефективне використання коштів, несвоєчасне реагування на хімічні за-
грози, недостатнє врахування національних інтересів тощо. 

Система державних установ в сфері хімічної безпеки забезпечує форму-
вання необхідної законодавчої бази (нормотворча діяльність), вироблення та 
впровадження узгодженої політики, здійснення ефективного управління систе-
мою безпеки, використання сил та засобів безпеки у мирний та військовий час. 
Саме державні установи повинні виконувати провідну роль у прогнозуванні, ви-
явленні та нейтралізації хімічних загроз, підтримці на належному рівні оборон-
ного потенціалу різного типу сил та ресурсів, модернізації сил та засобів відпо-
відно до сучасних наукових досягнень та світової практики, також забезпечувати 
участь України у світовій системі хімічної безпеки та здійснювати фінансування 
сектору безпеки. Державні суб’єкти системи хімічної безпеки виконують ще одну 
важливу функцію – інтегруючу. Хімічні загрози не існують окремо, а пов’язані з 
функціонуванням різних галузей держави, тому необхідним є формування такої 
політики та системи управління хімічною безпекою, яка б була інтегрована в усі 
сфери життя суспільства та держави. 

До державних суб’єктів національної хімічної безпеки належать Президент 
України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної 
безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура Ук-
раїни; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; вище 
керівництво збройних сил, спеціальних служб, інших військових формувань, 
утворених відповідно до чинного законодавства. 

Діяльність державних суб’єктів національної хімічної безпеки регламенту-
ється законами України та знаходиться під постійним громадським контролем. 
Державні суб’єкти також мають право самі ухвалювати обов’язкові до виконання 
рішення. 

Державні суб’єкти системи національної хімічної безпеки складають ос-
нову системи управління національною хімічною безпекою. Вони забезпечують 
національну безпеку, використовуючи весь потенціал держави, й зобов’язані вча-
сно прогнозувати, виявляти та нейтралізувати загрози в хімічній сфері.  

Виділяють три рівні управління національною безпекою: Президент Укра-
їни, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, РНБО України представ-
ляють стратегічний рівень; міністерства і відомства – оперативно-стратегічний; 
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державні адміністрації – оперативний [13, с. 63]. 
На державні суб’єкти в першу чергу покладений обов’язок формування на-

ціональних інтересів в сфері хімічної безпеки та виокремлення пріоритетних з 
них. Саме до компетенції державних суб’єктів належать розробка плану реалізації 
національних інтересів в сфері безпеки, постійний моніторинг щодо виконання 
управлінських рішень в цій галузі та виявлення й нейтралізація загроз. Для оцінки 
ефективності політики формується система показників, які постійно перевіря-
ються. 

До основних напрямів діяльності державних суб’єктів національної хіміч-
ної безпеки належать: формування та уточнення правової бази з хімічної безпеки; 
створення ефективної управлінської структури; забезпечення системи хімічної 
безпеки необхідними ресурсами, силами та засобами, здатними швидко реагувати 
на хімічні загрози; попередження, виявлення, протидія, нейтралізація наслідків та 
прогнозування загроз хімічній безпеці; оцінка результатів діяльності системи за-
безпечення хімічної безпеки. Крім того, саме державні суб’єкти на офіційному 
рівні забезпечують міжнародне співробітництво в сфері хімічної безпеки, імпле-
ментують міжнародні норми в національне законодавство, відіграють визнача-
льну роль в управлінні зовнішніми хімічними небезпеками. 

У структурі державних суб’єктів національної безпеки можна виділити дві 
групи: система управління національною безпекою та сектор безпеки і оборони. 

Керівництво в усіх секторах національної безпеки здійснює Президент Ук-
раїни. Президент є «гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина» 
[10]. Повноваження голови держави, Верховного Головнокомандувача Збройних 
Сил України, Голови Ради національної безпеки і оборони України дозволяють 
Президенту здійснювати загальне керівництво установами у сфері національної, 
а відтак, і хімічної безпеки та узгоджувати їх дії, йому також належить право здій-
снювати контроль над законодавчою, виконавчою та судовою владою у питаннях 
безпеки та право законодавчої ініціативи. В разі необхідності Президент ухвалює 
«рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного 
стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Вер-
ховною Радою України» [10]. Президенту належать повноваження визначати рі-
вень загроз, вживати необхідних заходів щодо протидії їм та в разі необхідності 
ухвалювати рішення про застосування військової сили. Він також представляє Ук-
раїну у міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні дого-
вори. В системі забезпечення хімічної безпеки Президент України є головним ко-
ординатором діяльності державних суб’єктів. 

Відповідно до Конституції участь Верховної Ради України у сфері забезпе-
чення національної хімічної безпеки може проявлятися через наступні повнова-
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ження: визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики в сфері хімічної без-
пеки, формування законодавчої базу, затвердження бюджету в сфері національної 
безпеки, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері 
національної безпеки, за поданням Президента України затвердження керівних 
осіб в системі виконавчої влади, затвердження загальної структури, чисельності, 
визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Мініс-
терства внутрішніх справ України, схвалення рішення Президента України про 
використання військових формувань у разі збройної агресії проти України, за-
твердження указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного 
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобіліза-
цію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної си-
туації, схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 
направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України, надання законом 
згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнарод-
них договорів України [10]. Хімічні речовини в Україні використовуються на ко-
жному промисловому підприємстві, тому для національної хімічної безпеки є ва-
жливим повноваження Верховної Ради щодо затвердження переліку об'єктів 
права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових 
засад вилучення об'єктів з права приватної власності. 

Вищим органом в системі органів державної виконавчої влади є Кабінет Мі-
ністрів України (КМУ). В Конституції України передбачена відповідальність 
КМУ перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольність 
та підзвітність Верховній Раді України. Фактично усі міністерства, служби, аге-
нтства, інспекції, центральні виконавчі органи влади зі спеціальним статусом та 
інші установи КМУ пов’язані в різній мірі з хімічною безпекою. В разі необхід-
ності КМУ уповноважений створювати необхідні установи. КМУ також підпо-
рядковуються місцеві органи виконавчої влади. Зважаючи на структуру КМУ, від-
значається його міжгалузевий характер управління національною безпекою в ці-
лому і хімічною безпекою, зокрема. Для визначення ролі КМУ у забезпеченні хі-
мічної безпеки важливими є наступні повноваження, визначені Конституцією: за-
безпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійс-
нення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і зако-
нів України, актів Президента України; здійснення заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина; розробка і здійснення загальнодержавних 
програм розвитку України; здійснення управління об'єктами державної власності 
відповідно до закону; розробка та забезпечення фінансової політики, політики у 
сферах праці, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; здій-
снення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки Укра-
їни, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організація і забезпечення 
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здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; видання по-
станов і розпоряджень, які є обов'язковими до виконання [10]. Для забезпечення 
хімічної безпеки важливою є контролююча функція КМУ, яка полягає у контролі 
за дотриманням законодавства та реалізацією державної політики у сферах наці-
ональної безпеки і оборони, забезпеченні цивільного контролю за установами се-
ктору безпеки та оборони України [5]. Таким чином, діяльність КМУ пов’язана з 
формуванням, фінансуванням, контролем за реалізацією внутрішньої та зовніш-
ньої політики в сфері хімічної безпеки. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», центра-
льні органи виконавчої влади забезпечують цивільний контроль у межах своїх по-
вноважень; створюють необхідні умови для здійснення іншими суб’єктами циві-
льного контролю у межах передбачених законами повноважень; забезпечують 
об’єктивне і своєчасне інформування Президента України, Верховної Ради Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України 
про стан справ у підпорядкованих органах сектору безпеки і оборони; інформу-
ють із цих питань громадськість у порядку, визначеному цим та іншими законами 
України [5]. Зважаючи на швидкість розповсюдження хімічних загроз та масш-
таби їх наслідків, така діяльність є надзвичайно важливою. В межах своїх компе-
тенцій центральні органи виконавчої влади забезпечують виконання нормативно-
правової бази у сфері національної хімічної безпеки або розробляють необхідні 
правові акти, реалізацію програм, стратегій, концепцій тощо, в разі необхідності 
пропонують реформування існуючої системи безпеки, притягують до відповіда-
льності посадових осіб, дії яких створюють загрозу для хімічної безпеки. Місце 
центральних органів виконавчої влади в системі хімічної безпеки забезпечується 
наявністю у їх підпорядкуванні військових формувань, розвідувальних та право-
охоронних органів, що дозволяє оперативно реагувати на хімічні загрози. Важли-
вою складовою діяльності центральних органів виконавчої влади є сприяння вза-
ємодії державних та недержавних суб’єктів національної хімічної безпеки. 

Функціонування системи хімічної безпеки залежить від стабільного фінан-
сового забезпечення. Центральним банком держави є Національний банку Укра-
їни, статутний капітал якого є державною власністю. Основною функцією НБУ є 
забезпечення стабільності грошової одиниці України. НБУ сприяє фінансовій ста-
більності та підтримує економічну політику КМУ. НБУ визначає та проводить 
грошово-кредитну політику; регулює діяльність платіжних систем та систем роз-
рахунків в Україні; визначає, забезпечує функціонування та контролює напрями 
розвитку сучасних електронних банківських технологій; представляє інтереси 
України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кре-
дитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків; 
здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне 
регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті; здійснює 
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державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фі-
нансування розповсюдження зброї масового знищення за різними фінансовими 
установами [4]. Таким чином, НБУ забезпечує фінансову основу функціонування 
системи хімічної безпеки України. 

В системі національної хімічної безпеки важливим є не лише попередження, 
виявлення та нейтралізація хімічних загроз, але й визначення відповідальності за 
їх появу та покарання в разі доведення провини. Здійснення судочинства в сфері 
хімічної безпеки мають право суди загальної юрисдикції. Суд також здійснює ко-
нтроль за виконанням судового рішення. Інтереси держави в суді представляє 
прокуратура. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвока-
тура.  

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конститу-
ції України, законів України та інших правових актів Верховної Ради України, 
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та у передбачених 
Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції 
України [10]. 

Судова система України забезпечує здійснення справедливого правосуддя 
та покарання порушників за злочини в сфері хімічної безпеки. 

Ефективність системи хімічної безпеки залежить від врахування ресурсного 
та промислового потенціалу, специфіки транспортних шляхів, особливості місце-
вості окремих регіонів. Адаптувати систему хімічної безпеки під специфіку кон-
кретного регіону дозволяє робота місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» до 
складу сектору безпеки і оборони входять: Міністерство оборони України, 
Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство 
внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція Ук-
раїни, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба Ук-
раїни, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки Укра-
їни, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і обо-
рони України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову по-
літику [5]. 

Пріоритетною установою серед установ сектору безпеки та оборони можна 
визначити Раду національної безпеки і оборони України (РНБОУ). Для забезпе-
чення національної хімічної безпеки важливими є здійснення РНБОУ координації 
та контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
у мирний та військовий час або у період дії надзвичайного стану, внесення про-
позицій Президенту України щодо формування та шляхів реалізації внутрішньої 
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та зовнішньої політики в сфері національної безпеки [5]. В контексті національної 
хімічної безпеки РНБОУ здійснює загальний розгляд питань, пов’язаних з хіміч-
ною безпекою, має повноваження ухвалювати рішення у визначенні стратегічних 
національних інтересів, ініціює та розробляти проєкти державних нормативно-
правових документів, бере участь у реформуванні системи хімічної безпеки, впли-
ває на державну фінансову політики та матеріальне забезпечення даної сфери, ви-
ступає ініціатором безпекових заходів, здійснює контрольні заходи та протидіє 
злочинам у сфері національної безпеки. РНБОУ подає пропозиції Президентові 
України щодо питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобіліза-
ції, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевос-
тях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичай-
ної екологічної ситуації [8]. Рішення, ухвалені РНБОУ, є обов’язковими до вико-
нання органами виконавчої влади, якщо вони були введені в дію указами Прези-
дента України. Так, РНБО відповідно до своїх функцій займає стратегічне поло-
ження як в системі управління, так і в системі безпеки і оборони. 

За аналогією із системою національної безпеки, сили забезпечення націона-
льної хімічної безпеки можна поділити на дві групи: органи загальної компетенції 
та органи спеціальної компетенції [13, с. 81]. Органи загальної компетенції мають 
повноваження використовувати усі наявні ресурси для попередження, протидії та 
нейтралізації загроз в хімічній сфері та їх наслідків, зокрема застосовувати війсь-
кову силу. До таких установ належать переважно органи внутрішніх справ. Ор-
гани загальної компетенції регулюють національну хімічну безпеку опосередко-
вано. 

Закон України «Про національну безпеку України» визначає Міністерство 
оборони України головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань націо-
нальної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у ми-
рний час та особливий період [5]. Серед повноважень Міністерства оборони Ук-
раїни для забезпечення національної хімічної безпеки актуальними можна виді-
лити такі: організація оборонних заходів, визначення засад військової політики, 
координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування 
щодо оборони. Міністр підпорядковується Президенту України як Верховному 
Головнокомандувачу ЗСУ, підзвітний Верховній Раді та входить до складу 
РНБОУ. У підпорядкуванні Міністерства знаходяться Збройні Сили України та 
Державна спеціальна служба транспорту.  

Збройні Сили України (ЗСУ) є ключовими військовими формуваннями, на 
які в Україні покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіаль-
ної цілісності і недоторканності. ЗСУ також беруть участь у міжнародному спів-
робітництві в сфері безпеки. Головним органом військового управління є Генера-
льний штаб Збройних Сил України. До складу ЗСУ також входять Об’єднаний 
оперативний штаб Збройних Сил України як орган управління міжвидовими та 
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міжвідомчими угрупованнями військ (сил), три види ЗСУ, з’єднання, військові 
частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до 
видів ЗСУ, Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій. З’єднання, 
військові частини, підрозділи і військовослужбовці мають право застосовувати і 
використовувати зброю та бойову техніку в мирний час та в особливий період 
(крім періоду дії воєнного стану) [3]. ЗСУ є пріоритетними військовими силами 
переважно для протидії зовнішнім хімічним загрозам. 

Інша установа, яка підпорядковується Міністерству оборони України, – 
Державна спеціальна служба транспорту. Це спеціалізоване військове форму-
вання призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мир-
ний час та в особливий період. 

Основним призначенням Міністерства внутрішніх справ України (МВС) в 
сфері національної безпеки є забезпечення охорони прав і свобод людини, інтере-
сів суспільства і держави, протидія злочинності, підтримання громадської без-
пеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг [5]. В контексті захи-
сту державного кордону МВС має повноваження координувати перетин кордону 
хімічними речовинами прямого та подвійного призначення, здійснювати заходи 
цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, ліквідовувати надзвичайні ситуації, проводити ряту-
вальні операції, забезпечувати техногенну безпеку, протидіяти злочинним діям в 
хімічній галузі, брати участь у забезпеченні міжнародної хімічної безпеки. Через 
МВС Кабінет Міністрів України координує діяльність ряду органів, серед них для 
забезпечення національної хімічної безпеки важливими є Національна поліція Ук-
раїни, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Дер-
жавна служба України з надзвичайних ситуацій. Відповідно до законів України 
перелічені установи, окрім Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
визначаються як правоохоронні та мають повноваження застосовувати заходи фі-
зичного впливу, спеціальні заходи та зброю [7; 6; 2]. Для забезпечення хімічної 
безпеки актуальним є повноваження внутрішніх військ МВС охороняти та оборо-
няти державні об’єкти, зокрема, ті, на яких використовуються найбільш небезпе-
чні хімічні речовини, та супроводжувати спеціальні вантажі, де можуть перевози-
тися хімічні речовини. 

Зважаючи на важливість захисту економічних інтересів України та боро-
тьби з контрабандою, до системи забезпечення національної хімічної безпеки мо-
жна віднести Державну митну службу України. Зокрема, Указ Президента Укра-
їни про Державну митну службу України визначає створення в рамках установи 
спеціальних підрозділів для «для посилення боротьби з незаконним переміщен-
ням через митний кордон України зброї та боєприпасів, вибухових, радіоактив-
них, отруйних та сильнодіючих речовин, наркотичних засобів» [19].  

До установ спеціальної компетенції належить Служба безпеки України 
(СБУ). СБУ має правоохоронні функції і окрім стандартних, для подібних установ 
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напрямів діяльності, серед державних установ володіє головними повноважен-
нями в розвідувальній та контррозвідувальній сферах. СБУ знаходиться у підпо-
рядкуванні Президента України і підконтрольна Верховній Раді України. 

До органів спеціальної компетенції належить Управління державної охо-
рони України. Управління відповідає за державну охорону органів державної 
влади України, забезпечення безпеки посадових осіб та охорони об’єктів, визна-
чених законом.  

Важливим органом спеціальної компетенції є Центральний орган виконав-
чої влади, який забезпечує формування та реалізує державну військово-промис-
лову політику, що забезпечує формування та реалізацію державної військово-про-
мислової політики. Відповідно до закону головним завданням оборонно-промис-
лового комплексу України є забезпечення оперативних спроможностей сил та за-
собів сектору безпеки і оборони шляхом постачання нових і модернізації наявних 
зразків озброєння, військової та спеціальної техніки [5]. 

У забезпеченні хімічної безпеки важливу значення має захист інформації, 
інформаційної інфраструктури та забезпечення функціонування і розвитку держа-
вної системи урядового зв’язку. Дані функції входять до повноважень Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Національна безпека – це пріоритетний та центральний елемент національ-
них інтересів будь-якої держави. Правила функціонування системи національної 
безпеки держава визначає самостійно. У той же час в системі міжнародного права 
існує значний доробок нормативних документів, які стосуються сфери безпеки. В 
міжнародному праві відображаються спільні домовленості міжнародних акторів, 
покликані забезпечувати глобальну та регіональну стабільність, а також сформу-
лювати рекомендації щодо побудову національних систем безпеки. Серед реко-
мендованих принципів важливе місце займає демократичний громадський конт-
роль за сектором безпеки.  

Державні суб’єкти системи національної безпеки, окрім реалізації націона-
льних інтересів у сфері безпеки, займаються реалізацією міжнародних зо-
бов’язань щодо забезпечення регіональної та глобальної безпеки. Такий напрям 
діяльності потребує значної уваги, зусиль та вимагає прийняття компромісних рі-
шень у співвідношенні національних інтересів та забезпеченні міжнародної без-
пеки. За таких обставин державні суб’єкти національної безпеки можуть не вра-
ховувати у повній мірі безпекові інтереси громадян. Участь громадян та громад-
ських об’єднань у функціонуванні системи національної безпеки обґрунтовується 
існуванням певної відмінності між інтересами окремих громадян, суспільства та 
держави у сфері хімічної безпеки. Наприклад, транспортування через територію 
України хімічних речовин може розглядатися органами державної влади еконо-
мічно доцільним та відносно небезпечним процесом, але громадяни вбачають у 
такому транзиті хімічну загрозу. Також гострі суперечки виникли через плани бу-
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дівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива під Киє-
вом.  

Участь громадян у системі національної безпеки також обумовлюється не-
від’ємним правом людини на безпеку, закріпленим в Конституції України та про-
відних міжнародних документах. Запровадження міжнародного принципу демок-
ратичного громадського контролю за сектором безпеки дозволяє громадянам та 
громадським об’єднанням брати участь у функціонуванні національної системи 
безпеки з метою кращої реалізації інтересів громадян у сфері безпеки. В законо-
давстві України принцип громадського нагляду відображено у статті 10 закону 
України «Про національну безпеку України» (2018 р.) [4].  

Громадяни, громадські об’єднання, недержавні ЗМІ є основними недержа-
вними суб’єктами системи національної хімічної безпеки і саме вони формують 
громадянське суспільство. 

Інститути громадянського суспільства в сучасному світі вважаються най-
кращим інструментом захисту прав людини [12]. Серед інститутів громадянсь-
кого суспільства пріоритетне місце в контексті забезпечення хімічної безпеки зай-
мають недержавні органи та організації, пов’язані із захистом навколишнього се-
редовища, захистом життя та здоров’я людей від негативного впливу хімічних ре-
човин, впровадженням на виробництві хімічно безпечних технологій, досліджен-
ням хімічних речовин, підвищенням обізнаності українців про використання та 
вплив різних хімічних речовин на життя людини, профспілки тощо. 

Громадянське суспільство є важливим елементом демократичного суспіль-
ства, який об’єднує різноманітних недержавних суб’єктів з метою реалізації інди-
відуальних інтересів через взаємодію між собою та з органами державної влади. 
Розвиток громадянського суспільства прямо пропорційний розвитку рівня демо-
кратії в державі та сприяє згуртуванню громадян, виявленню на локальному рівні 
проблем у забезпеченні національної безпеки, а також контролює й стимулює ді-
яльність органів державної влади, захищає інтереси громадян, сприяє поширенню 
інформації про стан національної системи безпеки.  

Побудова ефективної СНХБ поза межами громадянського суспільства сьо-
годні практично неможлива. Досвід провідних країн світу підтверджує необхід-
ність залучення громадян та громадянського суспільства до забезпечення функці-
онування системи національної безпеки як гарантію ефективності такої системи. 
Громадяни України одночасно є об’єктом та суб’єктом системи національної без-
пеки. У ролі об’єкту виступають громадяни та їх конституційні права і свободи, а 
також українське суспільство [13, с. 72]. Суб’єктами забезпечення національної 
безпеки є громадяни та громадські об’єднання. 

Громадяни України та їх громадські об’єднання у сфері національної хіміч-
ної безпеки виконують ряд важливих функцій. 

До головної функції громадянського суспільства як суб’єкту національної 
хімічної безпеки можна віднести контроль за державними елементами СНХБ та 
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забезпечення зворотного зв’язку щодо необхідності вдосконалення окремих скла-
дових системи. Зокрема, ст. 10 Закону України «Про національну безпеку Укра-
їни» наголошує на участі громадян у здійсненні «цивільного контролю через гро-
мадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто 
шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
або до державних органів» [5]. Обмеження діяльності громадян можливо лише в 
окремих випадках, пов’язаних із необхідністю дотримання державної таємниці. 
Громадянські об’єднання мають право отримувати від державних суб’єктів наці-
ональної безпеки необхідну інформацію, окрім інформації з обмеженим досту-
пом, здійснювати та оприлюднювати дослідження у сфері національної безпеки, 
в разі необхідності створювати різноманітні організаційні структури, проводити 
громадську експертизу нормативних документів, надавати пропозиції відповід-
ним державним органам, брати участь у громадських дискусіях та відкритих пар-
ламентських слуханнях з питань гарантування хімічної безпеки тощо. Важливою 
є діяльність ЗМІ щодо висвітлення питань, пов’язаних з національною безпекою 
та захистом національних інтересів. У відповідності до закону державні суб’єкти 
національної безпеки здійснюють систематичне інформування суспільства «про 
діяльність сектору безпеки і оборони України, забезпечення обґрунтованості рі-
шень державних органів з питань національної безпеки і оборони, про стан вико-
нання заходів розвитку сектору безпеки і оборони» та «не рідше ніж раз на три 
роки, органами сектору безпеки і оборони видаються «Білі книги» або інші аналі-
тичні документи» [5].У разі виявлення порушень, громадяни України мають 
право звертатися до судових інстанцій, Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини або використовувати інші законні механізми захисту свої прав та свобод. 
Контролююча функція проявляється також у виявленні відповідності діяльності 
державних суб’єктів визначеним національним інтересам та принципам їх реалі-
зації. Контролююча функція передбачає не лише здійснення нагляду за органами 
влади щодо реалізації національних інтересів в сфері хімічної безпеки, але й у 
контролі за силовими структурами та розподілом фінансів у безпековій сфері. Ре-
алізація громадського демократичного контролю над Збройними Силами України 
та різними військовими формуваннями на території України ставить за мету здій-
снення законної, прозорої та із дотриманням національних інтересів політики у їх 
використанні. Контролююча функція сприяє зростанню відповідальності держав-
них установ за забезпечення безпеки. 

Аналітична функція інститутів громадянського суспільства у СЗХБ прояв-
ляється у діяльності недержавних дослідних установ, які здатні незалежно від дер-
жавних інституцій проводити дослідження в хімічній сфері та пропонувати отри-
мані результати державним суб’єктам системи безпеки. Перевагами таких дослі-
джень є комплексність, оперативність, максимальна незаангажованість, можли-
вість залучення міжнародного досвіду через контакти з іноземними науковцями. 
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Крім того, державні органи завдяки взаємодії з недержавними дослідними орга-
нізаціями можуть отримати експертні оцінки, оперативні розробки якісних сцена-
ріїв розвитку подій, кваліфіковану допомогу у розробці нормативних документів 
та додатковий канал для діалогу з представниками громадянського суспільства. 
Однак, в Україні робота таких установ гальмується переважно матеріально-техні-
чними проблемами, виїздом частини висококваліфікованих спеціалістів на роботу 
в інші держави, відсутністю значного суспільного запиту на результати незалеж-
них досліджень, відсутністю професійних навичок лобіювання результатів дослі-
дження, складнощами переважно бюрократичного, політичного та економічного 
характеру у впровадженні результатів дослідження на державному рівні. 

Можна виділити також оціночну функцію громадського суспільства, яка ро-
зкривається через оцінку ефективності функціонування системи національної хі-
мічної безпеки. Важливим є не лише здатність представників громадянського су-
спільства виявити недоліки у функціонуванні системі, але й запропонувати нау-
ково обґрунтовані сценарії їх виправлення та детальним планом запровадження 
змін. 

З оціночною функцією тісно пов’язана експертна функція. В контексті екс-
пертної функції громадяни та громадські об’єднання України здатні формулю-
вати пропозиції щодо модернізації СХБ. Перевагою громадянського суспільства 
у виробленні подібних пропозицій є можливість залучати широке коло експертів, 
науковців та відсутність значних бюрократичних процедур у їх роботі.  

Освітня функція громадських організацій та окремих громадян проявля-
ється у діяльності, спрямованій на підвищення обізнаності українців про існуючі 
хімічні загрози, правила безпечного поводження з хімічними речовинами у по-
буті, наявність в країні хімічнонебезпечних об’єктів, порядок дій в разі виявлення 
хімічної небезпеки тощо. Громадські об’єднання здатні ініціювати широкі суспі-
льні дискусії з проблем хімічної безпеки та залучати до таких дискусій представ-
ників різних сфер. Систематичне інформування про хімічні небезпеки безпосере-
дньо сприяє формуванню культури використання хімічних речовин різного сту-
пеню безпеки. Освітня функція також пов’язана з формуванням громадської ду-
мки щодо хімічної безпеки та мотивуванням українців більш активно проявляти 
свою громадську позицію у захисті національних хімічних інтересів. Така діяль-
ність у перспективі вплине на формування інтенсивного діалогу між державними 
та недержавними суб’єктами національної хімічної безпеки. 

Інформаційна функція тісно пов’язана із заохочуючим напрямом діяльно-
сті. Використовуючи різні комунікаційні канали (мережу Інтернет, недержавні 
ЗМІ, тематичні заходи тощо), представники громадянського суспільства прагнуть 
проінформувати широкі верстви населення України про стан забезпечення націо-
нальних хімічних інтересів. Кампанії представників громадянського суспільства 
часто спрямовуються на поширенні обізнаності українців щодо речовин, які вони 
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використовують, а також зменшення використання хімічних речовин у повсяк-
денному житті громадян (наприклад, використання безпечних миючих засобів, 
зменшення використання пластику, збільшення використання електромобілів за-
мість машин на традиційному пальному) та на промислових підприємствах (вста-
новлення на підприємствах устаткування з високим рівнем захисту від хімічних 
небезпек).  

Важливою функцією також є встановлення та розвиток відносин з міжнаро-
дною спільнотою у сфері хімічної безпеки. Громадський сектор через систему не-
формальних зв’язків або участь у міжнародних об’єднаннях має широкі можли-
вості брати участь у міжнародній системі хімічної безпеки та запроваджувати 
ефективні світові практики протидії хімічним загрозам в Україні. Таким чином, 
громадяни та громадські об’єднання також здатні вплинути на формування нових 
стандартів якості у ставленні до хімічних речовин різного рівня безпеки, викори-
стовуючи досвід провідних держав світу. 

В Україні до участі у громадських об’єднаннях часто долучаються предста-
вники бізнесу. Це дозволяє запроваджувати нові стандарти хімічної безпеки на 
підприємствах швидше, аніж вони отримають відображення у нормативних доку-
ментах державних органів влади України. Крім того, формується додатковий діа-
лог в контексті взаємодії державних установ та приватного бізнесу, а в ширшому 
контексті взаємозв’язок державних установ, приватного бізнесу та громадянсь-
кого суспільства. Такий діалог сприяє підвищенню соціальної відповідальної ко-
жного сектору, дозволяє доповнити один одного, отримати зворотній зв’язок про 
ефективність існуючої системи хімічної безпеки, збільшити підзвітність та прозо-
рість діяльності урядових установ та сприяє підвищенню довіри до уряду. У зда-
тності пов’язати урядові установи, представників бізнесу та громадян держави 
проявляються інтегральна та комунікаційна функції громадського сектору СНХБ.  

Функції громадянського суспільства забезпечують реалізацію прав та сво-
бод громадян України та сприяють забезпеченню безпеки держави. 

Провідними механізмами взаємодії громадян з органами влади з питань хі-
мічної безпеки є запит на інформацію, звернення громадян, електронна петиція, 
місцеві ініціативи, інформаційні кампанії, мирні зібрання, пікети, акції протесту, 
спілкування з депутатами, органи самоорганізації населення, громадські обгово-
рення, вибори, референдуми та соціологічні опитування. Отже, громадяни та гро-
мадські об’єднання мають широкі можливості через різні форми безпосередньої 
демократії взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування 
з метою привернення уваги до небезпечних явищ та захисту своїх прав і інтересів. 
Перелічені механізми дозволяють також здійснювати контроль громадянам та 
громадським організаціям за органами влади і оперативно реагувати на пору-
шення національних інтересів в сфері хімічної безпеки.  

Участь громадян у формуванні та функціонуванні системи хімічної безпеки 
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України сприяє розвитку демократичних засад держави, а ступінь участі предста-
вників громадянського суспільства у контролі за діяльністю органів влади у сфері 
забезпеченні реалізації національних хімічних інтересів, пріоритетним серед яких 
є забезпечення безпеки, свідчить про рівень демократичного розвитку України. 
Демократичний розвиток України визначається також реакцією державних 
суб’єктів національної безпеки України на діяльність представників громадянсь-
кого суспільства. В Україні у сфері національної хімічної безпеки діалог між дер-
жавними та недержавними суб’єктами безпеки має широкі перспективи розвитку. 

Важливим для забезпечення хімічної безпеки України є готовність предста-
вників громадянського суспільства захищати інтереси українців у сфері безпеки, 
взаємодіяти з органами державної влади, наявність організаційних засад та фінан-
сове забезпечення означеної діяльності.  

На результати діяльності громадян та громадських об’єднань у забезпеченні 
хімічної безпеки впливає також ряд чинників. В першу чергу, діяльність предста-
вників громадянського суспільства повинна регулюватися нормативно-право-
вими документами. Базовими правовим документами в Україні актуальним для 
забезпечення хімічної безпеки є Конституція України, Закон України «Про наці-
ональну безпеку України» та Закон України «Про громадські об’єднання», Пос-
танова Кабінету Міністрів «Порядок сприяння проведенню громадської експер-
тизи діяльності органів виконавчої влади». Однак, реалізація громадянських прав 
безпосередньо залежить від готовності українців до активної діяльності у забез-
печенні хімічної безпеки. Іншим важливим чинником є організаційне оформлення 
діяльності громадян в сфері хімічної безпеки. На даний момент в Україні подібна 
діяльність відбувається переважно в контексті функціонування різноманітних 
екологічних організацій. Однією із профільних неурядових організацій в хімічній 
сфері є Союз хіміків України, проте організація представляє хімічні підприємства 
України і орієнтована переважно на захист економічних інтересів. Важливим фа-
ктором діяльності громадянського суспільства є наявність незалежних комуніка-
ційних каналів інформування населення про стан забезпечення хімічної безпеки 
та недержавних дослідних установ, здатних займатися проблемами хімічної без-
пеки. 

Перспективи розвитку демократичного громадського контролю пов’язані з 
подоланням цілої низки проблем, серед яких провідними є корупція, недостатня 
мотивація представників органів влади на повноцінну реалізацію національних 
інтересів в сфері безпеки, песимістичні настрої частини громадян України щодо 
результативності взаємодії з органами державної влади, недостатня розвинута по-
літична культура та сфера персональної відповідальності за реалізацію націона-
льних безпекових інтересів в хімічній сфері, недостатньо розвинута організаційна 
структура громадянського суспільства та відсутність систематичної взаємодії з 
органами державної влади, відсутність стабільного та достатнього фінансування 
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діяльності недержавного сектору тощо. В свою чергу, залучення інститутів гро-
мадянського суспільства до забезпечення національної хімічної безпеки вимагає 
від державних суб’єктів СНБ розуміти необхідність та переваги співробітництва 
з громадянами та громадськими об’єднаннями, створення якісного правового ре-
гулювання співробітництва, розглядати та проваджувати ініціативи представни-
ків громадянського суспільства, політичної підтримки та забезпечення принаймні 
мінімального фінансування діяльності недержавних установ. 

Ефективність громадського демократичного контролю суттєво залежить від 
стимулювання державною владою такого контролю через правове регулювання, 
фінансування та політичну підтримку. Результатом діяльності громадян та гро-
мадських об’єднань у забезпеченні хімічної безпеки може стати зміна підходів 
органів влади та пересічних громадян до використання хімічних речовин у по-
всякденному житті та на промисловості, формування навичок передбачити появу, 
локалізувати або нейтралізувати хімічні загрози.  

Таким чином, сучасні установи системи управління та забезпечення націо-
нальної безпеки мають розгалужену структуру та дозволяють реагувати на хімічні 
загрози й небезпеки. Однак, навіть в головному документі, яким визначаються ос-
новні напрями державної політики у сфері національної безпеки, Стратегії націо-
нальної безпеки, ухваленій в 2020 р., відсутня безпосередня вказівка на хімічні 
загрози та не запланована розробка окремої Стратегії хімічної безпеки України. 
Кількість об’єктів хімічної інфраструктури та обсяг хімічних речовин, які вико-
ристовуються у промисловості України та побутовій діяльності її громадян, ви-
магає від держави побудови ефективної системи національної хімічної безпеки із 
чітко визначеними повноваженнями її суб’єктів. Тому виникає нагальна необхід-
ність реформування та оновлення системи національної хімічної безпеки. Крім 
того, наявність якісної системи хімічної безпеки розширить можливості участі 
України у міжнародній системі безпеки. 

Важливим є формування ефективного громадського демократичного конт-
ролю в сфері національної хімічної безпеки, що дозволяє налагодити діалог між 
державними та недержавними суб’єктами СЗХБ, для органів влади отримати до-
даткове джерело експертних думок та громадську допомогу у розробці націона-
льних нормативно-правових документів, мати громадський нагляд за реалізацією 
національних хімічних інтересів, використанням національних ресурсів у забез-
печенні хімічної безпеки, сприятиме прозорості діяльності органів влади та своє-
часному реформуванню СЗХБ України. Наявність в Україні активної співпраці 
державних та недержавних суб’єктів національної безпеки сприятимемо форму-
ванню ефективної системи національної безпеки та підвищенню рівня демокра-
тичності держави в цілому. 
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3.2. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку  
сучасних міжнародних відносин 

 
 

Аліна Євгенівна Лясота,  
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
 
 

У сучасному глобалізованому світі інформаційна сфера відіграє масштабну 
та важливу роль. Відповідно, для здійснення зовнішньої державної політики над-
звичайно важливим стає визначення логіки і механізмів впливу інформаційного 
простору на систему політико-комунікативних відносин. Актуалізація цього пи-
тання відбувається в умовах, коли інформація являє собою один із засобів вирі-
шення геополітичних цілей і задач і використовується як засіб утворення певного 
соціально-політичного простору для висвітлення інтересів регіональних і глоба-
льних гравців світової політики на території інших країн. У використанні ЗМІ ін-
формація набуває вигляду справжньої зброї, що спрямоване на маніпулювання 
суспільством та його свідомістю і, відповідно, громадською думкою. Держави все 
більш активно позиціонують себе як актори інформаційного простору і виступа-
ють каталізаторами взаємопов'язаних процесів мілітаризації та дипломатизаціі ін-
формаційного простору. У процесі розвитку інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ) та наслідків, що з’являються з зазначених тенденцій, а також інтег-
рації великої кількості держав, створює нові форми та концепції міжнародного 
співтовариства та вирішення зовнішніх конфліктів.  

 Визначною рисою майбутньої стадії міждержавних відносин, які постійно 
знаходяться у розвитку формувань і бурхливого розповсюдження глобального 
модерного інформаційного простору, є культурно-ідеологічне використання та 
експансія [51, c.188].  

Актори майбутнього геополітичного процесу об’єднуються задля вирі-
шення завдань щодо розвитку інформаційних технологій, а масштаби викорис-
тання відповідних прийомів впливу на суспільство вказують на інформаційно-ко-
мунікативну революцію в політичній сфері. Концепція цієї революції полягає у 
створенні нової реальності як результат розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, що надає можливість кардинально змінити традиційні та консервати-
вні політичні інститути, на прикладі системи електронного уряду, електронного 
голосування. Відповідно з цими змінами відбувається реформування щодо форм, 
мети і методів політичного впливу на соціально-політичний простір як усередині 
держави, так і на міжнародній арені. В результаті відтворюється «медіатизація» 
політики - процес залежності і взаємозалежності політики та мас-медіа [1, с. 56], 
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що є незалежним наслідком та результатом розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій. Формування інформаційного простору та місця громадянського 
суспільства у ньому є специфічним процесом політичної «медіатизації» як клю-
чового чинника інтенсивності та швидкості розвитку нової інформаційної епохи. 
Цей процес відтворює та зображує зміни моделі , важливості та мети і змісту медіа 
в сучасному суспільстві, забезпечує реалізацію основних з головних факторів та 
принципів, свободи і інформаційної безпеки в демократичній державі, а медіа стає 
одним з головних елементів інформаційно-комунікативної системи сучасної по-
літики у світі. [2, с. 622], яка має на меті активно використання медіа- даних для 
здійснення впливу на суспільство. 

 На думку вченого І. Рибака, найважливішу роль в цьому процесі сучасності 
необхідно виділити саме інформаційно-маніпулятивним технологіям. Утворю-
ючи варіативність політичних технологій, вони впливають та створюють контекст 
у сфері політичної свідомості та його простору з метою ефективного впливу та 
організації управління комунікативною сферою життєдіяльності між політич-
ними суб'єктами і громадянами , що і відтворюють сучасні трендом розвитку ін-
формаційного суспільства [3, с. 68]. 

Дійсно, сьогодні інформаційно-комунікативний вплив відбувається не 
тільки у політичній сфері, а також і на культурно-духовну складову індивідуаль-
ної національної безпеки країни. Відповідно, важливим та своєчасним важелем 
щодо цього питання є включення в Доктрину інформаційної безпеки України та-
ких підрозділів: «Збереження і примноження духовних, культурних і моральних 
цінностей українського народу»; «розвиток і захист національної інформаційної 
інфраструктури»; «Розвиток медіа-культури суспільства і соціально відповідаль-
ного медіа-середовища» [4, с. 163]. 

Зазначимо, що в 1970-х роках в Гельсінкі за для посилення європейської 
безпеки було введено «Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Єв-
ропі», який передбачав шлях до безпеки, миру і роззброєння, та необхідність пе-
регляду ідеї так званого «Гельсінкі-2» для боротьби з «симулякрами». В докуме-
нті, зокрема, зазначалося, що при розгляді питань з безпеки, миру і роззброєння 
необхідно враховувати «вепонізацію» і подальшу необхідність озброєння і роз-
зброєння в інформаційному полі. В умовах, коли інформація перетворюється на 
зброю, вона використовується для обмеження свобод, прав і знань громадян, щоб 
домінувати, демотивувати, деморалізувати і знищити противника. [47, с.188] Від-
повідно, знешкодження інформації має сприяти міжнародній боротьбі та протидії 
інформаційним війнам, спрямованої на виявлення та нейтралізацію їх ключових 
інструментів і каналів через такі прості рекомендації: 1) підвищення прозорості 
ЗМІ і соціальних мереж, включаючи ідентифікацію та поширення агентів інфор-
маційного впливу; 2) підвищення прозорості політичних та інформаційних кам-
паній; 3) створення нової нормативної бази по боротьбі з дезінформацією; 4) роз-
виток медіаграмотності. 
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Сьогодні непрозорі інформаційні веб-сайти є загальною проблемою як для 
України, так і для інших країн світу. Створюючи нові сайти для обміну різними 
типами інформації, медіа-холдінги не надають інформації про себе, що створює 
ідеальне середовище для латентногоінформаційного впливу. Необхідно розро-
бити та прийняти нове законодавство про ЗМІ «прозорість»-особливо веб-медіа, 
що дозволить громадськості ідентифікувати власників, редакторів та фінансу-
вання. Однак, слід зауважити, по-перше, WHOIS, база даних для власників / оре-
ндодавців доменів, повинні бути відкритими щодо особистості. По-друге, ці ін-
формаційні сайти, як і друкована преса, повинні надавати дані про право власно-
сті, приналежність, джерела фінансування, контактну інформацію. Усі Інтернет-
ЗМІ, незалежно від їхньої належності, повинні дотримуватися цих вимог.  

У новітній час інформація та сучасні інформаційні технології перетворю-
ються у потужні важелі політичної влади. На думку видатного американського 
соціолога Е. Тоффлера, майбутні успіхи політичного розвитку, політичної моде-
рнізації безпосередньо пов'язані з можливістю і вмінням вправно керувати полі-
тичної інформації і політичними комунікаційними потоками [5, с. 22]. 

 Сьогодні спостерігається боротьба на різних рівнях влади за інформацію, 
контроль над інформаційними потоками та владою. В умовах інформаційного су-
спільства саме можливість відтворювати та змінювати політичну інформацію, ви-
користовуючи лише тільки ефективний інформаційний вплив, в поєднанні з ная-
вністю спеціальних механізмів та інститутів державної влади у контексті полі-
тики, досягати потрібної результативності державної політики як усередині кра-
їни, так і на міжнародній арені. Зокрема, в країнах Заходу з метою використання 
ІКТ та цих методів відбувається залучення громадян до більш активного політич-
ного життя у суспільстві, становлення та формування моделі сучасної громадської 
участі за допомогою створення нових та вже існуючих мережевих структур. У той 
же час за допомогою використання новітніх комунікаційних технологій з'явля-
ється не тільки можливість залучити громадян до активної участі в політичному 
житті, але і створити середовище інформаційного впливу національного культур-
ного і політичного продукту, який зможе протистояти загрозі культурної станда-
ртизації як зворотного боку виникнення глобального інформаційного простору. 
Отже, можна стверджувати, що сучасні розвинуті країни забезпечують свою на-
ціональну безпеку та знаходяться у постійному процесівдосконаленняІКТна гло-
бальному і національному рівнях, адаптуючи свої інститути і національні спіль-
ноти до нових геополітичних реалій та потреб. 

Логіка нашого дослідження передбачає подальший розгляд національної 
системи здійснення спеціальних інформаційних та психологічних операцій США 
та Західноєвропейських країн. 

Накопичений в роки Другої світової війни досвід інформаційного впливу 
був активно використаний США. В Кореїбув створений новий центр психологіч-
ної війни, який взяв на себе не тільки керівництво підготовкою кадрів, але і на 



 

145 
 

його основі був створений новий орган - Рада з психологічної війни, що займався 
оцінкою і випробуванням нових засобів і методів ведення психологічної війни. 

Крім того, тут розпочала свою діяльність школа психологічної війни, яка 
була створена на базі спеціального факультету загальновійськовий школи (нині 
школа носить назву «Центр і школа спеціальних методів війни сухопутних військ 
імені Джона Ф. Кеннеді») [33, с.112]. 

Поняття «психологічна війна» до теперішнього часу широко поширене у 
світовому військово-політичномудискурсі. 

«Психологічна війна» - цілеспрямоване планомірне використання політич-
ними опонентами пропаганди та інших засобів (дипломатичних, військових, еко-
номічних, політичних і т. д.),для прямого або непрямого впливу на думки, настрої, 
почуття і в підсумку на поведінку супротивника з метою змусити його діяти в 
бажаних їм напрямках. Прийоми психологічної війни - це прийоми психологіч-
ного тиску, прийоми непомітного проникнення в свідомість об'єкта психологіч-
ного впливу, прийоми прихованого хвилювання і спотворення законів логіки [42, 
с.33]. 

У США цей термін вперше став вживатися в 1941 році після виходу книги 
співробітника розвідки Л. Фараго «Німецька психологічна війна» [28]. З ураху-
ванням досвіду війни в Кореї діяльність армійської служби психологічної війни 
США була переглянута. У березня 1955 року міністерство армії ввело перероб-
лене наставляння ФМ-33-5 «Ведення психологічної війни». У ньому було дано 
соціальне тлумачення американської концепції психологічної війни. «Психологі-
чна війна включає заходи, за допомогою яких передаються ідеї та інформація для 
впливу на свідомість, почуття і дії супротивника. Ці заходи проводяться коман-
дуванням у поєднанні з бойовими операціями з метою підриву морального духу 
противника. Такі заходи проводяться у відповідності з політикою, проголошеної 
керівними інстанціями» [49, с.60]. 

Саме приклад військових дійу В'єтнамі став відправною точкою форму-
вання сучасних теоретичних поглядів на інформаційно-психологічну боротьбу. 
Поступово концепція психологічної війни була трансформована у концепцією 
спеціальних методів війни. Психологічні операції стали складовою частиною в 
проведені збройними силами спеціальні операції. 

У польовому статуті армії США ФМ-33-1 1987 дається таке визначення: 
«Психологічні операції - це проведена в мирний або воєнний час планова пропа-
гандистська і психологічна діяльність, розрахована на іноземні ворожі, дружні 
або нейтральні аудиторії з тим, щоб впливати на їх відносини і поведінку в спри-
ятливому напрямку для досягнення, як політичних, так і військових національних 
цілей США» [51, с.39]. 

Аналіз змісту відповідних статутів і настанов, наведених положень і визна-
чень, свідчіть про те, що психологічні операції розглядаються військово-політич-
ним керівництвом США в широкому і вузькому сенсі. 
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У широкому сенсі психологічні операції включають комплекс політичних, 
ідеологічних і військових заходів, що проводяться проти інших країн, як ворожих, 
так і нейтральних, з метою забезпечення національних інтересів США. У вузь-
кому сенсі - це комплекс заходів пропагандистського і військового характеру, а 
також психологічних акцій з підтримки військових операцій і бойових дій своїх 
військ і наданню психологічного впливу на особовий склад противника і його на-
селення. 

За поглядами керівництва США, психологічні операції найбільш ефективно 
сприяють досягненню національних цілей при таких умовах: 1) повна і тверда під-
тримка організації та проведення психологічних операцій вищим державно-полі-
тичним керівництвом країни; 2) наявність спеціальних органів психологічних 
операцій, безпосередньо пов'язаних з урядовим механізмом прийняття політич-
них рішень в галузі національної безпеки; 3) розуміння і облік психологічних ас-
пектів при прийнятті політичних рішень в галузі національної безпеки; 4) взаємо-
дію органів планування психологічних операцій з усіма виконавчими органами, 
установами [38, с.190]. 

 Американські фахівці особливо підкреслюють, що за наявності зазначених 
умов необхідно для підвищення дієвості психологічних операцій поєднувати їх з 
потужними збройними силами і демонстрацією військової потужності. 

 В умовах війни у В'єтнамі створювалася американська концепція психоло-
гічних операцій. Почалося використання нових форм впливу на психіку людини, 
спрямованих насамперед на підсвідомий компонент психіки. 

Отримали свій подальший розвиток різні елементи мистецтва ведення ін-
формаційно-психологічного впливу. У практику ведення психологічних операцій 
увійшло надання впливу на населення всієї країни - об'єкта впливу. 

Недоліки, що мали місце у проведенні психологічних операцій під час війни 
у В'єтнамі, були проаналізовані спеціальною урядовою комісією і вироблені ре-
комендації (щодо збільшення чисельності особового складу в 10 разів, підви-
щенню рівня підготовки сил психологічних операцій резерву; повне технічне пе-
реозброєння, використання в інтересах психологічної війни засобів масової інфо-
рмації; створення і використання єдиного банку даних в інтересах психологічної 
війни). 

На думку членів урядової комісії, США зазнали поразки у В'єтнамі в той 
момент, коли втратили підтримку населення у власній країні і світової громадсь-
кої думки. Тому було зроблено важливий концептуальний висновок про те, що 
важливо заздалегідь заручитися підтримкою громадськості своєї країни і світо-
вого співтовариства по відношенню до національної військової стратегії. Одноча-
сно мали бути проведені контрпропагандистські заходи для нейтралізації пропа-
ганди супротивника. Ці висновки були враховані при підготовці військової опе-
рації проти Іраку в 1991 році [28, с.54]. 

Показовим також є те, що їнформаційно-психологічна боротьба між СРСР і 
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США за світову громадську думку після введення радянських військ в Афганістан 
закінчилася повною перемогою США. Однак і після цього керівництво СРСР не 
вжило жодних заходів в інформаційній сфері.На жаль, військово-політичним ке-
рівництвом СРСР американський досвід не був врахований при плануванні бойо-
вих дій в Афганістані. 

США та інші провідні країни Заходу зробили відповідні висновки з досвіду 
ведення психологічної війни у В'єтнамі. Головний з них - це роль і значення сві-
тової громадської думки, його недооцінка призвела до міжнародної ізоляції США, 
стимулювала зростання антивоєнного руху в самих Сполучених Штатах. Цей до-
свід було покладено в основу подальшого розвитку теорії та вдосконалення мис-
тецтва ведення психологічних операцій у локальних конфліктах 80-90-х років ХХ 
століття. 

Таким чином, В'єтнам для США виявився полігоном для відпрацювання ос-
новних положень американської концепції психологічних операцій. 

На початку 80-х років роль і значення психологічних операцій в системі за-
безпечення національної безпеки США різко зросла (після приходу в Білий дім 
президента Р. Рейгана). Почався пошук нових форм і методів впливу. Апробація 
нових підходів була здійснена під час вторгнення американських військ на Гре-
наду (1983 р). На основі результатів успішної психологічної операції проведеної 
на Гренаді, в початку 1984 року президент США Рейган віддав розпорядження 
міністерству оборони відтворити структуру і потенціал психологічних операцій 
збройних сил США [28, с.55]. Відповідно до цього розпорядження міністром обо-
рони США була організована всебічна оцінка можливостей потреб військового 
відомства в області психологічних операцій. Результатом цієї роботи булочітке 
усвідомлення того, що за десятиліттяпісля війни у В'єтнамі, потенціал психологі-
чних операцій у збройних силах прийшов у стан занепаду. Невизначеність була в 
усьому: в цілях психологічних операцій, їх завданнях, політичній доктрині, орга-
нізації та структурі підрозділів, концепції застосування, плануванні, програму-
ванні, матеріально-технічному забезпеченні, взаємодій з розвідкою, мобілізацій-
ної готовності і, що найбільш важливо, все це накладало відбиток на ставлення до 
служби психологічних операцій з боку інших військових структур [22, с.8]. 

Схвалений в середині 1986 року міністром оборони США К. Уайнбергером 
план перебудови системи психологічних операцій містив рекомендації по знач-
ному збільшенню потенціалу психологічних операцій американських збройних 
сил з метою підтримки глобальних інтересів США в мирний час, загрозливий пе-
ріод і на всіх етапах збройного конфлікту. 

Відповідно до плану була розроблена всеосяжна єдина концепція, визна-
чена сутність, зміст і спрямованість психологічних операцій, способи їх коорди-
нації та проведення в мирний час та в ході війни. Психологічні операції розгляда-
лися як свого роду помножувач бойового потенціалу військ у всіх видах бойових 
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дій. У лютому 1987 року концепція була затверджена комітетом начальників шта-
бів (КНШ). 

Прийняті теоретичні розробки були апробовані на практиці підрозділами 
психологічних операцій в ході вторгнення збройних сил США в Панаму (грудень 
1989 року). Одним з небагатьох військових конфліктів, де поставлені перед апа-
ратом психологічних операцій завдання практично були повністю реалізовані, ви-
явилася війна в Перській затоці в 1991 році. 

Загальне угруповання формувань психологічних операцій багатонаціональ-
них сил очолював полковник Джефф Джоунс. Перші підрозділи психологічних 
операцій прибули до Саудівської Аравії 31 серпня 1990 року [38, с.199]. 

Вперше планування психологічних операцій на період підготовки та ведення 
війни в затоці здійснювалося поряд з плануванням бойових операцій і було вклю-
чено в загальний план проведення операцій «Щит пустелі» і «Буря в пустелі». У 
серпні 1990 року головнокомандувач Об'єднаним центральним командуванням 
збройних сил США генерал Н. Шварцкопф направив доповідь президенту США, в 
якому наполягав на організації психологічних операцій на всіх рівнях з метою 
сприяння проведенню військових заходів. На основі цієї доповіді Дж. Буш підписав 
три секретні директиви, що визначають порядок організації та ведення психологі-
чних операцій на весь період кризи в Перській затоці, що регламентують діяльність 
розвідувальних служб, науково-дослідних установ, що займаються проблемами 
арабського світу, психологів і цілого ряду армійських органів [17, с.35]. 

Сам факт прийняття цих документів - свідчення того, що армійське команду-
вання ставило психологічні операції в один ряд з операціями бойовими. Хід вико-
нання викладених в директивах вимог був узятий на надзвичайно жорсткий конт-
роль. 

В якості основних завдань психологічних операцій були визначені: 1) дезін-
формація командування збройних сил Іраку і широкої громадськості щодо планів 
військових дій; 2) підрив довіри населення Іраку до президента Саддаму Хусейну; 
3) підтримка руху опору в Кувейті і надання допомоги опозиційним силам в са-
мому Іраку; 4) показ безперспективності опору багатонаціональним силам [39, 
с.317]. 

Для реалізації поставлених завдань і координації дій всіх залучених служб 
безпосередньо при штабі командування ЗС США в Саудівській Аравії була ство-
рена робоча група.  

Психологічні операції поділялися на два напрямки. Перший з них відноси-
вся до зовнішньополітичної сфери. Тут головними цілями були: з боку багатона-
ціональних сил - забезпечити підтримку здійснюваних щодо Іраку контрзаходів, 
зміцнити позиції антиіракської коаліції і послабити агресора; з боку Іраку - випра-
вдання своїх дій і пошук союзників. 

Другий напрямок психологічних операцій мав об'єктом безпосередньо вій-
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ськову сферу. Вони мали на меті посилення постійного психологічного тиску, по-
роджуваного військовоюситуацією, сприяння погіршенню морально-психологіч-
ного стану населення і особового складу збройних сил противника, знижуючи тим 
самим його боєздатність. 

Психологічні операції в ході всього конфлікту проводилися за такими кана-
лами: 1) глобальні телеканали (Сі-Ен-Ен); 2) національні засоби масової інформа-
ції; 3) федеральні відомства (ЦРУ, ЮСИА і т.ін.); 4) збройні сили [9, с.69]. 

Спираючись на цей потужний апарат, Сполученим Штатам вдалося підго-
тувати ґрунт для протидії Іраку: мобілізувати проти нього світову громадську ду-
мку, сприяти створенню антиіракської коаліції, поглибити існуючий розкол в 
арабському світі, розпалити ейфорію «ура-патріотизму» в США та інших країнах 
Заходу. Спроба ж Іраку знайти підтримку у світовому співтоваристві фактично 
провалилася. 

Своєрідним методом психологічного впливу на Ірак стало оперативне наси-
чення міжнародного ринку товарами з антиіракською символікою.  

В ході проведення різноманітних заходів за допомогою радіомовлення, ві-
деопропаганди, друкованих пропагандистських матеріалів, звукового віщання та 
інших засобів здійснювався інформаційно-психологічний вплив на психіку війсь-
ковослужбовців іракської армії. При цьому особлива роль відводилася засобам 
масової інформації, чия робота будувалася на основі спеціальних інструкцій і на-
станов Пентагону для кореспондентського корпусу [17, с.37]. 

Відповідно до інструкцій, у структурі органів військового управління бага-
тонаціональними силами було створено близько 40 журналістських пулів (прес-
бюро), в кожному з яких 2 місця відводилися для представників преси Саудівської 
Аравії, два інших - для решти журналістів [33]. Кожен пул мав офіцера по зв'язку 
з громадськістю, функції якого полягали в добірці і «шліфовці» різноманітних ма-
теріалів, які військове керівництво вважало найбільш «слушними» для передачі 
представникам преси. Офіцер з PR надавав в розпорядження телекомпаній спеці-
ально відзняті кліпи, що зображували в потрібному для командування союзників 
світлі хід підготовки до ведення бойових дій. Американські, англійські та фран-
цузькі журналісти, включені до складу акредитованих при командуванні націона-
льних сил пулів, у письмовій формі зобов'язувалися дотримуватися жорсткі но-
рми щодо характеру та змісту переданих повідомлень, встановлених військовим 
керівництвом [18, с.25]. Слід звернути увагу на те, що дана технологія була акти-
вно застосована і при окупації Іраку в 2003 році. Окремі компоненти даної моделі 
застосовувалися і в серпні 2008 року проамериканським режимом Саакашвілі в 
ході агресії проти Південної Осетії [19, с.70]. 

Одночасно здійснювався цілеспрямований інформаційно-психологічний 
вплив на військовослужбовців іракської армії силами підрозділів психологічних 
операцій армії США. Для проведення цієї роботи в район Перської затоки були 
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завчасно перекинуті: 8-й батальйон психологічних операцій безпосередньої підт-
римки, 96-й батальйон по роботі з цивільним населенням, 352-е командування по 
роботі з цивільним населенням. Вони мали в своєму складі друкарні, теле- і ра-
діостанції, станції різного класу [10, с.20]. 

 Підсумки війни в Перській затоці багато в чому були визначені глобальним 
і комплексним застосуванням засобів і сил інформаційно-психологічного впливу 
на інформаційно-психологічне середовище іракського суспільства. США і країни 
коаліції застосувавши до Іраку методи «інформаційної блокади» та інформаційної 
експансії, нав'язали військовослужбовцям та населенню Іраку сприйняття подій, 
що відбуваються у відповідності з поставленими цілями операції. Країни Заходу 
створили сприятливу для реалізації своїх військово-політичних цілей інформа-
ційно-психологічне середовище (іракського суспільства та світової спільноти). 

Таким чином, війна в Перській затоці показала суперефективність інформа-
ційно-психологічного впливу. Психологічні операції зіграли ключову роль у до-
сягненні результату. 

Після вдалого застосування сил і засобів психологічних операцій в Перській 
затоці перед військово-політичним керівництвом США постало питання про роз-
ширення сфери їх застосування, а саме миротворча діяльність. У грудні 1992 року 
у миротворчій операції «Відродження надії» в Сомалі взяв участь особовий склад 
96 батальйону по роботі з цивільним населенням ЗС США [22, с.5]. 

Фахівці психологічної операції США спробували механічно застосувати до-
свід, отриманий в Перській затоці, в абсолютно іншій ситуації, а саме в Сомалі - 
країні, де йшла громадянська війна. Певну роль відіграло також слабке знання 
військовослужбовцями ЗС США культурних і релігійних традицій місцевого на-
селення, наявність мовного бар'єру, відсутність в апаратаі психологічних опера-
цій досвіду роботи в умовах унікальної за своїм характером акції. У результаті 
США не вдалося домогтися розуміння і підтримки цілей операції «Відродження 
надії» з боку місцевого населення та основних збройних угруповань країни. Про 
це свідчило зростання невдоволення і антиамериканських настроїв у низці райо-
нів країни, падіння авторитету США серед сомалійців. 

Після провалу в Сомалі, керівниками американських підрозділів інформа-
ційно-психологічного забезпечення були зроблені серйозні висновки. Про це сві-
дчить ефективне застосування сил і засобів інформаційно-психологічного впливу 
на території Югославії в кінці ХХ століття (в Боснії і Герцеговині і в ході Косів-
ської кризи) [31, с.22]. 

Таким чином, досвід військових конфліктів другої половини ХХ століття 
показав, що психологічні операції міцно трансформувалися в одну з основних 
складових частин сучасних бойових операцій. 

В арміях Північноатлантичного союзу організація психологічних операцій 
регламентується директивами, статутами і настановами, розробленими як для 
збройних сил окремих країн блоку, так і для НАТО і в цілому. У масштабі НАТО 
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діє єдина директива «Про засади планування та ведення психологічних операцій» 
[46, с.149]. 

Психологічні операції плануються і проводяться відповідно до рішення го-
ловнокомандувачів, командувачів і командирів різних рівнів у мирний і воєнний 
час, а також у кризових ситуаціях. 

Концептуальну основу розробки психологічних операцій складають насту-
пні принципові положення: 1) психологічним операціям належить вирішальна 
роль у формуванні рішучості суспільства досягти цілей національної безпеки, за-
безпеченні підтримки з боку свого народу проведених політичних і військових 
заходів; 2) психологічні операції, якщо їх здійснення було розпочато завчасно і 
вони проводилися з високою ефективністю, можуть дозволити взагалі відмови-
тися від застосування військової сили; 3) ретельна організація психологічних опе-
рацій та їх врахування при плануванні та прийнятті військових рішень значно пі-
двищують бойовий потенціал військ; 4) у військовому конфлікті із застосуванням 
звичайних засобів ведення збройної боротьби психологічні операції можуть під-
вищувати бойову ефективність військ, сприяти досягненню успіху, перемоги при 
збереженні живої сили, бойової техніки та озброєння; 5) психологічні операції за-
безпечують підтримку бойових дій усіх рівнів шляхом зниження боєздатності 
військ противника; 6) проведення психологічних операцій не обмежується міжна-
родними правовими актами, володіє високою економічною ефективністю і допу-
скає застосування різноманітних форм і методів [47, с.130]. 

Об'єктами психологічних операцій можуть бути: населення, армія і уряду 
ворожих, дружніх і нейтральних країн, а в деяких ситуаціях населення і армія 
своєї країни. 

На думку американських військових фахівців, у сфері психологічних опе-
рацій ЗС США потрібне проведення кардинальних реформ. Пояснюється це на-
самперед збільшеними потребами використання асиметричних способів ведення 
сучасних бойових дій. Аналітики розглядають три варіанти вирішення даної про-
блеми [29, с.194]. 

Перший передбачає необхідність залишити структуру без змін і продовжу-
вати використовувати їїна тактичному рівні. Другий пропонує інтеграцію частин 
психологічних операцій в підрозділи РЕБ. Відповідно до третього - в перспективі 
можливий вихід на стратегічний рівень ПСО.  

Сьогодні розглядається ще один варіант - інформаційні та психологічні опе-
рації мають бути «вбудовані» в центричну систему ведення війни. Це дозволить 
оперативно реагувати на зміну обстановки і погоджувати ПСО з бойовими діями, 
в ході яких фізичне знищення супротивника супроводжується придушенням його 
морального духу, внаслідок чого перемога досягається швидше і з меншими ви-
тратами сил і засобів. 

В умовах сучасного геополітичного простору жодна держава не має можли-
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вості повною мірою забезпечити свою військову безпеку і захист від агресії, ви-
користовуючи тільки збройні сили. Забезпечення безпеки все більше актуалізу-
ється і стає комплексним завданням, вирішення якого вимагає задіяння військо-
вих, політичних, дипломатичних, економічних, інформаційних та інших засобів 
[15, с.3]. 

Сьогодні, найбільш потужним апаратом ведення психологічних операцій 
володіють саме Сполучені Штати. Висока ефективність їх обумовлюється тією 
увагою, яка приділяється цьому питанню військово-політичним керівництвом і 
командуванням країни, а також гнучкою організаційно-штатною структурою і 
найсучаснішим технічним оснащенням. 

У ЗС США за організацію та ведення інформаційного забезпечення (ІЗ) без-
посередньо відповідає об'єднане командування спеціальних операцій (ОКСО, 
авіабаза Мак-Ділл, штат Північна Кароліна). Основним його компонентом є ко-
мандування спеціальних операцій сухопутних військ (КСВ СВ, Форт-Брагг, штат 
Північна Кароліна), замикається в адміністративному відношенні також на штаб 
Армії. У підпорядкуванні КСВ СВ знаходяться частини інформаційного забезпе-
чення регулярних збройних сил чисельністю понад 2 тис. чоловік. У складі резе-
рву ЗС США мається командування зі зв'язків з цивільною адміністрацією і пси-
хологічних операцій, якому підпорядковані резервні підрозділи інформаційного 
забезпечення сухопутних військ та органи (частини) із зв'язків з цивільною адмі-
ністрацією. У командуванні налічується близько 9 тис. Військовослужбовців і ци-
вільного персоналу [43, с.36]. 

Висока ефективність підрозділів МО ЗС США є результатом бойового дос-
віду, отриманого в ході воєн, збройних конфліктів і контртерористичних операцій 
(Корея, В'єтнам, Гренада, Балкани, Колумбія, Філіппіни, Афганістан, Ірак, Лівія 
та ін.). Практично всі операції за участю ЗС США проходилиіз застосування цих 
формувань. 

Об'єднане командування сил спеціальних операцій ЗС США постійно пра-
цює над удосконаленням форм і методів психологічного впливу, що відповідають 
конкретній обстановці і умовам застосування військ (сил). Зіткнувшись з низькою 
ефективністю проведення звичайних військових операцій (на тактичному рівні) 
для стабілізації обстановки в Афганістані, американське командування вирішило 
домагатися своїх цілей не «вогнем і мечем», а шляхом «завоювання сердець і 
умів» (hearts&minds) афганці. Для цього були організовані мобільні групи цивіль-
них фахівців, які під охороною військових підрозділів займалися відновленням 
комунікацій та інфраструктури, надавали допомогу місцевому населенню і спри-
яли стабілізації обстановки в країні. Ці підрозділи отримали назву «команди з від-
новлення провінцій» (КВП) [30, с.85]. 

На стратегічному ж рівні підрозділу інформаційного забезпечення успішно 
діяли з самого початку операції «Свобода Іраку». З метою досягнення її підтримки 
світовою спільнотою Пентагон основний упор зробив на цілеспрямовану роботу 
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з представниками ЗМІ. 
Ексклюзивні права на висвітлення бойових дій були надані потужним інфо-

рмаційним ресурсам - агентствами Сі-Ен-Ен і Бі-бі-сі. Крім того, журналісти 
«прикріплялися» до підрозділів, які брали участь у бойових діях 
(embeddedjournalists). В зону їх проведення було спрямовано найкращих амери-
канських репортерів [14, с.56]. 

Ефективність цього рішення підтвердилася в перші дні операції, коли в ме-
режі Інтернет можна було в режимі реального часу спостерігати кадри наступу 
коаліційних військ з телекамер, встановлених на американських танках. Розраху-
нок робився на те, що репортери, подолавши всі труднощіта злидні бойових дії 
разом із вояками, не зможуть критично відгукнутися про своїх «побратимів». 
Всього до бойових частинам і підрозділам американської армії були «прикріп-
лені» 662 журналіста, ще 95 перебували в британських підрозділах [37, с.96]. 

Нова форма участі журналістів у інформаційно-психологічному забезпе-
ченні, за оцінками західних фахівців, дозволила отримати істотнесхвалення та 
підтримку бойових дій з боку громадськості країн коаліції. 

У другому десятилітті XXI століття психологічні операції, що проводяться 
США, вийшли на якісно новий рівень. Поряд з такими традиційними методами, 
як друкована пропаганда, усна агітація, теле- і радіомовлення, американські фахі-
вці ПСО стали активно використовувати сучасні технології соціальних медіаме-
реж (Єгипет, Лівія, Сирія). Це дозволило значно підвищити ступінь ефективності 
ІПВ стратегічного рівня. 

За останні кілька років у збройних силах США введені в дію десятки доку-
ментів, в числі яких нова редакція настанови КНШ ЗС США JP 3-13.2 «Психоло-
гічні операції» від 7 січня 2010 року [16, с.7]. У цьому документі відображені по-
гляди американського військового керівництва на підготовку та ведення ІО в ході 
спільних військових операцій за участю державних і недержавних структур як в 
мирний, так і воєнний час. 

Документ являє собою загальне керівництво для командувачів великими 
угрупованнями військ (сил) ІЗ, а також командирів з'єднань і частин в області ор-
ганізації і ведення психологічних операцій. Згідно з документом Пентагон оста-
точно переходить до переважного використання сучасних технологій поширення 
матеріалів ІПВ, у тому числі в мережі Інтернет. Поряд з цим передбачається тісна 
взаємодія з цивільними структурами, що займаються організацією підтримки зв'я-
зків з громадськістю. До кола державних відомств, з якими здійснюється коорди-
нація і взаємодія, входять: ЦРУ, бюро з міжнародних інформаційним програмам 
держдепартаменту США, бюро міжнародного мовлення, рада керівників з мов-
лення, міністерства торгівлі, внутрішньої безпеки, транспорту, енергетики та юс-
тиції, Управління боротьби з наркотиками і берегова охорона [35, с.71]. 

Отже, протягом XX століття інформаційно-психологічний вплив на насе-
лення та особовий склад збройних сил противника входило в плани військово-
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політичного керівництва провідних держав світу, а саме США. На початку XXI 
століття ІПВ стало приділятися більша увага, що багато в чому обумовлено шви-
дкими темпами розвитку, поширення і впровадження в усі сфери життя інформа-
ційних і телекомунікаційних технологій, особливо на базі глобальної інформацій-
ної мережі Інтернет. Значно зросли обсяги і швидкість передачі інформації. Крім 
цього, кардинально змінилася роль «простих громадян» у формуванні такого ін-
формаційного простору. 

У подібних умовах ефективність дій підрозділів інформаційного забезпе-
чення надзвичайно зросла. Це зумовлює пильну увагу, що приділяється розвитку 
сил і засобів психологічних операцій США. Найближчим часом слід очікувати 
розширення масштабів інформаційного забезпечення, більш глибокої його інтег-
рації у глобальні інформаційні процеси, кількісне зростання підрозділів інформа-
ційного забезпечення, а також вдосконалення технічних засобів. 

В контексті нашого дослідження певний науковий інтерес становить також 
досвід ведення інформаційних війн західноєвропейських країн, зокрема Німеч-
чини та Франції. 

Сьогодні у ФРН внаслідок впливу ряду чинників, пов'язаних, зокрема, з по-
силенням її ролі в міжнародній політиці і формуванням інформаційного суспіль-
ства, відзначається трансформація поглядів на військову політику.  

Аналіз доктринальних установок Німеччини, її військово-політичної прак-
тики вказує на відхід від оцінки інформації тільки як такої, що матеріально забез-
печує військову діяльність [27, с.245]. В процесі досягнення цілей державної по-
літики країни саме інформаційний інструментарій починає відігравати більш ак-
тивну роль. ІЗ дозволяє вирішувати багато конфліктів без застосування традицій-
них засобів збройної боротьби, при цьому власне військові засоби нерідко вико-
ристовуються в якості лише підтримки. Внаслідок цього інформаційне забезпе-
чення (ІЗ) військової політики ФРН в даний час стає не тільки необхідним, але і 
достатньою умовою досягнення її цілей. 

Серед переваг такого забезпечення військової політики ФРН слід зазначити: 
традиційну увагу до факторів інформації та комунікації; наявність серйозних тео-
ретичних розробок та значний практичний досвід використання інформаційного 
потенціалу при вирішенні завдань військової політики і, як наслідок - розвинену 
систему органів управління з високим рівнем інформатизації військової сфери; вра-
хування у процесі підготовки військових і політичних кадрів інформаційного хара-
ктеру сучасної військової політики, розвиток комунікативної компетентності [17, 
с.36]. 

У той же час поряд із перевагами у ІЗ військової політики Німеччини є і 
певні вади, серед яких необхідно відзначити недостатнє врахування (недооцінка) 
військово-політичним керівництвом (ВПК) ФРН інформаційного характеру су-
часних війн та конфліктів; залежність ВПК від громадської думки, що обмежує 
свободу дій і оперативність прийняття рішень про застосування військової сили 
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(у тому числі відносини між органами державної влади із засобами масової інфо-
рмації, загострюються при освітленні в ЗМІ військово-політичної обстановки; не-
гативне сприйняття громадськістю країни зниження свого добробуту та благопо-
луччя і людських втрат); певна несамостійність при проведенні інформаційних 
акцій через необхідність узгодження дій з союзниками по НАТО. 

ВПК і соціально-політична еліта ФРН нині усвідомили роль факторів інфо-
рмації та комунікації у військовій політиці. Врахування наведених негативних мо-
ментів знаходить своє відображення в практиці військового будівництва та війсь-
ково-політичної діяльності Німеччини [7, с.294]. 

Сучасні військові операції за участю бундесверу виявили цілу низку про-
блем, що ускладнюють йому реалізацію свого призначення, пов’язаних із факто-
рами інформації та комунікації. Це, зокрема, відставання від США в можливостях 
оцінки військово-політичної ситуації в реальному масштабі часу, що ускладнює 
своєчасне прийняття військово-політичних рішень; невідповідність сучасним ви-
могам системи інформаційного забезпечення управління збройними силами у вій-
ськовому конфлікті; недосконалість застосовуваних засобів інформації та комуні-
кацій; низький рівень взаємодії зі ЗМІ щодо інформування громадськості та ряд 
інших. 

З метою вирішення зазначених проблеми було вжито заходів теоретичного 
та практичного характеру з ІЗ військової політики Німеччини. Серед основних з 
них, слід зазначити: масове використання комп'ютерної техніки в інформаційних 
і комунікаційних системах; стрімкість і вихід військових дій за межі зони безпо-
середнього зіткнення сторін, трансформація поля бою в бойовий простір і його 
інформатизація; широке застосування високоінтелектуальної зброї; прагнення 
уникнути втрат і побічного збитку; завчасне створення вирішальної переваги над 
противником, підрив його бойової потужності і примус до відмови від первинних 
задумів. Серед нових загроз називаються інформаційний тероризм, несанкціоно-
ваний доступ до інформаційних мереж та інші дії, пов'язані з можливістю негати-
вного впливу на суспільну свідомість [41, с.11]. 

У ФРН інтенсивного розвитку набула нормативна база, що визначає зміст 
інформаційного забезпечення військової політики. Інформаційні потреби суб'єк-
тів військової політики та інших об'єктів, що потребують ІЗ, випливають з поло-
жень, які містяться в концептуальних документах доктринального характеру: 
«Ключові напрями політики ФРН в галузі оборони» (травень 2003), «Концепція 
реформування бундесверу» (жовтень 2004 ), «Основи діяльності вищих органів 
військового управління ФРН» (квітень 2005 го). Слід виділити «Білу книгу» міні-
стерства оборони країни (2006), в якій вперше використано поняття «комплексна 
безпека» [42, с.33]. Більш приватні питання конкретизовані в інших нормативних 
актах (наприклад, програма захисту «критичних інфраструктур», «Медіаконцеп-
ція бундесверу», концепція проведення інформаційних операцій та ін.). 

Підготовка подібних документів свідчить про прагнення ВПР Німеччини 
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впорядкувати і інституціоналізувати процес адаптації військової сили держави до 
умов інформаційного суспільства. 

Пріоритетним напрямком ІЗ військової політики ФРН є впровадження су-
часних інформаційних технологій в систему прийняття військово-політичних рі-
шень та інформатизація збройних сил. Це обумовлено необхідністю розвитку ін-
формаційного менеджменту, який повинен вирішувати протиріччя між необхід-
ністю «надання військовому і політичному керівництву адекватної інформації та 
її надлишку» [8, с.72]. У Німеччині вже діють автоматизовані системи Rubin, 
Heros та інші, які своєчасно надають інформацію для оцінки обстановки та прий-
няття рішень. У 2000 році в бундесвері з'явилася локальна внутрішня інформа-
ційна система Інтранет, призначена в першу чергу для безпосереднього та постій-
ного інформування військовослужбовців і цивільного персоналу про рішення ви-
щого політичного і ВПР країни, що стосуються збройних сил. 

Відповідно до програми устаткування НД новими засобами зв'язку та конт-
рактом, підписаним з федеральним відомством з розробки та закупівлі ОВТ бунде-
сверу у вересні 2005 року, фірма EADS SecureNetworks планує здійснити поставку 
30 комплектів обладнання цифрового мобільного зв'язку ТЕТРАПОЛ для бундес-
веру (TETRAPOL Bw). Дана техніка призначається для оснащення насамперед під-
розділів ЗС ФРН, задіяних у складі військових контингентів за кордоном [37, с.59]. 

Експлуатація дослідних зразків цієї системи мобільного зв'язку в Афганіс-
тані та Косово продемонструвала її надійність і засвідчила вибір стандарту як ос-
новного для побудови інтегрованих тактичних систем управління та зв'язку. Заці-
кавленість німецького військового керівництва в оснащенні бундесверу засобами 
зв'язку ТЕТРАПОЛ обумовлене ще й тим, що даний стандарт застосовується у 
збройних силах країн НАТО і завдяки сумісності засобів зв'язку можуть утворю-
ватися об'єднані радіомережі багатонаціональних військових контингентів. 

Перший серійний зразок комплекту апаратури ТЕТРАПОЛ для бундесверу 
на початку грудня 2006 року був переданий керівництву відділу управління та 
підтримки ОК забезпечення ЗС ФРН. Згодом він поступив на озброєння окремого 
полку зв'язку об'єднаного оперативного командування (ООК), який відповідає за 
розгортання інформаційно-управляючих систем (ІУС) угруповань військ в ході їх 
бойового застосування. З метою створення об'єднаної ІУС бундесверу в найбли-
жчі роки планується проведення масштабних заходів з технічної модернізації за-
собів управління, зв'язку та автоматизації в рамках ряду проектів [25, с.34]. 

Модернізація телекомунікаційного обладнання та комп'ютерної техніки на 
військових об'єктах ФРН тривалий період часу (з 1999 року) пов'язується з прое-
ктом «Геркулес» (HERKULES) [21, с.81]. 

Після тривалих дебатів з питань фінансування між експертами ревізійної ко-
місії, представниками промисловості та керівництвом міністерства оборони в сере-
дині грудня 2006 року бюджетна комісія бундестагу схвалила даний проект, прое-
ктна вартість якого на той момент становила не менше 6650000000 євро [36, с.244]. 
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У рамках затвердженої програми протягом десяти років (2007-2017) було 
заплановано обладнати новими комп'ютерами та оргтехнікою більше 140 тис. ав-
томатизованих робочих місць (АРМ) на об'єктах МО, встановити близько 300 тис. 
цифрових телефонних апаратів і замінити більш 15 тис. мобільних телефонів. 
Крім того, до завдань спільного комерційного підприємства входить: розгортання 
і технічний супровід мереж телефонного зв'язку і передачі даних в інтересах бун-
десверу на всій території ФРН; створення та підтримка локальних комп'ютерних 
мереж на військових об'єктах; модернізація та експлуатація обчислювальних цен-
трів, задіяних у тиловому забезпеченні бундесверу та адміністративному управ-
лінні; установка і оновлення комп'ютерного програмного забезпечення; сприяння 
впровадженню засобів SAP; надання таких глобальних послуг, як електронна по-
шта, Інтернет, Інтранет та ін. [21, с.115]. 

«Геркулес» був найбільшим в Європі спільним проектом державного і при-
ватного секторів (Public-PrivatePartnerships). Виконання програми в рамках відпо-
відного договору між федеральним відомством з розробки та закупівлі озброєнь 
бундесверу і спільним підприємством Information-stechnikGmbH триватиме бли-
зько десяти років, а загальна вартість проекту складе понад 7 млрд євро [47, с.125]. 

У стратегічній ланці управління бундесверу важливе значення надається ро-
звитку супутникового зв'язку. Крім того, такі кошти розглядаються в якості осно-
вних для організації зв'язку з континентами НД ФРН за кордоном. Більш широкі 
можливості в даній області військове керівництво розраховує отримати завдяки 
реалізації програми «Сатки для бундесверу. Етап 2» (SATCOM BwStufe), що пе-
редбачає, зокрема, створення національної військової супутникової системи зв'я-
зку [32, с.13]. 

В якості пріоритетного напрямку слід виділити інтенсивне формування спе-
ціальних органів інформаційного забезпечення військової політики ФРН та опти-
мізацію їх структури. 

У процесі реформи бундесверу відбуваються також перетворення війсь-
ково-інформаційних органів, спрямованих на оптимізацію та більш ефективне ви-
користання наявних ресурсів. У результаті нова їх структура покликана «забезпе-
чувати постійне і всеосяжне постачання інформацією політичного і військового 
керівництва» з Німеччини, ефективно і оперативноформувати сприятливе інфор-
маційне середовище для реалізації офіційних доктринальних установ. 

Використання інформаційно-комунікативних ресурсів і засобів розгляда-
ється в ФРН в якості невід'ємної частини інструментарію, що сприяє подоланню 
міжнародних криз і конфліктів, зниженню інтенсивності застосування засобів 
збройного насильства. Вважається, що в процесі спеціально організованої інфор-
маційної діяльності з'являється можливість уникнути або зупинити військові дії, 
домогтися довіри і підтримки з боку німецької та зарубіжної громадськості, а та-
кож конфліктуючих сторін і населення в регіоні конфлікту, сформувати у об'єктів 
інформаційного впливу заданий алгоритм поведінки. 
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Аналізуючи сучасні військові конфлікти, в яких можлива участь ФРН, ні-
мецькі політологи вважають, що проста технологічна перевага не є достатньою 
умовою успіху, необхідна комунікативна компетентність військових і політичних 
кадрів, без чого неможливе функціонування механізму інформаційного забезпе-
чення військової політики.  

Підвищенням комунікативної компетентності військових і політичних кад-
рів у Німеччині займаються багато спеціалізовані навчальні та науково-дослідні 
установи як федерального рівня, так і належать військовому відомству. Серед них 
центр оперативної інформації (Маєн), управління геоінформаційної служби (Ой-
скірхен), центр трансформації бундесверу (Вальдбрель), центр бундесверу з кон-
тролю за дотриманням договорів у військовій галузі (Гайленкірхен), технічний 
центр інформаційних технологій та електроніки (Гредінг), академія інформації та 
засобів комунікацій (Штраусберг), академія керівного складу бундесверу (Гам-
бург), інститут соціальних досліджень бундесверу (Штраусберг), інститут війсь-
ково-історичних досліджень (Потсдам), університети бундесверу (Гамбург, Мюн-
хен), школа служби управління та підтримки (Пекінг), центр служби внутріш-
нього керівництва бундесверу (Кобленц) [6, с.68]. 

Аналіз категорій залучених для підвищення комунікативної компетентності 
фахівців дозволяє зробити висновок, що в процесі їх підбору акцент робиться на 
представників референтних груп, які здатні, використовуючи канали прямої ко-
мунікації, ефективно і безпосередньо впливати на морально-психологічний стан 
особового складу збройних сил, а також формувати громадську думку в країні і 
за кордоном з питань політики безпеки і оборони ФРН. 

Механізм реалізації інформаційного забезпечення військової політики яв-
ляє собою сукупність станів, процесів, норм, засобів і методів, з яких складається 
ІЗ і за допомогою яких досягається мета, а також вирішуються його завдання. Та-
ким чином, він виступає як динамічна структура, що охоплює всю систему взає-
мовідносин в просторі між суб'єктами та об'єктами інформаційного забезпечення. 

Отримання суб'єктами військової політики Німеччини об'єктивної інформа-
ції та використання каналів зворотного зв'язку при здійсненні політичної комуні-
кації дозволяють при необхідності вносити корективи в дії влади, приймати пре-
вентивні заходи щодо цілеспрямованого інформаційного впливу на об'єкти ІВ вій-
ськової політики країни. 

Франція, як і будь-яка цивілізована держава, має століттями відпрацьований 
механізм прийняття та реалізації рішень з проблем зовнішньої та внутрішньої по-
літики. Це стосується всіх сфер діяльності суспільства і держави, в тому числі 
питань оборони і безпеки держави. Зазначений механізм закріплений в конкрет-
них законодавчих державних актах і міжнародних угодах, його функціонування 
здійснюється відповідними державними та громадськими структурами, які діють 
як усередині країни, так і в рамках міжнародних інститутів. Створена на демокра-
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тичних принципах, система контролю з боку суспільства та спеціальних держав-
них органів ускладнює окремим чиновникам (зокрема, вищій посадовій особі - 
Президенту) і установам використання певних елементів волюнтаризму. 

Військове будівництво, політика в галузі оборони і безпеки регламенту-
ються положеннями Конституції Французької Республіки (статті 5,15,16, 34, 35, 
36) та Наказом Президента № 59147 від 7 січня 1959 (ст. 1), а також рішенням 
колишнього президента Жака Ширака про реформування збройних сил, оприлю-
дненими 23 лютого 1996 р .: «Французька національна оборона заснована на прин-
ципах залякування, спирається на національні стратегічні і тактичні (передстра-
тегічні) ядерні сили. Найголовніше їх завдання - забезпечення незалежності Фран-
ції в ім'я свободи і миру. Безпека і незалежність країни вимагає недоторканності 
національної території і захисту своїх громадян від будь-якого можливого ризику 
агресії. Франція переконана в необхідності мати свою національну ядерну зброю, 
що повною мірою сприяє глобальному посилення політики залякування» [40, 
с.98]. Ядерна зброя у французькій військовій доктрині виконує, насамперед, так 
звану роль «інформаційної зброї»: її наявність дозволяє французькому військово-
політичному керівництву створювати бажаний інформаційно-психологічний тиск 
на своїх опонентів. 

Функції Збройних сил Франції полягають у забезпеченні безпеки: націона-
льної території (континентальної Франції, заморських департаментів і заморських 
територій) від будь-яких загроз і агресій; в свободі дій на міжнародній арені; в 
участі у заходах щодо забезпечення захисту Європи; г) у підтримці безпеки всіх 
держав, розташованих поза Європою, з якими Франція пов'язана угодами або єди-
ними поглядами; у забезпеченні захисту французьких інтересів на морі і безпеки 
морської торгівлі [23, с.122]. 

Законодавчі акти Франції, що стосуються організації оборони, чітко зазна-
чають відповідальність і повновладдя органів державного управління в галузі 
«військової розвідки» (далі - розвідка), яка охоплює всі напрямки розвідувальної 
діяльності: політичну, дипломатичну, економічну, військову, наукову, технологі-
чну та ін. В державі створена чітка ієрархія повноважень і відповідальності. Вся 
система органів і спецслужб Французької Республіки, відповідальних за оборону, 
державну, економічну, військову, інформаційну та інші види національної без-
пеки підрозділяється на системи президентського, парламентського та урядового 
рівня. Остання, у свою чергу, на структури, підпорядковані прем'єр-міністру, мі-
ністру внутрішніх справ, начальнику генерального штабу ЗС, міністру закордон-
них справ, міністру у справах заморських департаментів і територій, міністру еко-
номіки і фінансів [24, с.40]. 

Завдання Генерального секретаріату національної оборони (ГСНО - SGDN 
- SecretariatgeneraldelaDefenseNationale) охоплюють діяльність y сфері зовнішньої 
політики і проблеми оборони невійськовими засобами, аналіз наукових і техноло-
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гічних даних, контроль за розвитком озброєнь і за експортом військової продук-
ції, забезпечення безпеки комп'ютерних систем. 

Основними функціями SGDN визначені такі: 1) інформаційне забезпечення 
прем'єр-міністра і його консультування за трьома основними напрямками: стан і 
розвиток загальної військово-політичної обстановки; 2) підготовка засідань і про-
ектів постанов уряду з питань оборони і контроль за виконанням рішень; 3) спо-
стереження за розвитком криз і конфліктів, вивчення варіантів і опрацюванні про-
позицій щодо можливих дій уряду в певній ситуації; 4) координація зусиль різних 
міністерств у галузі оборони; 5) підготовка рекомендацій уряду щодо вдоскона-
лення і використання засобів захисту секретів військового характеру та контроль 
за виконанням відповідних наказів та інструкцій; 6) координація заходів у сфері 
міжнародного співробітництва та військової допомоги іншим державам; 7) конт-
роль за виконанням і координація відповідних заходів щодо експорту озброєнь і 
високих технологій [19, с.70]. 

У липні 1987 функції ГСНО по забезпеченню безпеки на каналах електрон-
ного зв'язку та комп'ютерної техніки передані новій Міжміністерській службі без-
пеки інформаційних систем (DelegationInterministerielle - laSecuritedesSystпmesd'-
Information - DISSI). 

У галузі розвідки ГСНО організовує розвідувально-інформаційну діяль-
ність і безпосередньо здійснює збір, обробку, систематизацію та узагальнення ро-
звідувальних відомостей, необхідних уряду; забезпечує умови діяльності Секре-
таріату міжміністерського комітету з розвідки. ГСНО укомплектовано як цивіль-
ними особами, так і вищими офіцерами усіх видів збройних сил. Чисельність ра-
зом з іншими підлеглими йому структурами становить 584 співробітників, бли-
зько 110 з них задіяні в експертно-аналітичній сфері. 

Основними структурними елементами ГСНО є: 1) інформаційно-аналітичні 
управління (стратегічного розвитку документування – evolutionet Documentation 
Strategeique - EDS), в якому є спеціальний відділ, який раніше здійснював експе-
ртну оцінку Можливостей держав СНД; 2) управління обробки розвідувальних ві-
домостей (Scietifiqueet Transfers Sensibles - STS) для поточного інформаційного 
забезпечення потреб уряду, наукових та експортних відомств; 3) управління уря-
дового контролю і забезпечення безпеки території; 4) загально-адміністративне 
управління (Administration Generale - AG) [34, с.25]. 

Основним завданням Управління захисту та безпеки MHO Франції як ві-
домчого органу (військової контррозвідки) є: запобігання проникнення агентури 
інорозвідок і «комуністичного впливу на французьку армію» - протидія шпигун-
ству, саботажу , диверсіям і ворожої пропаганди у військах, оперативне спостере-
ження та розробка пацифістських і антимілітаристських угруповань, а також ви-
криття фактів таємного транспортування зі зброї [44, с.85]. У 1983 році було прий-
нято рішення про скорочення кількості оперативних співробітників, зайнятих сте-
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женням за військовослужбовцями -вони були переорієнтовані на забезпечення фі-
зичної безпеки військових об'єктів. 

Управління стратегічних досліджень здійснює консультативно-інформа-
ційну та інформаційно-аналітичну діяльність в рамках Міністерства оборони у 
військово-політичних і військово-стратегічних питаннях [30, с.88]. 

Завдання добору оперативної контррозвідувальної інформації, необхідної 
для підтримання громадського порядку та інформування 352 керівництва держави 
про політичну, соціальну та економічну ситуацію в державі було покладено на 
Центральне управління загального освідомлення МВСRG (служби політичного 
розшуку). Нормативно повноваження RG закріплені y Декреті Президента від 17 
листопада 1951 року [42, с.37]. 

Основні завдання RG передбачають оперативне спостереження за діяльні-
стю преси, вивчення шляхом опитувань громадської думки напередодні виборів, 
контроль діяльності сект і угруповань національних меншин, журналістів та по-
літичних партій з метою попередження, викриття та припинення діяльності анти-
конституційних сил, масових заворушень, страйків тощо. Офіцери RG не мають 
юридичного права на затримання, арешти або допити. Вони отримують інформа-
цію з відкритих джерел, шляхом таємного (агентурного і оперативно-технічного) 
проникнення на збори та інші масові заходи, в групи і організації, а також шляхом 
контролю поштового, телефонного та електронних каналів зв'язку [45, с.12]. 

Відразу ж після перемоги на президентських виборах 2007 року Ніколя Са-
ркозі довірив ключовий пост генерального директора національної поліції своєму 
другові Фредеріку Пешенару, який все життя пропрацював в цьому відомстві. 
Але, перед Пешенаром було поставлено завдання вирішити долю трьох контрроз-
відувальних служб безпеки, які опинилися під його керівництвом: DST (контрроз-
відки), RG (служби політичного розшуку) і SDAT (антитерористичний підрозділу 
кримінальної поліції). Початок цього процесу зроблений шляхом переведення 
всіх трьох служб під один дах - в сучасну будівлю загальною площею 25 тис. кв.м. 
в північному передмісті Парижа Леваллуа-Перре [28, с.54]. 

Головне управління кримінальної поліції Франції є одним з численних під-
розділів Головного управління національної поліції. ГУКП складається з ряду 
Центральних служб {Servicescentrals) і координує оперативну роботу і дізнання 
20 територіальних підрозділів - зовнішніх служб (Servicesexterieures) - в загально-
кримінальної середовищі. ГУКП концентрує інформацію з оперативного обліку 
та інформаційні масиви баз даних автоматизованих систем ІОЦ МВС з криміна-
льних питань. 

Спецслужби МВС тісно взаємодіють зі структурами, підпорядкованими 
MO - Управлінням охорони та безпеки і Головним управлінням національної жа-
ндармерії [11, с.81]. 

Складна проблема забезпечення державної і суспільної безпеки в сучасних 
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умовах вимагала проведення відповідної концентрації зусиль контррозвідуваль-
них служб держави. Однак можливість реалізації цієї ідеї з'явилася лише з прихо-
дом на пост Президента Франції колишнього міністра внутрішніх справ Ніколя 
Саркозі. 

У сфері оперативної діяльності важлива роль також належить цивільним мі-
ністерствам, які представлені в Комітеті національної оборони і в Міжміністерсь-
кому комітеті з розвідки. У складі кожного цивільного міністерства визначено по-
садову особу, на яку покладено завдання організації взаємодії з ГСНО та іншими 
відомчими спецслужбами. 

Отже, можна зробити такий висновок. Механізм реалізації інформаційного 
забезпечення військової політики виступає як сукупність станів, процесів, норм, 
засобів і методів, з яких складається інформаційне забезпечення і за допомогою 
яких досягається мета, а також вирішуються його завдання. У цьому механізмі 
проявляється зміна станів всіх його елементів, і, отже, він виступає як динамічна 
структура, що охоплює всю систему взаємовідносин в просторі між суб'єктами та 
об'єктами інформаційного забезпечення. 

Отримання суб'єктами військової політики Німеччини об'єктивної інформа-
ції та використання каналів зворотного зв'язку при здійсненні політичної комуні-
кації дозволяють при необхідності вносити корективи в дії влади, приймати пре-
вентивні заходи щодо цілеспрямованого інформаційного впливу на об'єкти ІВ вій-
ськової політики країни. 

Французькі експерти дотримуються концепції інформаційної війни, що 
складається з двох головних елементів: військової та економічної (громадянсь-
кої). Військова складова передбачає кілька обмежену роль інформаційних опера-
цій, оскільки ІВ розглядається головним чином у контексті конфліктів малої інте-
нсивності або в миротворчих операцій. При такому підході союзники не можуть 
бути потенційними противниками. 

Навпаки, економічна або цивільна концепція включає більш широкий діа-
пазон потенційного застосування інформаційних операцій. Точка зору французь-
ких експертів відрізняється більш широким і більш глибоким вивченням конфлі-
ктів в економічній сфері, причому в подібних ситуаціях французи не почувають 
себе зв'язаними рамками НАТО, ООН або думкою США. Підхід Франції до еко-
номічного конфлікту допускає, що і союзник може одночасно бути об'єктом ін-
формаційних війн. 

Таким чином, інформаційний простір виступає одним з каталізаторів сучас-
них інформаційно-комунікаційних війн а кібербезпека як «зброя» протидії. Інфор-
маційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають ключовим чинником світової по-
літики і економіки. Вони несуть не тільки унікальні можливості, а й глобальні 
загрози.  

Інформаційні методи перетворюються на важливий елемент військового по-
тенціалу держав, що доповнює, а іноді і замінює звичайні військові засоби. ІКТ 
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можуть стати детонатором розв'язання міждержавного військового конфлікту, а 
кібервійни одних держав проти інших можуть виявитися не менш руйнівними, 
ніж традиційні [20, с.44]. 

Держави з найбільш розвиненою ІКТ-сферою в ході боротьби з інфрастру-
ктурами реалізують комплекс заходів, спрямованих, з одного боку, на мінімізацію 
можливостей своїх опонентів по деструктивному впливу на свої КІ (критичні ін-
фраструктури) , а з іншого - на приховану пі довгострокову підготовку глобальних 
систем для контролю і реалізації аналогічних впливів на ключові об'єкти критич-
них інфраструктур інших держав. Відбувається величезна кількість кібернападів 
на КІ. В даний час більше 30 країн мають програмне забезпечення (ПЗ) для нападу 
на об'єкти КІ. Зростаюча складність обладнання і ПЗ чи КІ ведуть до зростання 
ймовірності помилок і недоліків ,що можуть бути використаними противником.  

Найважливішою подією в ряду атак на КІ стало перше застосування кібе-
рзброї в 2009-2012 роках: цілеспрямоване шкідливий вплив на фізичні об'єкти 
критичної інфраструктури Ісламської Республіки Іран з застосуванням ІКТ для 
обмеження суверенітету держави, зміни його внутрішньої і зовнішньої політики. 
Комплексні масовані атаки шкідливих комп'ютерних програм Stuxnet, Duqu, 
Wiper, Flame і ін. Були спрямовані на ядерні об'єкти: АЕС в місті Бушер і завод зі 
збагачення урану в місті Натанзі, на об'єкти нафтопереробної промисловості. Бі-
льшість експертів світу за цілою низкою критеріїв вважають ці події першим ви-
падком реальної кібервійни. Резонансним випадком успішної кібератаки на об'є-
кти КВО стала вірусна програма (ВП)-Stuxnet. На думку багатьох експертів з різ-
них областей, в 2010 році ВП завдала серйозної шкоди ядерній інфраструктурі 
Ірану, вивівши з ладу 1368 центрифуг в Натанзі. Це принципово новий вид погроз, 
що відрізняється об'єктом впливу: якщо у всіх попередніх випадках цим об'єктом 
були віртуальні або індивідуальні активи, то у випадку з Stuxnet це була інфра-
структура реального часу. Stuxnet - вірусна програма, націлена на комп'ютери на 
базі операційної системи Microsoft Windows.[50] 

Загроза, пов'язана з шкідливим впливом ІКТ на безпеку військових об'єктів 
як частини критично важливої інфраструктури держави, безумовно, є глобаль-
ною. При цьому особливої уваги потребує захист стратегічних озброєнь, система 
попередження про ракетний напад (СПРН), система командування ядерним 
озброєнням (ЯО) і контролю над ним, системи протиповітряної і протиракетної 
оборони. 

На сьогоднішній день створений широкий спектр ІКТ-засобів для застосу-
вання у військовій сфері. Зокрема:  

- боротьба з системами управління (Command and Control Warfare (C2W)) – 
військова стратегія із застосуванням інформаційного середовища на полі бою, для 
фізичного руйнування командної структури противника;  

- розвідувальне протиборство (Intelligence-Based Warfare (IBW)) - операції, 
що проводяться автоматизованою системою, що, у свою чергу, є потенційними 
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об'єктами кібератак (виділяються «наступальні» й «оборонні» кіберрозвідуваль-
ніоперации);  

- електронне протиборство (Electronic Warfare) - військові дії, які включа-
ються у використання електромагнітної і спрямованої енергії для контролю елек-
тромагнітного спектра атаки противника , яке складається з трьох підрозділів: 
електронна атака, електронний захист і підтримка електронного протиборства 
[53, c.25]. 

Інформаційне середовище складається з трьох взаємопов'язаних компонен-
тів - фізичного, інформаційного й когнітивного. Фізичний компонент складається 
з систем контролю і управління, задіяних в процесі прийняття ключових рішень 
та підтримці інфраструктури, що дає можливість впливати фізичним особам та 
організаціям. Інформаційний компонент забезпечує збір, обробку, зберігання, по-
ширення і захист інформації. Когнітивній компонент діє на свідомість тих, хто 
оперує з інформацією. Таким чином, всі інформаційні загрози у військовій сфері 
носять як технологічний, так і психологічний характер. При цьому можливості 
різних акторів - від хакерів-одинаків до держав. Звертаючись до поняття страте-
гічної стабільності в сучасних умовах, перш за все, потрібно усвідомити зміст цих 
нових умов, виявити нові тенденції світового розвитку, які будуть чинити вирі-
шальній вплив. Дослідження питань , пов'язаних з забезпеченням стратегічної 
стабільності повинні проводитись на постійній основі з урахуванням змін в сис-
темі міжнародних відносин.  

ІКТ-загрози можна віднести до різних елементів військової організації та ін-
фраструктури. Але блок ІКТ-загроз в сфері ЯО - безумовно, найважливішими. У 
кризовій ситуації ІКТ-нападу можуть негативно вплинути на прийняття рішення 
про відповідні дії. Загроза виведення з ладу військових систем під впливом ІКТ-
засобів може скоротити пошук альтернатив військових дій і створити значні про-
блеми для успішної передачі сигналів. Таким чином, «сходи ескалації конфліктів» 
скоротяться, особливо на етапі між використанням звичайних і ядерних озброєнь. 

Повертаючись до моделі протиборства, відзначимо, що в умовах гострої 
військово-стратегічної небезпеки можливий сценарій завчасно підготовленого, 
прихованого, масштабного ІКТ-впливу на об'єкти КІ, від функціонування яких за-
лежать боєготовність і боєздатність армії і флоту. Однак ще одну унікальну особ-
ливість ІКТ є взаємна, або навіть рівна вразливість великих держав. 

По-перше, держави з найбільш розвиненою ІКТ-сферою найбільш уразливі.  
По-друге, при відсутності яких би то не було обмежень існують стимули 

для створення і взаємного застосування ІКТ у військово-політичних цілях для во-
рожих дій і актів агресії всіма світовими державами.  

По-третє, для країни - лідера ІКТ-протиборства існує серйозна небезпека, 
пов'язана з можливістю контролю, дезінформації та маніпулювання з боку компе-
тентного супротивника. Це можливо, якщо компетентний противник виявить кі-
берагентурні мережі лідера, буде їх експлуатувати і спостерігати за лідером, не 
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витративши при цьому жодних зусиль (крім зусиль на виявлення).  
З метою збереження ІКТ-простіру більш стійким і безпечним, необхідно ви-

рішити цілий комплекс складних завдань: 1) включати питання безпеки ІКТ в пе-
реговори по ЯО і стратегічної стабільності на двосторонній і багатосторонній ос-
новах; 2) розвивати заходи по зміцненню довіри в сфері ІКТ на двосторонньому і 
багатосторонньому рівнях; 3) держави з ЯО вдосконалювати: система виявлення 
і нейтралізації на максимально ранній стадії загроз безпеки техносфери і їх дже-
рел; інформаційну безпеку КІ, військових об'єктів; ефективність підготовки пер-
соналу (уніфікація, територіальний розподіл, дублювання обробки даних, вузька 
спеціалізація ПО і т. д.); 4) розвивати теоретичні, методологічні та практичні на-
укові дослідження проблем стратегічної стабільності та інформаційної безпеки; 
5) створювати міжнародний режим контролю над шкідливими ІКТ [26, c.42]. 

Більшість держав у світі довершує сучасні вектори безпеки національної по-
літики у відповідності до викликів новітньої сфери та особливостей розквіту ІКТ 
– не звертаючи увагу на потенціал використання мережі Інтернет у військових 
цілях та задля втручання в внутрішню оборону країни. Цей процес будується на : 
активному реформуванні існуючої системи управління відповідним сектором на-
ціональної безпеки країни (управлінських структур, створення спеціалізованих 
підрозділів); впорядкуванні нормативного поля діяльності влади, що забезпечує 
єдину систему державної політики в будь-якій галузі; активно веде пояснювальні 
відносини стосовно роботи серед населення що потребує безпеки від кіберзагроз, 
завдяки чисельності підрозділів, здійснює кіберзахист) . 

Увага до забезпечення кібербезпеки та створення засобів ведення кібервійн, 
змушує уряди держав переглядати і свою внутрішню політику в кіберсфері. Це 
обумовлено, в тому числі, і зростанням кількості випадків використання розвіду-
вальними службами та спеціалізованими військовими підрозділами можливостей 
та технічних сил транснаціональних кримінальних груп, що спеціалізуються у 
сфері кіберзлочиності.  

Це логічним чином спричиняє зміни у політиці провідних держав світу до 
можливостей обмежувальної та, певною мірою, цензурної політики, як однієї із 
форм ведення внутрішньої інформаційної політики. Все активніше застосовується 
так званий «низько-технологічний» (low-tech) рівень контролю, до якого відно-
сять бюрократичні, організаційні та обмежувальні методи захисту власного інфо-
рмаційного та кіберпростору від латентних загроз безпеці даних та засилля інозе-
много програмного продукту. 

Підсумовуючи, політика країн Заходу в сфері внутрішнього інформаційного 
(кіберпростору) все частіше набуває характеристику політики тих країн, що тради-
ційно вважають себе авторитарними, хоча і з певними суттєвими відмінностями. 
Якщо в державах авторитарного типу спостерігається політика в першу чергу пря-
мого зменшення доступу, то країни Заходу йдуть шляхом збільшення кількості ви-
хідних даних про користувачів, та моніторинг національного Інтернет-трафіку у 
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найголовнішу чергу та отриманню можливостей цільового зменшення окремих 
елементів мережі чи її користувачів. Така відмінність на «моніторинговому диску-
рсі» зумовлена , в першу чергу зростанням кількості телекомунікаційних послуг та 
мереж, контроль за якими відбувається значною мірою методом ведення перегово-
рів між державними правоохоронними службами. Зокрема це стосується і до конт-
ролю за спілкуванням власників смартфонів та VoIP-системи. Так наприклад смар-
тфони Blackberry не лише підтримують систему шифрування даних, що транслю-
ються, але й сервери між якими ці кампанії знаходяться та перетрансльовують 
данні в США та Великобританію. Більшість правоохоронних органів інших держав 
вважає це небезпекою сучасного світу та потенційно робить доступною листування 
власників для американських та британських спецслужб. Саме це листування є од-
нією з головних причин введення обмежень на використання даних смартфонів 
(особливо в державному секторі) в таких країнах як Об’єднані Арабські, Франція, 
Німеччина, Індія тощо. Крім того, керівництво ЄС заборонило своїм службовцям 
використовувати смартфонами даної фірми [13, с.43]. 

Найактивнішими є методи прямого впливу та тиску на власників пошуко-
вих Інтернет-сервісів, де або встановлюється матеріал, що викликає невдоволення 
з боку державних інституцій або ж постачальників інформаційного ресурсу, які 
надають доступ до таких матеріалів. Лідером в цьому вважається Китай. Най-
більш показовим в цьому контексті є конфлікт між урядом Китаю та ІТ‑корпора-
цією Google , який виник через небажання Google обмежувати на вимогу уряду 
пошукові запити китайських користувачів [12, с.245]. Не беручи до уваги , безпо-
середній вплив причини виникнення конфліктної ситуації між урядом КНР та 
Google на початку 2010 року стала спроба китайських хакерів здійснити напад на 
електроні поштових скриньок, що належать китайським правозахисникам .  

Важливий тренд у інформаційній безпеці – посилення кіберскладової у си-
стемі державної безпеки потужних країн світу потребує якнайшвидшого впоряд-
кування політики Української держави в галузі кібербезпеки. Інформаційний про-
стір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні техно-
логії мають значний вплив на рівень й темпи соціально-економічного, науково-
технічного і культурного розвитку. 

Інформаційні технології визначають структуру і якість озброєнь, оцінку рі-
вня їх необхідної достатності, ефективність дій Збройних сил. Спроможність іде-
нтифікації науково-технічних і екологічних проблем, моніторинг їх розвитку та 
прогнозування можливих наслідків безпосередньо залежать від ефективності ін-
формаційної інфраструктури. 

Таким чином, інформаційний складник є одним з найважливіших елементів 
забезпечення національної безпеки, а інформаційно-комунікаційні технології є 
одним з визначних факторів розвитку сучасних міжнародних відносин.
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РОЗДІЛ IV  
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ 
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Сучасна система міжнародних відносин є динамічною та знаходиться під 

постійним впливом процесів глобалізації. Такі процеси трансформують політи-
чну, економічну, соціальну та культурні сфери відносин між суб’єктами міжнаро-
дних відносин. 

Процес глобалізації здійснює вагомий вплив на технологічну сферу міжна-
родної взаємодії, створюючи новітні інструменти (технології), які розширюють 
можливості акторів міжнародних відносин, створюють нові засоби взаємодії, що 
потребує від них якісних системних внутрішньополітичних та зовнішньополітич-
них трансформацій, поліпшуючи власне сприйняття, міжнародне позиціонування.  

Поняття інститут є багатогранним за своєю природою та має значну кіль-
кість визначень. В першу чергу, слід зазначити, що інститути виникають, розви-
ваються та функціонують в межах соціальної самоорганізації. 

Інститути за своєю природою можуть бути неформальними, це наприклад, 
певний алгоритм дій у руслі культурних норм – традиції, звичаї. Формальні інсти-
тути регламентуються нормами законодавства, проте, між формальними і нефор-
мальними інститутами є тісний взаємозв’язок. Г. Пилипенко визначає, що інсти-
тут: «це з одного боку, зовнішня норма, правило і, одночасно, з іншого – внутрі-
шня норма, санкціонована суспільними цінностями» [43, с. 18]. Е. Амента і К. Ра-
нсі, досліджуючи інституціональну теорію, визначають інститути як нову більш 
складну організацію, що об’єднує окремі структури, контролюючи суб’єктів та їх 
інтереси в політичній й інших сферах [64, c. 16]. 

Інституційна структура являє собою певний набір взаємопов’язаних правил, 
котрі спрямовані на формування системи поведінки, дій в конкретній ситуації. Ін-
ституційна структура повинна максимально спрощувати вирішення проблем. 
Адже від цього залежить її функціональна ефективність у досягнені цілей [71, 
с.37-38]. Так наприклад інституціональна структура політичної системи, части-
нами якої виступають обласні та районі державні адміністрації, органи місцевого 
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самоврядування мають розділяти свої повноваження таким чином, щоб, діючи ра-
зом, створювати синергійний ефект, який проявляється в суперадітивності. Ін-
шими словами, це означає діяти ефективно у напрямку підвищення добробуту су-
спільства. 

Початок комплексного дослідження поняття «інститут» починається в кон-
тексті теорії інституціоналізму, котра почала формуватися в кінці ХІХ ст. в США, 
як альтернатива неокласичній теорії економіки. Як зазначає О. Є. Мазур «інсти-
туціоналізм» – це «міждисциплінарне поняття, що досліджує різноманітні про-
блеми в економічній сфері на основі виокремлення теоретико-методологічних 
підходів, що беруть свій початок з різноманітних суспільних наук, це дозволяє 
створити нове прикладно-орієнтовне економічне знання» [33, с.42]. 

Розвиток класичної інституціональної теорії можливо поділити на декілька 
етапів. Першим етапом виступає «старий» або «традиційний» інституціоналізм. 
Його розвиток припадає на 20-30-х рр. ХХ ст. Основними представниками інсти-
туціональної теорії виступають Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Кларк, У. Мітчелл. 
Традиційний інституціоналізм характеризується такими відмінностями: господа-
рчі суб’єкти у своїй діяльності керуються соціальними нормами; діяльність 
суб’єктів визначається наявною ситуацією в економіці; економічна наука ставить 
своєю метою дослідження принципів функціонування економіки; розвиток еко-
номіки здійснюється на основі взаємозалежного впливу економічних феноменів 
[32, с. 141-142], а в політиці увага зосереджується на досліджені формально-юри-
дичних ознак політичних інститутів [17, c. 10-11]. 

Наступним етапом, 40-70-ті рр. ХХ ст., виступає неоінституціоналізм. Його 
основними ідеями виступають зміни у поведінці індивідів, що характеризуються 
опортунізмом та обмеженістю раціональності, здійсненням ринкових транзакцій, 
що пов’язані з транзакційними витратами (витрати пов’язані з пошуком інформа-
ції, витрати опортуністичної поведінки тощо). Інститути виступають основополо-
жним елементом політичних систем та політичних процесів, тобто реальними по-
літичними акторами, незамінними гарантами стабільного та тривалого функціо-
нування політичної організації суспільства [17, с. 10-11]. Також неоінституціона-
льна теорія досліджує такі явища, як принципи раціонального вибору, методоло-
гічний індивідуалізм, максимізація користі тощо. Останнім етапом у розвитку 
класичного інституціоналізму, що розпочався у 80-90-ті рр. ХХ ст. і триває до те-
перішнього часу виступає сучасний інституціоналізм, об’єднавши в собі неоінс-
титуціоналізм та нову інституціональну теорію.  

Сучасний інституціоналізм висвітлюється у таких основних концепціях як: 
теорія ігор (Д. Неш, О. Моргенштерн); теорія економіки угод (Р. Буайє; А. Ор-
леан); теорія неповної раціональності (Г. Саймон) [32, с. 143]. 

О. Мазур, досліджуючи поняття «інститут» в рамках класичної інституціо-
нальної теорії, наводить два підходи до визначення цього поняття: змістовно-де-
термінований; комплексно-розширювальний.  
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Змістовно-детермінований підхід визначає інститути як правила гри, тобто 
інститут будує певну структуру взаємодії індивідів, спрощуючи її та створює пе-
вний механізм для виконання усталених правил взаємодії. Тобто, в рамках цього 
підходу інститут визначається як певні усталені правила поведінки, що визнача-
ють характер взаємодії індивідів. Ці правила можуть мати формальний, тобто 
мати задокументований характер чи неформальний, наприклад, традиції, звичаї 
тощо [33, с. 42]. 

У контексті комплексно-розширювального підходу інститут розуміється як 
система угод і соціальних правил, що мають усталений характер й різноманітні 
типи системно-організаційних структур. Розрізняються такі системно-організа-
ційні структури суспільства як: владно-організаційні інститути (органи місцевого 
самоврядування); функціонально-економічні та базисно-господарські інститути 
(інститути підприємництва, фінансова система); господарсько-асоціативні інсти-
тути (держава, підприємство); асоціативно-соціальні інститути (громадські об’єд-
нання, партії) [33, с. 43]. 

За О. Мазур поняття «інститут» розуміється як: «усталена, структурована й 
самовідтворювальна форма соціальної взаємодії людей, як-от: правила, норми, 
стандарти, зразки та ін., а також організаційні структури» [33, с. 43]. 

Класична соціологія, що склалася в другій половині ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст., досліджує суспільство на макрорівні (суспільство в цілому), представники 
структурного функціоналізму (Г. Спенсер, О. Конт, Е. Дюргейм та ін.), досліджу-
ючи суспільство, уявляють його як організм, а інститути, як його різноманітні ор-
гани. Відповідно до ідей структурного функціоналізму – якщо певні органи (ін-
ститути) погано функціонують це негативно впливає на всі інші органи. Всі ін-
ститути повинні діяти згуртовано та з максимальною ефективністю, що надава-
тиме змогу створити гармонійне суспільство, лише таке суспільство в змозі дося-
гти прогресу в соціальній, економічній та політичній діяльності [71, с. 42-44]. 

В будь-якому суспільстві існують безліч інститутів, таких наприклад як ре-
лігія, сім’я, уряд, всі вони виконують певні функції, інститути – «це певна сукуп-
ність взаємозалежних правил, що визначають поведінку суспільства» [71, с. 42]. 
За Г. Сренсером інститутами виступають певні структури соціальної організації, 
які, в першу чергу, відповідають фундаментальним функціональним потребам су-
спільства та контролюють діяльність як окремих індивідів, так і груп в суспільс-
тві. Одними з головних інститутів, на думку Г. Спенсера, є інститути релігії, еко-
номіки, політики [79, c. 62]. Досліджуючи політичні процеси та інститути Г. Спе-
нсер зауважував, що головні причини створення та розвитку урядів полягають у 
наявності внутрішніх та зовнішніх суспільних конфліктів. Усі уряди володіють 
однаковими первинними характеристиками (інститутами): головний лідер (пре-
зидент, монарх, прем’єр-міністр); групи (кластери) підлеглих та адміністраторів; 
значна кількість прибічників політичних ідей лідера, що підкорюються йому; за-
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конодавчо закріплені певні переконання, цінності та право лідера впливати на ін-
ших й керувати ними [79, c. 63-64]. 

У своїй діяльності інститути об’єднують суспільство в досягненні конкрет-
них цілей.  

В контексті політичної науки інститути розуміються як неформальні чи фо-
рмальні процедури, норми, закони, програми, конвенції в організаційній струк-
турі суспільства. Моральні чи інші суспільні символи (на відміну від соціологіч-
ного інституціоналізму) не розглядаються як такі, що здатні впливати на інститу-
ційну систему держави на різних рівнях.  

Отже, ключові політичні інститути, якість функціонування яких прямо чи 
опосередковано впливає на якість життя, самі по собі презентують політичний ре-
жим, слугують його іміджем. Вплив інститутів залежить від рівня їх залученості 
у сфери життя (політичну, економічну) як окремого індивіда так і суспільства в 
цілому [64, c. 16-17]. 

В сучасній науці поняття «інститут» має два найпоширеніших трактування: 
інститут – загальноприйнята суспільна норма (норма звичаїв, норма моралі, норма 
права); інститут – установа чи організація (апарат президента, університет, школа, 
партія) [17, с. 10]. Не менш важливим елементом будь-якого інститута є система 
контролю за виконанням формальних і неформальних норм. Ця система передба-
чає певні санкції за їх невиконання, порушення. Звідси видно, що саме ця струк-
турна одиниця інститутів слугує іміджевою характеристикою транзитивної демо-
кратії. Адже замало мати гарні закони. Треба забезпечити їх неминуче виконання.  

В науковому просторі окрім поняття «інститут» вживається поняття «інсти-
туція» ототожнюючи їх. Проте слід зауважити щодо наявності відмінностей між 
цими поняттями. В перекладі з латинської «інститут» («institutum») визначається 
як: «встановлення, запровадження, звичай», а в свою чергу «інституція» 
(«institution» «institutiones») – підручник [25, с. 10].  

М. Кармазіна, досліджуючи проблему розрізнення поняття «інститут» та 
«інституція», зауважує, що: «питання синонімії понять «інститут» та «інституція» 
вирішується шляхом окреслення специфіки застосування кожного з них та непри-
пустимості ототожнення їх значень. Інституціям відводиться значення символіч-
них, звичаєвих, семіотичних значень та практик, закріплення і відтворення яких 
здійснюється за допомогою таких соціальних організацій, як інститути (зокрема, 
політичні)» [25, с. 17]. 

Як видно, для кожного виду практики діє система у складі інституція – ін-
ститут. Саме вона, на нашу думку забезпечує транспарентність політичного ре-
жиму як у внутрішньому, так й зовнішньому середовищі.  

Д. Марч та Й. Олсен, досліджуючи політичні інститути також визначають 
декілька підходів до їх розуміння: «як організовані структури, в рамках яких ді-
ють політичні суб’єкти; як процес, що структурує політичну взаємодію та ство-
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рює певні правила та норми в ній» [78, с. 4]. Політичні інститути формують полі-
тичний порядок та взаємодію в ньому. Вони спонукають до діяльності суспільства 
в політичній сфері, створюючи, на основні загальноприйнятих правил та прак-
тики, права та обов’язки, на які спирається ця діяльність. Інститути організовують 
політику, а також упорядковують, легітимізують, контролюють, розподіляють та 
здійснюють владу. Вони визначають які владні повноваження мають політичні 
суб’єкти і яким чином їх влада обмежується. Інститути визначають норми діяль-
ності політичного суб’єкта, тим самим регламентуючи її в тих чи інших ситуаціях 
[78, с. 6-7]. 

Д. Норт, досліджуючи інститути та інституціональні зміни, зазначав, що по-
літичні інститути спрямовують своєю діяльністю на формальне та неформальне 
забезпечення стабільність в рамках політичної системи, що, в свою чергу, висту-
пає основою розвитку суспільства. Політичні інститути обумовлюють співробіт-
ництво між політичними суб’єктами, створюючи стабільну систему для їх взає-
модії. Ця система, в свою чергу, складається із складних одиниць (структур), що 
підпорядковуються формальним правилам та методам організації. Політичні ін-
ститути здатні формувати умови для здійснення модернізаційних змін в державі 
[36, с. 11, 72, 117]. Науковець виокремлює два основних типи інститутів: форма-
льні – правила, що створені суспільством; неформальні – кодекс поведінки, сус-
пільні умовності, звичаї [36, с. 18]. 

Власне кажучи, образ політичного інститута формується у свідомості сус-
пільсва та окремого індивіда під впливом норм, правил які володіють неформаль-
ним або формальним характером. Цей образ по суті є певним фрагментом ціліс-
ного іміджу, властивому транзитивній політичній системі. Переважна більшість 
політичних інститутів виступають інструментом в реалізації державної влади. 
Охарактеризуємо їх головні цілі: по-перше, вони допомагають у вирішені про-
блем, що виникають за колективної взаємодії суб’єктів політики, сприяють у ре-
алізації їх зобов’язань, встановлених правил й допомагають у співробітництві по-
літичних суб’єктів з досягнення їх цілей; по-друге, політичні інститути змушують 
до виконання встановлених, загальноприйнятих норм та правил; по-трете, політи-
чні інститути виступають інструментом, що допомагає досягти, певних політич-
них цілей [73, с. 213]. 

Е. Дюркгейм визначав «інститути» як певні норми, що є усталеними в сус-
пільстві, саме ці норми виступають інструментами, які регулюють поведінку ін-
дивідів. Формування інститутів, як загалом, так і політичних інститутів зокрема, 
базується на моральних засадах, що є сталими у суспільстві. Саме вони визнача-
тимуть характер, особливості політичних інститутів та їх функціонування [56, 
с.564]. На думку Е. Дюркгейма мораль – «це практична, реальна сила, що спону-
кає суспільство до реальних дій у побудові політичних інститутів та виконання їх 
функцій». Будь-які політичні інститути, що були засновані не на фундаменталь-
них засадах моралі є тимчасовими та неефективними» [56, с. 562-563]. 
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Досліджуючи розвиток інститутів Т.Веблен зазначає, що вони, як і суспіль-
ство в цілому, виникають та функціонують завдяки природному відбору та прис-
тосуванню. Інститути формують особливу систему взаємодії в суспільстві. Будь-
які зміни в інститутах призводять до змін усього суспільства. Такі зміни відбува-
ються під впливом зовнішнього середовища. В свою чергу інститути виступають 
фундаментом у розвитку суспільства [11, с. 200-201]. Усталені інститути форму-
валися на основі процесів, що відбувалися в минулому, тому їх модернізація, під 
впливом викликів та змін сучасності виступає основою для існування як самих 
інститутів, так і модернізації суспільства. Вимоги до модернізації політичних ін-
ститутів однозначна. Вона має бути комплексною гарантуючи політико-інститу-
ційну дієвість в подоланні викликів. [11, с. 202]. 

Досліджуючи інститути Б. Ротстайн зазначав, що створення політичних ін-
ститутів відбувається через зміни у соціальній свідомості, тобто через усвідом-
лення наявності не лише індивідуальних інтересів але й колективних, притаман-
них певній групі чи суспільстві в цілому. Виникає потреба у захисті, просуванні, 
розвитку цих загальних інтересів, тим самим створюється певні інститути для ви-
рішення встановлених завдань. Серед таких інститутів основоположними висту-
пають інститути законодавчої, виконавчої і судової влади [47, с. 149]. Тобто, ко-
жен з цих політичних інститутів здатен заповнити лакуну, якої не вистачає у ство-
рені власного іміджу, а діючи в системі – створюють імідж транзитивної демок-
ратії.  

Кожен з політичних інститутів має свою ієрархічну структуру з розмежу-
ванням (наприклад інститут виконавчої влади), що дозволяю розмежовувати пов-
новаження, проте це ускладнює алгоритм формування іміджу інституту в цілому. 
Імідж кожного відповідного інституційного рівня важливий для створення спіль-
ного іміджу політичного інституту. 

Окрім ієрархічного поділу, кожен політичний інститут керується у своїй ді-
яльності визначеними правилами, що регламентують діяльність індивідів в цих 
інститутах, організаційними процедурами [47, с. 149-150]. 

В умовах авторитаризму, жорсткого підпорядкування і контролю правитель 
намагається відстоювати власні інтереси, невілюючи суспільні. Для досягнення 
такої мети правителю потрібно створити також чотири основоположних політич-
них інститути: метою першого з них є створення легітимності влади правителя 
над суспільством; другий політичний інститут створюється з метою реалізації ці-
лей правителя; третій – покликаний вирішувати конфлікти між правителем та су-
спільством; четвертий політичний інститут уповноважується на покарання тих ін-
дивідів, що не підкорюються правителю [47, с. 149-150]. Як «демократичний» так 
і «диктаторський» підхід формалізації політичної влади в суспільстві потребує 
створення чотирьох основних політичних інститутів, які б здійснювали законода-
вчі, виконавчі, функції в реалізації інтересів, вирішенні конфліктів при реалізації 
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цих інтересів та виконували б функцію покарання за порушення або недотри-
мання правових норм.  

Б. Вейнгаст досліджуючи політичні інститути с позиції концепції раціона-
льного вибору, зауважує, що політичні інститути повинні завжди набувати тих 
або інших форм, тобто мати реальний прояв (інститут виконавчої влади, інститут 
законодавчої влади тощо). У свою чергу, стабільність політичних інститутів гара-
нтується їх постійною модернізацією [47, с. 194-196]. 

Політичні інститути виконують певні функції. Якщо вони дисфункціона-
льні, то це відразу негативно позначиться на іміджі політичних інститутів. Тоді 
вони не виконуватимуть функцію інтеграції [14, с. 60, 68]. 

Досліджуючи політичні інститути в контексті становлення демократії Р. 
Даль визначав їх як: «…організації, розраховані на довгостроковий період…» [16, 
с. 83]. Основними якостями політичних інститутів він визначав такі: «виборність 
посадових осіб», що надає владі представницького характеру; «вибори», які мають 
чесний та вільний характер й здійснюються з високою періодичністю, тим самим, 
надаючи змогу електорату добровільно і чесно обирати посадових осіб; «свобода 
вираження» («свобода слова»), за якої громадяни мають право без побоювань по-
нести покарання, висловлювати свою особисту думку стосовно представників 
влади, їх діяльності тощо; «доступ до альтернативних джерел інформації», що убез-
печує громадян від маніпулятивних технологій щодо зміни їх свідомості; «автоно-
мія асоціацій», за якої громадяни мають право з метою просування власних інтере-
сів, захисту своїх прав і свобод створювати незалежні, або частково незалежні ор-
ганізації; «загальні цивільні права», які унеможливлюють обмеження в своїх пра-
вах будь-якого громадянина [16, с. 84-85]. Як можемо помітити, сказане напряму 
впливає на імідж політичних інститутів у контексті рівня демократичності. 

Інститути можуть виникати як цілеспрямовано так і формуватися природ-
ньо. Цілеспрямовано створені інститути є більш конкретизованими, їх також ха-
рактеризує формалізований характер та обов’язкове виконання усіма індивідуу-
мами, в незалежності від ступеня погодження з ними. Зазвичай це закони та інші 
нормативно-правові норми. Прикладом може слугувати інститут цивільного 
права держави. Природньо сформовані та цілеспрямовано створені політичні ін-
ститути мають на меті формування певних обмежень щодо діяльності окремого 
індивіда чи суспільства в цілому, а також можуть трактувати поведінку. Цілесп-
рямовано створені інститути окрім встановлених обмежень, заборон, володіють 
системою покарання за порушення правил.  

Головною метою інститутів виступає: «…встановлення стійкої взаємодії 
між людьми…», тобто вони чітко визначають систему дій для індивіда невілюючи 
невизначеність [36, с. 21]. Досліджуючи інститути, Д. Норт розмежовує поняття 
«інститут та організація». Хоча організації як і інститути мають на меті створення 
певної системи у діяльності суспільства. На його думку «організація» це: «група 
осіб об’єднана прагненням спільно досягти якоїсь мети» [36, с. 19-20]. 
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Організація формується на основі певних правил (інститутів), котрі визна-
чають її тип, структуру та мету. Зі зміною інститутів змінюються й організації, 
проте слід зауважити, що й організації в змозі змінювати інститути [36, с. 20]. 

Про відмінності понять «інститут» та «організація» також зауважував 
К.Офоре: організація здійснює вплив на тих осіб, котрі приймають учать у її дія-
льності, а інститути впливають на всіх індивідів, незважаючи на їх індивідуальну 
позицію, тобто погодження чи заперечення встановлених норм; діяльність орга-
нізації спрямована на досягнення певних цілей, інститути, в свою чергу, визнача-
ють яким чином можливо досягти цих цілей; організація є обмеженою за своїми 
функціями, можуть реалізувати свій вплив на обмежену кількість індивідів й вза-
галі діяти в межах, що встановлюють інститути [75, с. 8-9]. Тож, для уявлення 
середовища більш важливий імідж політичного інституту, як той, що розповсю-
джується на усіх. 

О. Зазнаєв визначає інститути як певні правила, норми, закони, організації. 
Інститути своєю діяльністю інтегрують суспільство та стабілізують його, регулю-
ючи всі його сфери [19, с. 14]. Як бачимо цілеспрямовано створені політичні ін-
ститути, що підтримуються абсолютною більшістю організацій (політико-інсти-
туційних структур) слугують об’єднуючим чинником.  

Політичні інститути, втілені в організації мають структурований характер 
та виступають елементом політичної системи держави, що допомагають їй дося-
гти стабільності та політичних цілей. Вони фундаментально впливають на сере-
довище. До того ж, напряму чи опосередковано – на економічні та правові інсти-
тути. «Політичні інститути» – це впорядковані структури, які є механізмом вті-
лення і функціонування законів, норм політичної діяльності й життя, розв’язання 
конфліктів між політичними суб’єктами всередині країни та за її межами» [35, 
с.22]. 

Політичні інститути також слугують інструментом, завдяки якому суспіль-
ством в цілому, групою індивідів, індивідом здійснюється представництво чи за-
хист інтересів. Проте слід зауважити, що захист інтересів може здійснюватися 
лише в рамках встановлених політичними інститутами, вихід за ці рамки може 
понести застосування законного покарання. 

Формування, характер, модернізація політичних інститутів залежить від по-
треб суспільства та вирішення проблем, що постають перед ним. Реальне вико-
нання політичними інститутами встановлених перед ними цілей сприятиме роз-
витку суспільства. 

Політичні інститути в сучасному науковому просторі поділяються на: фор-
мальні (парламент, уряд ін.) – вони мають чітко визначену структуру, створю-
ються та діють у відповідності до законів та мають загальну значимість; нефор-
мальні інститути створюються соціально та переважно не відповідають законам 
[44, с. 132]. 

Якщо формальні інститути достатньо експліцитні, то неформальні – мають 
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латентний характер. Їх дослідження потребує застосування аналізу, типологізації 
та інших методів. На нашу думку, співвідношення формальних і неформальних 
політичних інститутів є важливою характеристикою іміджу транзитивної демок-
ратії. Доречною тут є концепція О. Рибій, яка пропонує наступну класифікацію 
сучасних неформальних політичних інститутів: «додаткові» – це певні норми, 
процедури, що допомагають у діяльності формальних інститутів та діють у рам-
ках закону; «адаптивні» – порушують своєю діяльністю ціннісні аспекти закону 
(«дух закону»), проте не суперечать його писаним нормам («букви закону»); «за-
міщуючи» – виникають за умов неспроможності здійснення своїх обов’язків фо-
рмальними інститутами (громадське осудження – неформальний суд); «конкуру-
ючі» (клієнтелізм, кланова політика тощо) – своєю діяльністю змушують індивіда, 
суспільство дотримуватися неформальних норм [50, с. 39].  

Загалом до політичних інститутів у сучасній політичній науці причисляють 
всіх суб’єктів, котрі так чи інше приймають участь у політичному житті держави: 
політичні об’єднання, політичні організації, органи виконачої влади, лобі, політи-
чні партії тощо.  

С. Хантінгтон, досліджуючи політичний порядок в суспільствах, що зміню-
ються визначає інститути як: «…стійкі, значимі і відновлювальні форми поведі-
нки» [56, с. 32]. Політичний інститут створюється на основі взаємодії в суспільс-
тві, що призводить до виникнення конфліктів в ньому та створення механізму з 
вирішення таких конфліктів. Саме поява політичних організацій й певних політи-
чних процедур, котрі допомагали взаємодіяти в соціальному середовищі є перед-
умовами виникнення політичних інститутів [56, с. 31]. Становлення політичних 
інститутів у суспільстві, що змінюється у бік демократії, базується на суспільній 
підтримці тобто: «…процес, за допомогою якого організації та процедури набу-
вають цінності та стійкості» [56, с. 32]. Політичні інститути відображають суспі-
льні інтереси. Як відомо, поняття «суспільні інтереси» має загальний характер й 
здебільшого розуміється як отримання зиску для суспільства загалом, а не для 
конкретного індивіда [56, с. 42; 67, с. 381-382]. 

Однак, у реальній практиці політичні інститути, за різними причинами, ча-
сто відхиляються від такого принципу. Справа в тому, що сучасна держава функ-
ціонує в умовах глобалізаційних процесів у політичній, економічній та соціальних 
сферах. Як показують події в міжнародних відносинах останніх років, ці процеси 
можуть дестабілізувати ситуацію навіть у сталих демократіях Заходу. Транзити-
вні ж політичні системи найбільш уразливі і в той же час поступливі до змін. Хоча 
ці зміни можуть мати суто іміджевий характер, наприклад з метою отримання фі-
нансової допомоги від міжнародних валютних організацій. Проте, невідповід-
ність розвитку країн ЄС і пострадянських спонукає останніх до вдосконалення 
своїх політичних інститутів, відкритості економіки тощо.  

Однак, можливості відповідати сучасним змінам в силу відмінностей у рівні 
розвитку економіки, стабільності політичної системи, функціонуванні соціальних 
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стандартів, технологічному забезпеченні тощо, у кожного актора політичної сис-
теми і зовнішнього середовища різні, тому звичайно існує поділ на розвинені 
(прогресивні) держави та держави, що знаходяться на шляху розвитку (держави, 
що розвиваються). Заради подолання впливу негативної складової глобалізацій-
них процесів у державах, що розвивається потрібно розвивати економіку, діючі 
соціальні стандарти, модернізувати політичні інститути. Зразком слугують, зазви-
чай, консолідовані демократії Заходу. Саме модернізація за допомогою прове-
дення реформ та введення інновацій дозволить прискорити державний розвиток 
та відповідати вимогам сучасності, бути конкурентоспроможною країною у світі 
[38, с. 90-91]. Таке складне завдання постало сьогодні перед пострадянськими 
країнами, серед яких у першу чергу слід назвати Україну, Грузію, Молдову, що 
обрали демократичний шлях розвитку.  

Особливості розвитку держав, їх політичних, економічних, соціальних ін-
ститутів та процесів й взагалі розвиток світового суспільства є постійно актуаль-
ним питанням для науки. Саме концепція модернізації покликана визначити 
шляхи та напрями розвитку будь-якої політичної системи та її середовища.  

В широкому розумінні модернізація означає вдосконалення, оновлення до-
ведення у відповідність до вимог сучасності вже існуючих інститутів, це своєрід-
ний перехід від традиційного до сучасного, відкритого як у регіональному масш-
табі, так і в світовому, суспільства. Воно супроводжується перетворенням аграр-
ного суспільства в індустріальне разом з усіма супутніми змінами, що стосуються 
побуту, культури в цілому, а також підпорядкуванням держави впливу суспільної 
думки й констелюється у верховенстві права та визнанні громадянських свобод 
[57, с. 30]. Модернізація у вузькому сенсі передбачає впровадження в доіндустрі-
альних суспільствах різноманітних новітніх технологій, наприклад електронної 
комунікації, виробничих технологій.  

Модернізаційні процеси стосуються всіх політичних, економічних, соціаль-
них інститутів в рамках однієї держави і змінюють її комплексно. Модернізаційні 
процеси – не спонтанне явище. Цим процесам передують різноманітні виклики, 
що постають перед суспільством і державою. Наприклад, модернізація державної 
політики в сфері економіки вимагає прийняття таких ефективних законів, які до-
зволяють збільшити ВВП країни, надходження до держбюджету, що в свою чергу 
надасть змогу підвищити соціальні стандарти. Розвиток середовища в науковій, 
технічній і культурній сферах, збільшення його можливостей з реалізації потреб 
немислимий без політичних інститутів, що створюють умови для модернізації за-
значених сфер життя [39, с.113-114].  

Теорія модернізації була сформульована в середині ХХ ст. ЇЇ розвиток обу-
мовлювався розпадом колоніальної системи, глобалізаційні процеси, розпад ко-
муністичної системи, двополюсної міжнародної системи й утворення цілого ряда 
незалежних держав. Її розробкою займались чимало відомих науковців, серед 
яких: С. Хантінгтон [56; 70], В. Побережников [46], М. Вебер [10], Х. Чуаньці [66], 
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Ю. Габермас [55], В. Кнобл [72]. Своє бачення модернізації висловлювали 
П.Штомпка [58], А. Могаддам [74], Б. Пітерс [76], А. Ріце [77], О. Півторак [45], 
Р. Пребіш [48], В. Зінченко [20], І. Валлерстайн [9], Т.Парсонс [37], 
Б.Чарлтон [65], С. Ейбенкс [68], Р. Інглхарт [22]. 

Модернізація, як і будь-яка інша теорія, мала свої слабкі місця у пояснені 
розвитку суспільства, тим самим потрапляючи під вплив ревізіонізму, як наслідок 
з’явилася постмодерністська теорія. Створюються нові політичні інститути, що 
спрямовані на розвиток, насамперед громадянського суспільства. Такі зміни обу-
мовлені новими проблемами та викликами для суспільства. Адже існуючі політи-
чні, економічні інститути виявилися анахронічними та потребують переходу на 
більш складний рівень устрою, щоб адекватно відповідати сучасному розвитку. 
Постмодернізмом називають новий етап історичного розвитку Західних демокра-
тій, вплив яких поширюється на весь світ. Постмодери пов’язують насамперед з 
культурою нової якості, цінності якої значно відрізняються від тих, що властиві 
модернізму. Як справедливо пише Ж. Бодріяр: «Перехід від знаків, які прихову-
ють щось, до знаків які приховують, що немає нічого, означає рішучий поворот. 
Перші (тобто традиційні цінності) відсилають до теології істини і таємниці (що є 
частиною ідеології). Другі (тобто постмодерні цінності) споруджують еру симу-
лякрів і симуляцій, де немає більше Бога, щоб відрізнити своїх, немає більше 
останнього Суду, щоб відокремити помилкове від істинного, реальне від штуч-
ного» [8, с. 23]. 

А це означає, що політичні інститути в епоху постмодерну можуть, мати зна-
чно більше можливостей створювати собі імідж, який не має повної ідентифікації 
з реальністю. Активно цьому сприяють ЗМІ, як допоміжні політичні інститути. По-
годимось, що транзитивні демократії, в яких політичні інститути мають патрон-
клієнтські відносини, більше виступають джерелом маніпуляцій, створюючи вище-
згадані симулякри і відповідні іміджі. Прагнення політичних інститутів до розши-
рення прав і свобод особистості, антитоталітаризм – ось головні мотиви і стимули 
діяльності політико-інституційних структур у консолідованих демократіях. Їх 
вплив на транзитивні демократії породжує впровадження останніми у свідомості 
індивідів і грум симулякрів, відірваний від справжніх демократичних цінностей. 
Разом з тим патрон-клієнтська сутність політичних інститутів у транзитивних де-
мократіях, зокрема в Україні, породжує специфічну структуру комунікацій. 

Вони спрямовані здебільшого на такий модельований імідж політичними 
інститутами (політичними партіями, суспільно-політичними рухами через ЗМІ), 
що має на меті: по-перше, підняти рейтинг свого патрона в очах електорату; по-
друге, шляхом маніпуляцій свідомістю, подаючи неправдиву інформацію, зосере-
джуючись на симулякрах, використовуючи популізм, досягти розширення соціа-
льної бази своїх прихильників [54, с. 11]. 

Під модернізацією у політичному сенсі розуміються якісні зміни всієї полі-
тичної системи, тобто зміни в діяльності політичних інститутів та рівні впливу 
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суспільсва на них. Модернізація суспільства в рамках політичної сфери якісно 
впливає на його політичну культуру, тобто на існуючий комплекс політичних ві-
дносин, цінностей і переконань. У цьому ж сенсі варто згадати й монографію І. 
Іщенка. За його концепцією особливо позитивно впливає на сприйняття базових 
політичних інститутів з боку середовища політичної системи взаємоузгоджений 
(конгруентний) ментальний конструкт. Іншими словами співпадання, схожість 
багатьох цінностей більшості суб’єктів соціального середовища з цінностями по-
літико-інституційних структур, по суті є ознакою позитивного іміджу політичних 
інститутів [23, с. 56-57]. Політична модернізація піддає змінам саме політичну си-
стему суспільства, інституціонально та функціонально ускладнюючи її у порів-
нянні з традиційним суспільством, зменшуючи релігійний вплив, що дозволяє 
підвищити результативність політичних дій та взагалі ефективність існуючої по-
літичної системи.  

Політична модернізація також проявляє себе у зміні політичної поведінки. 
Ця зміна полягає у все більшому залученні громадян до політичної системи, від-
бувається збільшення впливу на політичне життя держави. С. Хантінгтон зазна-
чав, що політична модернізація включає в себе три головних компонента. По-пе-
рше, це раціоналізація влади тобто зміна традиційної, релігійної, сімейної полі-
тичної влади на суспільну національну. В цьому компоненті Україна не має жод-
них проблем, адже понад 70-ти років її політична влада була поза релігійного 
впливу. По-друге, політична модернізація передбачає створення нових політич-
них функцій та появу нових спеціалізованих інститутів для виконання цих функ-
цій, тобто певних районних, міських й інших територіальних адміністрацій, спе-
ціалізованих структур тощо [69, с. 378]. В Україні ці нові утворення знаходились 
під впливом попереднього шляху розвитку (Pathdependence) і QWERTY-эффекту, 
тому виявились неефективними. 

Останній компонент – політична модернізація передбачає значне збіль-
шення участі кожного інсдивіта в політичному житті держави, відбувається роз-
виток нових політичних інститутів, таких, наприклад, як політичні партії, об’єд-
нання, організації. Збільшення участі середовища в політичному житті держави 
сприяє підвищенню ним контролю над урядом. Справа у тому, що, незважаючи 
не величезну кількість політичних партій в Україні, вони не структурують полі-
тично електорат. Адже він не залучений до їх діяльності. Отже, політичною мо-
дернізацією виступає раціоналізація влади, диференціація політичної структури 
держави та збільшення впливу середовища на уряд і політичну систему в цілому 
[69, с. 378-379]. 

Наукове дослідження та оформлення теорії політичної модернізації відбу-
вається протягом тривалого часу. Її історичний розвиток можливо поділити на де-
кілька етапів, що мали свої особливості, пов’язані з тим чи іншими політичними 
викликами та умовами.  

Першим історичним етапом у формування теорії політичної модернізації 
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можливо виділити період становлення Ялтинсько-Постдамської системи міжна-
родних відносин після Другої світової війни та розпад колоніальної системи. Цей 
період характеризувався вагомими міжнародними змінами, політичними транс-
формаціями. На території Африки та Азії звільнившись від колоніального впливу 
почали формуватися нові незалежні держави. Проте технологічна, економічна 
відсталість, відсутність дієвих політичних інститутів, соціальних стандартів не 
давало їм змоги для самостійного розвитку.  

Теорія політичної модернізації, яка на той час базувалася на ідеях еволюці-
онізму суспільства, намагалася пояснити зміни, що відбувалися в цих нових неза-
лежних державах та сформувати шляхи їх розвитку. Основною умовою модерні-
зації й розвитку взагалі держави та її суспільства вважався технологічний прогрес, 
що надавав можливість вирішення суспільних проблем, підвищити рівень життя. 
За концепцією модернізації для нових незалежних держав (держав периферії) 
було взято досвід модернізації держав центру, в першу чергу, США. Цій політич-
ній системі притаманні високий рівень демократичних цінностей, серед яких ва-
рто зазначити можливість прозорого обрання влади, широке залучення середо-
вища до політичного життя.  

Проведення політичної модернізації за західним зразком, на думку науков-
ців, дозволило б підвищити соціальний рівень життя населення цих нових незале-
жних держав. Проте зміни, що здійснювалися в рамках політичної модернізації в 
цих країнах відбувалися лише на рівні імітування основних політичних інститутів 
центральних держав без реального реформування політичної системи та запрова-
дження демократичних стандартів, що навпаки призвело до занепаду соціальної, 
економічної й політичної системи цих нових незалежних держав. Така концепція 
політичної модернізації не включала в себе, як один із основних чинників – мож-
ливі внутрішньополітичні особливості у цих країнах, наприклад такі як внутрішня 
боротьба за владу, що й спричинило неможливість її реалізації в цих нових неза-
лежних країнах [63, с. 178]. 

Політична модернізація повинна наділити політичні інститути інструмен-
тами подолання ризиків, що виникають при здійсненні процесу модернізації. Ри-
зики можуть обумовлюватися історичними, соціальними, іінформаційними, пра-
вовими чинниками тощо [59, с. 3].  

Отже, мімікрія справжніх демократичних реформ сприяла констеляції вну-
трішнього та зовнішнього іміджу цих транзитивних краї як слабких, проблемних, 
не заслуговуючи на увагу міжнародних інвесторів.  

Наступним етапом у науковому розвитку теорії політичної модернізації мо-
жливо виділити період 70-80-хх рр. ХХст. Вагомий внесок у розвиток цієї теорії 
зроблено такими науковцями як Д.Аптер, С.Хантінгтон, С. Верба, Г.Алмонд, 
Ш.Ейзенштадт. Науковцями було розроблено дві концепції (типи) модернізації, 
що пояснювали модернізаційні зміни окремо для центральних та периферійних 
держав.  
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Перший тип модернізації притаманний для західних (центральних) держав. 
Таких, наприклад, як Великобританія, Франція, США, в яких завдяки складному 
процесу внутрішніх перетворень (розвитку) відбувся перехід від традиційного 
типу суспільства до сучасного.  

Інший тип модернізації був притаманний периферійним країнам, у яких со-
ціальний, економічний і політичний розвиток набагато нижчий, ніж у централь-
них країнах, тому політична модернізація, зокрема, здійснювалася використову-
ючи досвід та практику центральних держав [63, с. 178-179] 

Сучасний етап дослідження теорії політичної модернізації, як зазначав 
Б.Амонов зосереджений на вирішенні кризових явищ в політиці та взагалі склад-
нощів з якими зіштовхується сучасне суспільство у політичному розвитку [3, с. 
122-123]. 

Політична модернізація будь-якої країни спонукає до впровадження різно-
манітних структурних, функціональних, інституціональних змін у відповідності з 
оновленими цінностями. Такі зміни спричиняють певні протиріччя у державі, що 
полягають, насамперед, у конфлікті традиційних цінностей з універсальними ста-
ндартами. Тобто, політична модернізація здійснює вплив на формування позити-
вного сприйняття нових суспільних цінностей та стандартів, які б мотивували ін-
дивідів і груп до економічного зростання середовища. Політична модернізація зі-
штовхується також з такими протиріччями як розподіл функцій у політичній сис-
темі, залученням більшої кількості індивідів до політичного процесу, ефективні-
стю політичних рішень [31, с. 95-96]. 

Г.Лавриненко зазначає, що політична модернізація спрямована на 
розв’язання таких політичних криз у державі як криза легітимності, криза участі, 
кризу регулювання конфліктів. Модернізація політичних інститутів повинна сфо-
рмувати такі інструменті, які б дозволяли приймати різноманітні постанови, зако-
нодавчі акти з регулювання різноманітних сфер життя населення та максимально 
ефективно здійснювати їх, що дозволило б долати різноманітні кризи. Звідси іс-
нує нагальна потреба у створені своєрідної нормативної матриці, яка визначає пе-
вні алгоритми зняття соціальної напруги на ранніх стадіях розвитку конфлікту 
[31, с. 95-98; 52, с. 264-265]. 

Результати політичної модернізації у великому ступені залежать від змоги 
держави подолати кризові явища викликані нею. Одним з головних чинників по-
літичної модернізації виступає стабільність. Причому в авторитарних політичних 
системах, де панує стагнаційна політична стабільність, модернізація може відбу-
ватися лише фрагментарно, переважно в економіці за рахунок цілеспрямованої 
мобілізації ресурсів. У таких країнах за наявності компенсаційних ресурсів (пере-
важно силових) конфлікти мають латентний характер. 

Транзитивні політичні системи мають певну ступінь відкритості. Та в зале-
жності від стартової ситуації з ресурсним забезпеченням, за правилами синерге-
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тики відбуватиметься біфуркація політичної системи. Вона, за наявності поляри-
зованих політичних інститутів, що обумовлено дихотомічністю їх ціннісного ба-
зису, може тривати не одне десятиліття. За цього гострі конфлікти є супутником 
модернізації. Отже, джерелом політичної модернізації виступає конфлікт, який 
виникає між середовищем, при активації його участі в політичному житті, діяль-
ність яких спрямована на артикуляцію та агрегацію його інтересів [26, с. 246]. 

Складовим політичної модернізації є: «чіткий розподіл політичних повно-
важень між політичними інститутами; підвищення участі соціальних груп у полі-
тичному житті держави та підвищення ролі еліт, діяльність яких має модерніст-
ську спрямованість; підвищення ролі держави та верховенство закону» [26, с.247]. 

На думку Л. Коваленка основою всіх модернізаційних процесів в політичній 
сфері, що гарантує їхню дієвість, виступає соціальна справедливість, котра постає 
в ролі головного елементу політичної ідеології й характеризує політичну систему. 
Саме соціальна справедливість визначає спрямованість політичної модернізації. 
На його думку справедливість: «це вимога постійно створювати умови, що забез-
печують особистості можливість реалізувати свій творчий хист і завдання в даний 
історичний момент» [26, с. 247]. 

Справедливість в політичній модернізації дозволяє кожному індивіду прий-
мати участь у процесі політичного розвитку. Вона сприяє створенню рівних умов 
та можливостей для кожного індивіда й в цілому виступає одним з головних еле-
ментів з розвитку суспільства.  

Характер правлячої політичної еліти є вагомим критерієм політичної моде-
рнізації. Адже політична еліта характеризується можливістю здійснювати ваго-
мий вплив на державну владу й можливістю керувати розподілом політичних ре-
сурсів. Вона має пріоритет у прийнятті політичних рішень й визначені, як внутрі-
шньо-політичного так і зовнішньо-політичного курсу держави [2, с. 65-66]. 

Теорія модернізації намагається, в першу чергу, пояснити й обґрунтувати 
етапи й шляхи розвитку, як окремої держави так і глобального громадянського 
суспільства в цілому [51, с. 107-109]. 

Як зазначає Г. Сириця, політична модернізація має певний ряд завдань, про-
цес вирішення яких свідчить про наявні модернізаційні процеси. Виділяються такі 
завдання як: інституційне забезпечення функціонування демократії, тобто по-
винна сформуватися розгалужена, консолідована система політичних, соціаль-
них, економічних інститутів, діяльність яких буде спрямована на забезпечення рі-
вності, справедливості, стабільності у суспільстві; структурно-змістовне рефор-
мування політичної системи, що включає в себе перетворення політичної струк-
тури на таку, що була б спроможна вирішити будь-які можливі соціальні завдання 
чи суперечності, забезпечуючи інтереси соціального середовища, політична сис-
тема під впливом структурно-змістовних змін; розробка політичного плану моде-
рнізації та вироблення інструментів для її здійснення; залучення демократичних 
норм і стандартів у всі сфери як політичного, економічного так і соціального 
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життя населення; активізація населення у політичному житті [51, с. 109]. Виокре-
млюється декілька етапів, що є притаманними для політичної модернізації. Пер-
шочергово, відбувається встановлення мети, яка консолідує навколо себе соціа-
льні групи, здійснюються певні трансформації й останнім етапом постає інтегра-
ція суспільства до модернізованого простору [51, 109-110].  

Головне завдання базисних політико-інституціональних структур полягає у 
створені привабливої перспективи розвитку життєво важливих сфер. Таким чи-
ном кредит довіри до модернізаційних заходів забезпечуватиме додатковий час 
для проведення реформ.  

Здійснення політичної модернізації відбувається шляхом створення нових, 
більш складних організацій, інститутів чи ускладненням вже існуючих. Реалізація 
політичної модернізації шляхом трансплатнації демократичних політичних інсти-
тутів не приведе до реальних, позитивних змін у політичній системі, якщо мента-
льні конструкти цих інститутів і середовища політичної системи не конгруентні 
[23, с. 57]. Ці та інші особливості мають бути прийняті до уваги в ході сучасної 
модернізації. 

А саме, серед таких особливостей зазначаються – великий вплив особистіс-
них відносин на політичну сферу держави; діяльність політичних партій, обме-
жена певним світоглядом її представників; вибір стратегій розвитку держави у 
внутрішній й зовнішній політиці, як в короткостроковій, так і довгостроковій пе-
рспективі, які знаходяться під впливом політичних лідерів; опозиційні сили в дер-
жаві, частіше за все, отримують владу шляхом революційних змін; низька залуче-
ність середовища до участі в політичному житті; особистісні вподобання політи-
чних лідерів, що переважають над потребами суспільства у визначені політичного 
курсу держави; міжнародна політика держави, яка превалює над внутрішньодер-
жавною [62]. 

Як зазначалося вище, держави, що здійснюють політичну модернізацію, ча-
стіше за все, діють за допомогою такого механізму як імітація. Таким чином від-
бувається копіювання політичних інститутів центральних держав. В.І.Крюков ви-
діляє два типи імітації: Перший – передбачає копіювання імітації алгоритму. В 
цьому випадку держава під час здійснення політичної модернізацї копіює політи-
чну систему, її змістовну складову, певні функції, це наприклад система за якою 
взаємодіють владні органи у державі; Другий тип ототожнюють з імітацією фо-
рми або результату. Прикладом може слугувати запровадження інституту вільних 
виборів без реального надання свободи, можливості обирати владних представ-
ників із народу [29]. 

Реалізація цілей політичної модернізації у державі за допомогою механізму 
імітації не сприяє реальним позитивним змінам у політичній системі країни. Зок-
рема, слід зазначити, що політична модернізація здійснена шляхом імітації без 
проведення реального реформування політичних інститутів й політичної системи 



 

183 
 

спричиняє соціальну напругу, що може призвести до відкритих конфліктів у сус-
пільному середовищі [40, с. 84-86].  

Політичне реформування транзитивних демократій може відбуватися декі-
лькома шляхами: «зверху» – коли влада, під впливом здійснення якісних змін, по-
чинає самостійно реалізувати процес реформування; політичні реформи здійсню-
ються новою владою, що встановлена після самостійної відмови правлячих сил; 
політичне реформування здійснює комплексні зміни політичної системи [15, 
с.40]. 

Політична модернізація може здійснюватися різноманітними механізмами. 
Однак, варто виділити універсальні складові, впровадження яких є обов’язкове. 
Серед них виділяються: «збільшення ролі та легітимності модернізаційних еліт й 
одночасне ослаблення традиційних еліт; збільшення раціональної політичної бю-
рократії; зростання ролі закону в державі, тим самим об’єднуючи політичну сис-
тему і її середовище; збільшення участі суспільства в політичному житті держави; 
створення диференційованої політичної структури; підвищення спеціалізації по-
літичних інститутів; підвищення суверенітету держави» [29]. 

Проблеми політичної модернізації намагалися вирішити в рамках ідей стру-
ктурного функціоналізму. В цьому контексті теорія політичної модернізації розу-
мілася, як взаємодія між диференціацією, адаптивною можливістю політичної си-
стеми, інтеграцією та рівністю. Диференціація політичної системи держави, тобто 
здійснення спеціалізації політичних інститутів та їхньої інтеграції й формування, 
дозволить надати більше можливостей політичній системі держави. У рамках цієї 
теорії, політична модернізація держави спрямована на збільшення політичної ін-
теграції у світову спільноту, розширює участь середовища у політичному житті 
держави, підвищує ефективність політичних рішень [53, с. 114-116]. 

Як зазначає Л. Ярошенко, серед основних векторів та ознак політичної мо-
дернізації є: «демократизація; раціоналізація та забезпечення ефективності влади; 
диференціація (інституалізація) політичної структури держави; структурно-зміс-
товне перетворення політичної системи, при цьому формуючи політичну струк-
туру соціальної дії; збільшення участі громадян у політичному житті держави; по-
літична соціалізація; формування та розвиток відповідального громадського сус-
пільства» [63, с. 179-180]. Як би там не було, серед усіх компонентів, запропоно-
ваних вченим виокремлюються ті, що мають у своїй основі цілеспрямовану дію.  

Однак, усвідомленій дії передує соціалізація, в якій політичні інститути, 
сім’я та інші суб’єкти відіграють ключову роль. Реалізується політична соціаліза-
ція шляхом формування у індивіда норм, правил, цінностей політичного життя 
того чи іншого соціуму. Політичну соціалізацію індивіда поділяють на три етапи: 
1. Допартиципаторний етап. На цьому етапі політична соціалізація здійснюється 
найближчим оточенням індивіда, тобто сім’єю, формуючи у нього певні політичні 
орієнтири, вподобання, поведінку. На цьому етапі індивід не приймає безпосере-
дньої участі у політичному процесі. 2. Партиципаторний етап характеризується 
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наявністю у індивіда навичок до аналізу інформації, що йому надається, та з якої 
індивід спроможний робити висновки. Також у нього формується певна модель 
політичної поведінки. Індивід здатен самостійно обирати які політичні правила, 
норми, цінності йому інтеріорізувати. Він стає активним учасником політичного 
життя держави. 3. Постпартиципаторний етап для нас теж актуальний. Адже він 
характеризується зниженням політичної соціалізації індивіда, тим самим змен-
шенням його участі у політичному житті держави й відсутністю конкретних полі-
тичних поглядів [5, с. 11-15; 12, с. 109-111; 1, с.7]. Тому очевидно, що на перших 
двох етапах індивід, взаємодіючі з політичними інститутами більш активно, стає 
свідком і, водночас, учасником їх модернізації. Разом з тим, дійсні політичні реа-
лії та їх динаміка під впливом змін політичних інститутів формує у індивідів 
стійкі психічні утворення. Вони, як буде сказано нижче, по суті є сформованим 
іміджем політичної системи в цілому й окремих політичних інститутів зокрема [1, 
с.8]. Сформовані завдяки політичній соціалізації, політичні цінності, норми, полі-
тичні вподобання, політична позиція у індивіда, групи, суспільного середовища 
допомагають зберегти існуючу політичну систему держави чи модернізувати її.  

Потребує конкретизації поняття раціоналізації. Раціоналізацію найчастіше 
розуміють як певні формальні норми за допомогою яких суспільвто досягає цілей 
які є загальноприйнятими. Раціоналізація, як процес, у політичному сенсі перед-
бачає наступні етапи: формування мети; пошук шляхів її реалізації; обрання стра-
тегії, прорахунок її позитивних і негативних сторін; загальна оцінка ситуації [61, 
с. 80-83]. 

Раціоналізація політичної влади спрямована на нівелювання, а точніше, по-
вне усунення таких владних відносин, які у системі суспільної й політичної кому-
нікації мають прихований характер. Такі владні латентні відносини постають ос-
новною проблемою для прийняття зважених, усвідомлених політичних рішень. 
Нівелювання такого типу владних відносин дозволить конструктивно приймати 
політичні рішення та, завдяки комунікації, вирішувати можливі конфліктні ситу-
ації, що виникають [27, с. 103-105; 21 с. 142]. 

«Ефективність» з латинської перекладається як виконання дії [7, c. 177]. 
Ефективним називається той чинник, завдяки чому було досягнуто встановлених 
цілей, за витрачання якомога меншої кількості ресурсів. На думку І.Іщенка ефек-
тивним є той політичний інститут, який у процесі свого функціонування має мі-
німальні транзакційні витрати і повністю виконує покладені на нього функції [23, 
с. 207]. В свою чергу, П.Гетьманчук визначає ряд чинників, що забезпечують ефе-
ктивність влади під час здійснення політичної модернізації: наявність опозиції до 
існуючого політичного режиму; на початку модернізаційних змін високий рівень 
змагальності політичних еліт; збалансована політична влада; наявність правової 
закріпленості політичної влади; наявність інституційного середовища; розвинене 
громадське суспільство [13, с. 139-140].  

Також можливо виділити інші критерії, що свідчать про ефективність влади, 
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тобто її результативність у виконанні дій, спрямованих на політичну модерніза-
цію держави. В першу чергу, це індекс демократичного розвитку, до якого нале-
жить: рівень незалежності ЗМІ; демократичність виборчого процесу; рівень неза-
лежності судової системи в державі; національне та місцеве демократичне управ-
ління; рівень корупції й боротьби з нею в державі; розвиток громадського суспі-
льства.  

Невід’ємною частиною реалізації політичної модернізації постає структу-
рно-змістовне перетворення політичної системи країни, що в свою чергу формує 
в ній політичну структуру соціальної дії. В першу чергу, це структурно-змістовне 
перетворення політичної системи ставить на меті розширити її потенціальні мож-
ливості [34, с. 103]. 

Формуючи політичну структуру соціальної дії засобами структурно-змісто-
вного перетворення, політична система країни набуває більшої адаптивності, що 
водночас підвищує її можливості до вирішення як політичних, соціальних, так і 
інших проблем в країні. Структурне перетворення політичної системи підвищує 
можливість реального суперництва в політиці та підвищує політичну активність 
громадян держави [51, с. 110-112]. Зазначені міркування цілком узгоджуються з 
теорією поліархії Р. Даля [24, с 55-56]. Отже, політична модернізація також спря-
мована на півищення свідомої участі індивідів у політичному житті держави. За 
визначенням Дж. Нагеля політична участь – «дії, за допомогою яких рядові члени 
будь-якої політичної системи впливають або намагаються впливати на результати 
її діяльності» [30, с. 73]. Тобто, політичну участь можливо охарактеризувати як 
активну політичну дію громадян держави, що має здійснювати вплив на політи-
чну владу та контроль за її діями, прийняття рішень та їх реалізацію, формування 
та діяльність політичних інститутів тощо. 

Політична участь громадян надає їм змогу контролювати різноманітні 
сфери свого життя, впливати на них й вирішувати різноманітні проблеми.  

М. Призіглей визначає два підходи, інституційний та психолого-орієнтацій-
ний, до визначення явища політичної участі. В першому підході явище політичної 
участі розуміється як дії, що мають впливати на політичні інститути та взаємоді-
ють з ними. Психолого-орієнтаційний підхід характеризує політичну участь на 
основі психологічного впливу, в якому емоційна складова має вагоме значення 
[49, с. 36]. 

Політичною участю громадянина можливо вважати лише ті дії, що були 
ним здійснені цілеспрямовано та свідомо у політичному полі взаємодії. Тобто ці 
дії (політична участь) мають чітко усвідомлюватися індивідом та реалізуватися 
після детального осмислення. Прикладом може слугувати свідома й самостійна 
участь індивіда у політичному мітингу.  

Виділяються ряд чинників та умов, що характеризують, зумовлюють та спо-
нукають до політичної участі. Серед таких чинників виділяють макрочинники: 
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фізіологічні особливості індивіда, специфіку його діяльності, спроможність дер-
жави мотивувати чи примушувати індивіда до участі у політичному житті. Насту-
пними виокремлюються мікрочинники: психологічні особливості індивіда, куль-
турний рівень, релігійні вподобання, рівень освіченості. До того ж, матеріальне 
становище індивіда, різні типи відносин (правові, соціальні, політичні тощо) мо-
жуть слугувати умовами для здійснення політичної участі [30, с. 73-74]. 

Науковці виокремлюють різноманітні форми участі громадян в політич-
ному житті держави, це наприклад: громадські слухання, прийняття участі в об-
говорені різноманітних законопроектів, референдуми, опитування громадської 
думки, участь у визначені внутрішньополітичного чи зовнішньополітичного ку-
рсу держави, громадське представництво в різноманітних комітетах з прийняття 
політичних рішень, особисті зустрічі з політичними лідерами, представниками 
влади, прийняття участі в громадських об’єднаннях, політичних партіях, ство-
рення груп з обговорення управлінських рішень, голосування, збір підписів з 
прийняття чи відміни законопроекту, участь у масових зборах (демонстрації, мі-
тинги), навчання, інформування громадськості тощо [4, с. 20; 30, с. 74]. Підви-
щення громадської участі у політичному житті держави виступає не тільки не-
від’ємною частиною політичної модернізації, але й сприяє становленню грома-
дянського суспільства. 

Сучасні політичні реалії в Україні показують відсутність мотивації з широ-
кої участі громадян у діяльності політичних партій, які відбивають інтереси вузь-
кого кола суб’єктів, ресурсна база та дійсна спрямованість політичної дії яких за-
безпечується й регулюється цими суб’єктами. На нашу думку – це головна при-
чина низького рівня розвитку громадянського суспільства у країнах пострадянсь-
кого простору. 

Сьогодні термін «громадянське суспільство» є складною науковою катего-
рію та має значну кількість підходів до свого визначення. У вузькому розумінні 
громадянське суспільство є таким суспільством, в якому права та свободи кож-
ного індивіда є захищеними державою. Таке суспільство має право і здатне прий-
мати активну участь у політичному житті держави, тобто впливати на прийняття 
політичних рішень на різних рівнях, тим самим відстоюючи свої інтереси з підви-
щення рівня життя. 

О. Крюков та Т. Бєльська вважають громадянським суспільством систему 
незалежних від влади суспільних інститутів, що функціонують на демократичних 
засадах, яка вступає з владою у економічні, соціальні, культурні, духовні, правові, 
політичні відносини, що проявляється у процесах підготовки, прийняття рішень 
та контролі за їх виконанням [28, с. 82]. Слід зазначити специфіку функціону-
вання громадянського суспільства у перехідних політичних режимах. На прикладі 
Польщі видно, що обєднання «Солідарність», яке утворилося під час кризи 1980 
р. як профспілкова організація, відіграла ключову роль наприкінці 1980-х рр. Тоді 
вона виявилась найпопулярнішою політичною силою, а її лідер – Л. Валенса був 
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обраний президентом Польщі. Словом, у кризових періодах транзитивних політи-
чних систем народжуються нові політичні організації, які беруть відповідальність 
на себе. Громадянське суспільство активно впливає на соціальне становлення ко-
жного індивіда, підвищуючи його інтеграційні, комунікаційні можливості тим са-
мим, спонукаючи його до участі у політичному житті [6, с. 192-193]. 

Інша справа, коли йдеться про формування і розвиток громадянського сус-
пільства у країнах, що не мали «pathdependence», пов’язану з існуванням в істо-
ричному минулому політичних інститутів парламентаризму. В цих умовах май-
бутнє демократії багато в чому залежить від суб’єктивного чинника. Адже дер-
жава, в рамках політичної модернізації, для розвитку громадянського суспільства, 
в першу чергу повинна: забезпечити прозорість діяльності влади; всебічно підт-
римувати громадянську активність; покращувати соціальний рівень життя насе-
лення, що сприятиме зростанню довіри до влади; надати умови для інституалізації 
громадянського суспільства; законодавчо гарантувати свободу та правовий за-
хист; надати можливість для контролю державних інститутів громадськістю; під-
вищити можливість громадянського суспільства формувати та реалізувати полі-
тику держави [42, с. 58-59]. 

Громадянське суспільство постає не лише проявом політичної модернізації 
держави, але й інститутом, що спонукає кожного індивіда до діяльності, модерні-
заційних змін.  

Диференціація політичної структури держави чи інституціоналізація висту-
пає вагомим вектором політичної модернізації держави. Інституціоналізація – «це 
процес, через який організації і процедури набувають значущості та сталості. На-
скільки високий рівень інституалізації держави її політичної системи можливо ви-
значити за її адаптивністю до різноманітних змін, здатністю вирішення проблем, 
конфліктних ситуацій, її автономією, розгалуженістю структури тощо [62]. 

Варто ураховувати дві головні моделі адаптивності політичних інститутів і 
їх структур. В процесі дестабілізації, яка має місце під час модернізації може від-
буватися пасивний варіант адаптації. Звідси, нестабільні умови політики можуть 
використати з метою задоволення власних інтересів. Ознакою такої діяльності є 
корупція, відволікання уваги громадськості від економічних негараздів тощо.  

В свою чергу, активний варіант адаптації означає, що суб’єкт політики не 
«розчиняється в нестабільних умовах, отримуючи вигоду, а докладає певних зу-
силь для того, щоб змінити ситуацію на краще, стабілізувати в інтересах суспіль-
ного середовища [23, с. 113]. 

Демократизація виступає головним вектором політичної модернізації. В су-
часному розумінні демократичною є така політична система, в якій органи влади 
підпорядковуються народу та є підзвітними йому. Підзвітність органів влади здій-
снюється за допомогою чесних та вільних виборів. Для реалізації демократії не-
обхідно здійснення таких умов як: свобода асоціацій; свобода громадян у своїх 
висловлюваннях; вільні ЗМІ; право голосу, яке надається для всіх громадян та 
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право бути обраним. Реалізація політичної модернізації потребує використання 
певних механізмів. Цими механізмами виступають реформи. 

Демократизацією слід вважати процес, завдяки якому відбувається впрова-
дження демократичних норм та принципів у політичну, економічну, культурну і 
соціальну системи держави. «Демократизація передбачає залучення широких су-
спільних верств до процесу вироблення політики, що ускладнює (кількісно і які-
сно) процедуру раціонального політичного вибору,….» [60, с. 19]. Передумовами 
для демократизації держави виступають наявність ідентичності та єдності народу 
держави, наявність високого економічного розвитку; розповсюдження демокра-
тичних цінностей; високий рівень довіри народу до влади; згуртованість народу 
та взаємодовіра в цілому; ефективність владних інститутів. 

Отже узагальнюючи вищенаведене можна зробити висновок, що існує декі-
лька підходів до розуміння поняття «політичний інститути» а саме: політичні ін-
ститути – це правила, що мають формальний або неформальний характер, та ма-
ють на меті регулювання суспільних відносин; політичні інститути, зазвичай, вті-
лені в організації, діяльність яких спрямована на регулювання суспільних відно-
син у політичній сфері, досягнення загальноприйнятих цілей, подолання суспіль-
них конфліктів [41, с. 69].  

Дослідження певного політичного інституту, спираючись лише на один з 
підходів до його розуміння, не дозволяє повноцінно, різносторонньо пояснити 
процеси, що відбуваються в сучасній політичній системі. 

Демократичний транзит – перехід від недемократичного до демократичного 
політичного режиму, модернізація політичної системи держави. Метою демокра-
тичного транзиту є, в першу чергу, впровадження та розповсюдження демократи-
чних норм та цінностей в економічній, соціальній, політичній сферах тощо. 

Першочерговою причиною початку транзиту виступає криза соціально-еко-
номічного та політичного характеру в державі. Така криза, а також авторита-
рне/тоталітарне минуле формують негативний імідж країни, яка здійснює демок-
ратичний транзит [8, с. 78]. 

Метою іміджу є презентування держави, формування певного образу, уяв-
лення про неї, характеру ставлення до неї збоку внутрішньої та зовнішньої спіль-
ноти.  

Звідси, позитивний імідж держави, що здійснює демократичний транзит, 
виступає одним з головних інструментів у її розвитку, захисту власних інтересів 
у системі міжнародних взаємин. Такий імідж сприяє підвищенню легітимності 
влади в державі та внутрішній консолідації.  

Узагальнено процес демократизації передбачає два етапи. Перший етап пе-
редбачає створення демократичних засад, які би забезпечували становлення де-
мократичного політичного режиму шляхом обрання нових політичних лідерів. 
Головними умовами цього етапу виступають формування суспільної мотивації, 
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починаючи з еліт, до позитивного сприйняття демократичних норм і запрова-
дження їх у повсякденній діяльності. 

Другий етап полягає в утвердженні демократичних політичних інститутів. 
Політичні партії, уряд держави тощо у своїй діяльності мають керуватися демок-
ратичними нормами. В суспільстві повинні відбутися якісні зміни, що полягають 
у залученні до всіх суспільних сфер демократичних норм і стандартів. Тобто, де-
мократія у такому разі ототожнюватиметься з нормою життя суспільства. Під час 
процесів демократизації в державі першочерговий вплив здійснюється на її полі-
тичні інститути, модернізуючи їх.  

Процеси демократичного транзиту здійснюються, в першу чергу індиві-
дами, окремими суспільними об’єднаннями. Вони так би мовити, «заселяють» ос-
нову політичних інститутів. Тому однією з головних умов реалізації транзитивних 
процесів є досягнення консенсусу між цими акторами. Досягнення консенсусу 
можливе за відсутності розбіжностей у розумінні демократичних принципів.  

В ідеалі, досягнення влади політико-інституційними структурами має спря-
мовуватись не на реалізацію їх опортуністичних інтересів, а для підвищення рівня 
розвитку всіх суспільних сфер. Ознакою цього є: підвищення рівня освіченості, 
політичної культури тощо, тобто здійснення кроків з формування громадянського 
суспільства. Саме воно виступає показником високого демократичного розвитку 
держави.  

Вагомий влив на процес демократичного транзиту здійснює громадськість, 
її ставлення до сформованої політичної еліти, уряду тощо. Під впливом процесу 
демократичного транзиту громадська думка піддається модернізації та набуває 
характеру одного з головних елементів регулювання політичних процесів, суспі-
льних змін й взагалі демократизації. 

Імідж для транзитивних демократій відіграє важливу роль у реалізації їх ці-
лей, зокрема, у процесі позиціонування на світовій арені. Врахування феномену 
іміджу в демократичному транзиті є важливим й тому, що імідж країни, яка пра-
гне демократичних змін допомагає у проведені реформ. З кожним кроком такого 
руху зростає переконаність міжнародних акторів з доцільності надання розшире-
ної фінансової допомоги, співробітництва у різних галузях економіки, військо-
вого будівництва, політики.  

Перед транзитивними демократіями постає проблема формування позитив-
ного іміджу як для внутрішньої, так і зовнішньої спільнот. Їх минуле характери-
зується наявністю тоталітарних /авторитарних політичних режимів, які, в першу 
чергу, характеризувалися відсутністю свободи слова, вільних виборів й взагалі 
низьким рівнем розвитку демократичних політичних інститутів. Процес форму-
вання іміджу транзитивних демократій складається із значної кількості етапів.  

Транзитивна демократія, формуючи власний імідж, повинна себе позиціо-
нувати на основі тих характеристик, що є важливими для зовнішньої та внутріш-



 

190 
 

ньої спільнот. На наш погляд, позиціонування матиме успіх у тому разі, якщо ба-
зуватиметься на певній моделі.  

Отже, можна зробити висновок, що політичні інститути – це сукупність 
структурованих суспільних відносин в політичній сфері, що регулюються прави-
лами та мають організаційну оформленість.  

Їх імідж визначається ефективністю й функціональністю а також існуван-
ням чи відсутністю паралельно функціонуючих неформальних – додаткових, ада-
птивних, заміщуючих і конкуруючих політичних інститутів. Разом з тим, політи-
чна модернізація – складний та багатогранний процес, що ставить за мету зміну 
політичної системи.  

Такі зміни відбуваються шляхом вдосконалення політичних інститутів і вза-
ємодією між ними, збільшуючи її функціональність та ефективність. В ході моде-
рнізації запроваджується активна модель адаптації політичних інститутів до по-
точних змін, усувається невизначеність нових та існуючих політико-правових 
норм і процедур.  

Темпи демократичного транзиту залежать від багатьох чинників об’єктив-
ного та суб’єктивного характеру. В силу їх різноманіття не існує заздалегідь вста-
новленої рецептури, якими засобами і в якій послідовності діяти політичним ак-
торам – «архітекторам» нового стану країни, пов’язаного з демократичними ре-
формами. У цьому зв’язку, створення іміджу політичних, економічних та соціа-
льних змін, що відбуваються у каркасі відповідних інститутів, є універсальним 
засобом, що усуває критичну депривацію, вселяє надію, віру і переконаність сус-
пільного середовища в успіху демократичного транзиту й формуванні позитив-
ного міжнародного іміджу. 
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4.2. Глобальне значення громадянського залучення:  
філософські та соціокультурні перспективи 
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Сучасні глобальні зміни формують ситуацію, в якій держави поступово пе-

рестають бути головними акторами світової політики. Поряд із структурами пуб-
лічного врядування на міжнародний рівень виходять громадські рухи, групи інте-
ресів неформальні та нелегальні організації. Зміна інституційного дизайну світо-
вої політики відображається у взаємодії міжнародних організацій, у тому числі 
ООН, не лише з державами як суб'єктами міжнародних відносин, але й політич-
ними інститутами національного регіонального і локального рівня. Специфіка 
цієї взаємодії вимагає дослідження як на емпіричному, так і на теоретико-конце-
птуальному рівнях. Політико-філософське підґрунтя громадянського залучення 
виступає предметною сферою, у якій поєднуються осмислення феномену грома-
дянського активізму та глобальних змін. Основним вектором фундаментального 
теоретичного пошуку громадянського залучення на світовому рівні є пошук цін-
нісних основ громадянського активізму, а також виявлення стимулів індивідуаль-
ного і колективного вибору на користь проактивної політичної поведінки. У су-
часних філософських дослідженнях, а також розвідок з культурології наявні полі-
тичні імплікації поведінки громадян та індивідів, які дозволяють будувати про-
гностичні міркування стосовно перспектив взаємодії її політичної сфери міжна-
родного рівня та конкретних індивідів. Політичний активізм на глобальному рівні 
набуває форм не лише фізичної участі у заходах та акціях, але й у віртуальній 
сфері. У зв'язку з цим, з'являється потреба філософської та культурологічної іде-
нтифікації дій або бездіяльності громадян способів та форм залучення, а також 
можливостей самовиразу та впливу на суспільну ситуацію.  

Останніми роками у світових дослідженнях міжнародної політики відбува-
ється певна модернізація уявлень щодо громадянського залучення. У зв'язку з 
цим, необхідно визначити специфіку, яка є релевантною предметній сфері міжна-
родних відносин.  

Філософське осмислення громадянського залучення у міждисциплінарній 
перспективі здійснюють вітчизняні та зарубіжні вчені. Зокрема, О. Резнік звертає 
увагу на досвід теоретичного осмислення особистості і громадянського суспільс-
тва [7], Т. Павлова намагається розкрити правові аспекти громадянського суспі-
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льства у філософії Г. Гегеля [6], В. Степаненко розглядає соціологічну концепту-
алізацію громадянського суспільства в пострадянському контексті [8], В.Муляр 
розв’язує проблему становлення особистості в системі «індивід-суспільство» [4]. 
М. Рой, А. Версан та К. Дональдсон вивчають значення університетів як чинників 
громадянського залучення [10], П. Суян на прикладі досвіду студентів універси-
тету в Гонконзі вивчає взаємозв’язок ідентичності, громадянської приналежності 
та вивчення громадянства [11]. Поряд з цим подальшого узагальнення потребу-
ють політико-філософські конотації громадянського суспільства у рамках широ-
кої суспільно-політичної теорії громадянського суспільства на глобальному рівні. 

Метою дослідження є визначення специфіки розгляду філософської та со-
ціокультурної візії громадянського залучення на тлі глобальних змін. Завданням 
дослідження є ідентифікація основних позицій політико-філософської думки сто-
совно бажаного та наявного рівня громадянського залученням в сучасному світі. 

Розгляд громадянського залучення у контексті глобальної дискусії щодо 
мотивації до громадянських дій має враховувати протиставлення демократичних 
та авторитарних тенденцій у сучасних транзитивних державах. Зокрема, в сучас-
ній Україні проблема громадянського активізму досить часто розглядається у па-
раметрах виховання молоді та належних механізмів державного контролю за гро-
мадською участю. І. Г. Мухіна відзначає: «Таким чином, громадянське виховання 
радянської людини здійснювалося у контексті ідейного протиборства двох систем 
та крізь призму боротьби двох світоглядів. Тому пильна увага приділялася саме 
освіті і вихованню як важливим суспільним інститутам, за рахунок котрих молоде 
покоління відмежовується від протилежного західного світу» [5, с.89].  

Проблема ідентифікації чинників громадянського залучення у рамках про-
тиставлення сучасних ціннісних систем має, серед іншого, й цивілізаційно-куль-
турне значення. Воно визначає альтернативність демократичним практиками гро-
мадянського залучення з боку авторитарних та патерналістських систем. І. Г. Му-
хіна підкреслює: «У світовому освітньо-культурному просторі розгорнулася го-
стра ідеологічна боротьба двох протилежних суспільно-політичних систем. Ця 
боротьба розгорталася через аналіз змісту громадянського виховання особистості, 
пошуку методів і способів формування її світогляду та постановки проблем її со-
ціальної ролі в суспільстві» [5, с. 89].  

Особливим середовищем обговорення мотивації громадянського золочення 
на глобальному рівні є нормативно-юридична структура сучасного західного сус-
пільства. Вона передбачає відповідальність та регулювання будь-якої громадської 
дії або бездіяльності. С. С. Кравченко відзначає: «Структуру громадянського сус-
пільства становить сукупність суб’єктів,які представляють недержавну сферу жит-
тєдіяльності. В юридичній думці немає єдиного підходу щодо структури громадян-
ського суспільства. Так, одні науковці до цієї структури відносять: громадянина, 
об’єднання громадян, підприємців та інші недержавні економічні структури, полі-
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тичні партії, які не залучені до процесу державного управління, органи самоорга-
нізації населення, релігійні організації, недержавні освітні і культурні установи, на-
укові асоціації, спортивні організації та засоби масової інформації» [1, с. 15]. 

В умовах глобального політичного лідерства США дається взнаки філософ-
ська концептуалізація громадянської участі, характерна для англосаксонської та 
американської політичної культури. Релігійні домінанти протестантизму спону-
кають до пропагування проактивної форми громадянської участі та соціального 
залучення громадян до громадської діяльності. В умовах глобальної масової ку-
льтури англо-американські патерни стають не національними, а загальнолюдсь-
кими зразками. Вітчизняний дослідник С.С. Кравченко підкреслює: «Особливість 
американського філософського світогляду історично виявляється у тому, що із са-
мого початку свого виникнення американське суспільство розвивалося в рамках 
твердої релігійної ідеології, яка насаджувала культуру повчального характеру і 
правил, вимагаючи беззастережного підпорядкування. Інтелектуальний і духов-
ний розвиток раннього періоду американської історії був прямим продовженням 
соціальних суперечностей, які змусили групу релігійних дисидентів покинути 
Старий Світ. Їхні погляди формувалися під знаком ілюзорної утопічної мрії вті-
лити на новому місці ідеї громадського порядку в тому вигляді, як вони предста-
влені в текстах Старого і Нового Заповіту» [1, с. 155-156]. 

Системно-технологічний світогляд та філософське обґрунтування глобаль-
ної технологічної цивілізації визначають громадянське залучення як стандартну 
процедуру або дії в середовищі результативних та повторюваних процесів. 
Сприйняття подібної системи поглядів значно спрощує вибір громадянина на ін-
дивідуальному рівні та рівні дрібних груп. О.Лотюк визначає: «Системі інститутів 
громадянського суспільства притаманні і статичні параметри, статичні взає-
мозв’язки між окремими елементами або інші стабільні правові стани, правові ре-
жими, направлені на утворення і закріплення статусу суб’єктів суспільних відно-
син щодо формування і функціонування громадянського суспільства» [3, с. 41]. 

Дилема стандартизації громадянського залучення полягає в тому, що свідо-
мий та добровільний громадянський активізм можливий лише на основі раціона-
льної та прагматичної поведінки. Такими є умови особистісного вибору, який спи-
рається на власні міркування індивідів. О.С.Лотюк підкреслює: «Цей механізм є 
певною динамічною сукупністю конституційно-правових відносин щодо виник-
нення, розвитку та функціонування відносно самоорганізованих і саморегульова-
них інститутів громадянського суспільства, суб’єкти яких діють за допомогою пе-
вних методів, способів та засобів, з урахуванням правових, політичних, соціаль-
них і економічних факторів впливу» [3, с. 41]. 

Неможливість повністю описати громадянське залучення як технологічний 
процес призводить до вивчення політичних перспектив громадської діяльності. 
Саме умови демократії визначають самоорганізацію та добровільний вибір кож-
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ного громадянина на основі відповідальності та усвідомлення цілей розвитку су-
спільства. Н. Лазуріна пише: «Орієнтація на демократію як на провідний цінніс-
ний вектор розбудови більшості держав вже навіть за самим означенням терміна 
«влада народу» передбачає розвинуте громадянське суспільство, поза яким зна-
чна частина привабливих орієнтирів соціального розвитку залишатиметься тільки 
віртуальною реальністю» [2, с. 442].  

Демократична політико-філософська традиція акцентує увагу не лише на 
власному виборі громадянина, але й на доцільності подібного вибору у широкому 
національному та глобальному контексті. Сам процес вибору поведінки на користь 
активної участі є складними екзистенційним кроком в умовах суспільства спожи-
вання та широкого застосування маркетингових технологій. Н. Лазуріна підкрес-
лює: «Цивілізоване і гуманізоване, таке демократичне суспільство стає здатним 
сформувати особистість громадянина нового типу, який, своєю чергою, створює 
нове громадянське суспільство. Силою, яка формує і зв’язує ці два начала – колек-
тив й індивіда, – є влада держави, яка також трансформується у владу нового су-
часного типу. Таким чином, громадянське суспільство формується особистістю – 
громадянином, державною владою і громадськими об’єднаннями» [2, с.442].  

Тому передумовою для якісного та добровільного громадського залучення 
є формування середовища, у якому громадянин має всі умови для якісної та неу-
передженої оцінки ситуації. Також громадянин має усвідомлювати власні цілі, 
пріоритети свого життєвого проекту, із змінами у суспільстві. За таких умов кібе-
рнетична та інформаційно-комунікаційна стандартизація не зможуть завадити або 
викривити вільну позицію громадянина. Н. Лазуріна відзначає: «Тобто говорити 
про громадянське суспільство можна лише з появою громадянина як самостійного 
суб`єкта, що усвідомлює себе індивідуальним членом суспільства, наділений пе-
вним комплексом прав і свобод, і в той же час несе відповідальність перед суспі-
льством. Основами виділення індивіда із загальної маси є самостійність людини, 
звільненої від опіки, здатність і бажання розраховувати на власні сили, змагаль-
ність, а отже, і нове, більш незалежне, ставлення до суспільства» [2, с. 446]. 

Концептуальний погляд на зміст громадянського залучення у глобальному 
вимірі ґрунтується на охоплення всіх можливих точок зору. Інклюзивний підхід 
до філософського обґрунтування громадянського залучення дозволяє сформувати 
матрицю, за якої будь-які міркування та мотивації щодо активної громадянської 
дії будуть прийнятними, якщо вони не загрожують інтересам інших індивідів. 

 Ентоні Ладен у роботі «Серйозно сприймаючи громадянську участь» від-
значав, що філософи - це концептуальні окулісти, які перемикаються між (конце-
птуальними) лінзами, щоб спостерігати світ - зосереджуючись на певних речах, 
обминаючи інші. І він підкреслив, що філософствування має бути не теоретичною 
побудовою, а лінзобудуванням» [9]. 

Заглиблюючись у суспільно-політичну місію громадського залучення, ви-
значимо форми, процедури та технології громадського залучення. 
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Громадська участь може приймати різні форми - від індивідуальної волон-
терської діяльності, зусиль громадської діяльності, організаційної участі та участі 
у державних процесах, таких як участь у виборах. Ці заходи можуть включати 
безпосереднє вирішення проблеми за допомогою особистої роботи, заснованої на 
громаді або роботи через інститути представницької демократії [4]. 

Багато людей відчувають особисту відповідальність за активну участь як 
почуття зобов'язання перед своєю громадою. Громадська участь молоді має поді-
бні цілі розвивати середовище громади, хоча громадська активність молоді ро-
бить акцент на розширенні можливостей молоді. Дослідження, опубліковане Цен-
тром інформації та досліджень з питань громадянського навчання та залучення 
університету Тафтса, класифікувало громадянську участь у трьох категоріях: гро-
мадянська, виборча та політична. Вчені щодо залучення молоді в Інтернеті закли-
кали до більш широкого тлумачення громадянського залучення, яке зосереджу-
ється на цілях, що стоять за поточними установами та діяльністю, і включає нові 
установи та заходи, що досягають тих самих цілей. Ці дослідники громадського 
залучення припускають, що зведення громадянського життя до невеликих прак-
тик відверто виборчої поведінки може бути недостатнім для опису всього спектру 
залучення громадськості до громадського життя.  

Перешкоди для громадянського залучення в сучасному світі мають місце не 
лише у сфері законодавчих обмежень або як наслідок втручання влади. Навіть у 
сталих демократичних суспільствах відбувається процес під назвою «ерозія демо-
кратії», коли індивіди добровільно відмовляються від громадянської участі та гро-
мадянського залучення. Це підриває перспективи розвитку громадянського суспі-
льства на глобальному рівні. Ладен розбив чотири патрени, що призводять до пі-
дриву основ демократії, зокрема наступні: 

 - байдужість: не голосування чи втягнення в громадянські органи; 
- активний егоїзм: активно залучаються особи лише просуваючи власні ву-

зькі інтереси, наприклад, голосування за партію, яка зробить багатшою людину, 
фактично політика стає конкурентним лобізмом. Прогалини в розширенні мож-
ливостей: деяким людям не вистачає доступу до важелів влади, що призводить до 
неоднакових, або різних версій роботи над загальним благом [9]. 

Стимулювання громадянської участі та громадянського залучення в усьому 
світі є досить багатоскладовим процесом. Першим кроком є концептуальне обґру-
нтування необхідності колективної громадянської дії в умовах комплексної інди-
відуалізації та демасовізації соціуму. Більшість дослідників висловлюють думку 
про те, що громадянська участь – це відповідь на «демократичну ерозію», яка 
може бути нездоровою, якщо вони не визнають усі чотири форми руйнування де-
мократії.  

Визначаючи філософський та суспільно-політичний зміст громадського за-
лучення, необхідно проаналізувати форми громадського залучення. Розглянемо 
дані форми у таблиці 4.1. 



 

196 
 

Таблиця 4.1 
Форми громадського залучення* 

 

Громадські Виборчі Політичний голос 
Вирішення проблем гро-

мади 
Регулярна участь у голо-

суванні 
Контактування з офіцій-

ними представниками 
Регулярна волонтерська 

діяльність 
Запевнення інших в го-

лосуванні 
Контактування з друко-

ваними медіа 
Активне членство в 
групі або асоціації 

Підтримка кампаній Контактування з радіо 
медіа 

Фандрайзінг Волонтерські дії для ка-
ндидата або політичних 

організацій 

Протестування 

Благодійність Реєстрація виборців Електронні петиції 
Висування на політичні 

посади 
 Написання петицій та 

агітація 
Символічна неучасть  Бойкотування 

*TypesofCivicEngagement – Retrived from: https://civicengagement.illinoisstate.edu/faculty-
staff/engagement-types/ . 

 

Громадянська участь може набувати різного значення залежно від того, хто 
проводить дану діяльність. Наприклад, громадянське залучення на індивідуаль-
ному рівні може включати «індивідуальну активність», наприклад, голосування 
чи публічну заяву за допомогою наклейки на бампері або наліпки щодо участі у 
виборчій кампанії.  

На рівні групи люди можуть об'єднуватися для участі у публічних демонс-
траціях, дискусіях або політичних зустрічах для вироблення стратегії та вжиття 
заходів, які часто називають «колективними діями». Такі установи, як універси-
тети, корпорації, групи інтересів та некомерційні організації, також можуть бути 
агентами громадського залучення, займаючи громадські позиції з питань, висту-
паючи або лобіюючи власні інтереси або інтереси своїх виборчих округів, або на-
даючи підтримку та ресурси для адвокаційних зусиль.  

Громадська участь охоплює широкий спектр формальних та неформальних 
заходів. Приклади включають голосування, волонтерство, участь у групових за-
ходах і т.п. Деякі з них - це індивідуальна діяльність, яка приносить користь сус-
пільству (наприклад, голосування), або групова діяльність, яка приносить користь 
або членам групи (наприклад, футбольним командам), або суспільству (напри-
клад, волонтерським організаціям).На додаток до прямої вигоди, яку громадян-
ська участь надає громада, це також приносить вторинні переваги для здоров’я 
для учасників.  

Одним із способів громадянської участі є розвиток соціального капіталу, 
який визначається як «особливості соціальної організації, такі як мережі, норми 

https://civicengagement.illinoisstate.edu/faculty-staff/engagement-types/
https://civicengagement.illinoisstate.edu/faculty-staff/engagement-types/
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та соціальна довіра, що сприяють координації та співпраці на взаємну ко-
ристь» [5]. Наприклад, дослідження показало, що громадянські групи частіше 
були активними. Приналежність до громадських груп розширила соціальні ме-
режі учасників, що зробило їх більш обізнаними про можливості бути активними 
у своїй громаді. Залучення до значимої громадської діяльності може також допо-
могти людям розвинути почуття суспільно важливої мети, що може сприяти пос-
тійній участі громадян. Участь у виборчому процесі шляхом голосування або ре-
єстрації інших для участі в голосуванні є прикладом участі громадян. 

Волонтерство є поширеною формою громадянської участі. Дослідження по-
казують, що волонтери користуються кращим психологічним станом та більш по-
зитивним емоційним здоров'ям. Волонтерство може збільшити соціальні ресурси, 
наприклад, мати друзів, допомогти пояснити зв'язок між волонтерством та зниже-
ним рівнем тривожності та симптомами депресії. Крім того, дослідження показало, 
що у добровольців менше факторів ризику серцево-судинних захворювань. Воло-
нтерство може бути особливо корисним для літніх людей; дослідження дорослих 
віком від 60 років і старше показало, що волонтери мали менший ризик когнітив-
них порушень. Просто приналежність до груп може також покращити стан здоро-
в'я. Показано, що членство у офіційних групах (наприклад, скаутських) або нефор-
мальних групах (наприклад, книжкових клубах, клубах спостереження за птахами) 
збільшує соціальний капітал та зменшує соціальну ізоляцію серед членів. Як ре-
зультат, ці групи можуть побічно покращувати фізичне та психічне здоров'я своїх 
членів. Наприклад, було показано, що жіноча група, Товариство Червоного Капе-
люха, надає емоційну підтримку та почуття спільності своїм членам. Багато офі-
ційних та неформальних груп також займатися благодійною діяльністю, яка безпо-
середньо приносить користь дослідженням у галузі охорони здоров’я. 

Особи, які займаються садівництвом у громадах, можуть сформувати по-
чуття гордості, підвищену оцінку свого сусідства та мають більшу мотивацію 
брати участь у житті громади. Проект Каліфорнійських здорових міст та громад 
виявив, що студенти Західного Голлівуду із садами шкільних громад збільшили 
споживання фруктів та овочів на 10% [5]. 

Громадська участь різниться залежно від покоління та освіти. Сучасні мо-
лоді люди можуть мати менше шансів брати участь у громадянських заходах, 
оскільки вони можуть не мати доступу до інформації про те, як залучитись до 
цього, або вони можуть не знати, як вони можуть змінити ситуацію. Представники 
з вищою освітою можуть мати більше можливостей для громадянської участі, 
оскільки студенти коледжів мають можливість брати участь у справах громади 
через братства, жіночі товариства чи інші студентські організації, - але студенти 
коледжу чоловічої статі рідше беруть участь у громадській діяльності, ніж студе-
нтки. Інші дослідження показали, що студенти коледжів афроамериканців, лати-
ноамериканців та азіатських американців частіше мають намір бути доброволь-
цями, ніж їхні білі однолітки. 

Багато різних стратегій можуть сприяти участі громадян. Заохочення моло-
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дих людей до активності у своїй громаді має важливе значення для сприяння ро-
звитку демократичних процесів. Одне дослідження показало, що старшоклас-
ники, які беруть участь у громадських роботах, частіше голосують та займаються 
волонтерством у зрілому віці.  

Такі ініціативи, як AmeriCorps, призначені для допомоги молодим людям у 
служінні своїм громадам, також збільшують участь громадян у подальшому 
житті. Пропагандистські кампанії в галузі охорони здоров’я - це ще одна страте-
гія; - вони сприяють зміні політики шляхом залучення засобів масової інформації 
та дій громади. Платформи соціальних медіа, такі як Facebook, Twitter та YouTube, 
пропонують нові межі для участі громадян (наприклад, проект «Поліпшення на 
краще») і пов’язані з посиленням політичної участі в автономному режимі. 

Є кілька способів, за допомогою яких цифрові інструменти можуть сприяти 
політичній участі. По-перше, декілька форм політичної діяльності - включаючи по-
жертви, формування групи однодумців, зв’язок з державними чиновниками та ре-
єстрація для голосування – можуть реалізовуватися за допомогою мережі Інтернет.  

Оскільки діяльність може здійснюватися в будь-який час дня і ночі з будь-
якої місцевості за допомогою комп’ютера та підключення до Інтернету, витрати на 
участь зменшуються. Потенціал Інтернету також підходить для полегшення про-
цесу формування політичних груп. Роблячи доступним спілкування з великою кі-
лькістю потенційних учасників, Інтернет зменшує витрати на утримання групи. Ін-
тернет зменшує майже до нуля додаткові витрати на організацію зустрічей, он-лайн 
формат даних зустрічей дозволяє залучити учасників із різних географічних зон. 

Можливо, не менш важливим для прямого сприяння політичній діяльності 
є багатство політичної інформації, доступної для тих, хто має доступ до Інтернету. 
Практично кожне офлайн-джерело політичної інформації зараз є в Інтернеті, як 
правило, безкоштовним: уряди всіх рівнів, а також такі державні актори як члени 
Палати і Сенату, губернатори та мери великих міст, кандидати на державні по-
сади, політичні партії та організації можуть оприлюднювати джерела політичних 
новин, включаючи газети, електронні служби, журнали, а також джерела новин, 
що транслюють друкований матеріал із аудіо- та відеокліпами.  

Крім того, громадські практики Інтернет-залучення громадян до публічної 
політики - це різноманітний досвід політичного політизування. Наприклад, он-
лайн-розмови, часто про політичні сюжети, на різних інтернет-майданчиках в бі-
льшості випадків аналогічні політичним дискусіям, які зазвичай проводяться 
офлайн. 

Третій механізм, за допомогою якого Інтернет може посилити політичну ді-
яльність, безпосередньо випливає з його здатності спілкуватися з великою кількі-
стю географічно розподілених людей без здійснення витрат на дану комунікацію. 
Кандидати, партії та політичні організації не просто використовують Інтернет як 
спосіб або розповсюдження інформації, вони також використовують його можли-
вості для спілкування з прихильниками та симпатиками та залучення їх до полі-
тичних дій - як в режимі офлайн, так і поза мережею. 

Є актуальним розгляд стану громадської активності в Америці. Визначимо 
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можливість політичного та громадського залучення через блоги та сайти соціаль-
них мереж. Як і в якій мірі американці використовують цифрові та онлайн-інстру-
менти для спілкування з громадськими групами або для взаємодії з політичною 
системою? 

Де відносно нові місця для громадянських дебатів, такі як блоги чи сайти 
соціальних мереж, вписуються в загальний спектр громадської та політичної уча-
сті? Чи ці інструменти вносять нові голоси в ширшу громадянську дискусію? 

Майже дві третини всіх американців брали участь у певних формах полі-
тичної діяльності за останні роки. Трохи менше п’ятої частини брало участь у чо-
тирьох і більше політичних діях у масштабі одинадцяти різних видів діяльності. 

Намагаючись виміряти стан політичної участі в Америці, ми проаналізу-
вали участь у одинадцяти формах політичної діяльності, починаючи від роботи з 
співгромадянами для вирішення місцевих проблем, до активної участі в організа-
ціях, які намагаються впливати на державну політику, до добровільної участі в 
політичній діяльності партії або кандидата. 63% виборців виконали принаймні 
одну з наступних одинадцяти видів діяльності. У таблиці 2 визначені види діяль-
ності за типами громадської участі молоді в США. Дані наведені Центром дослі-
дження Тафтса. 

Таблиця 4.2. 
Види діяльності за типами громадської участі молоді в США* 

Вид громадської активності Відсоток 
залуче-

них 
Написання петиції 32% 
Контактування із представниками влади різних рівнів 30% 
Сумісна праця із молоддю на вирішення проблем громади 30% 
Відвідування політичних заходів (зустрічей) 28% 
Збір коштів на політичного кандидата, партію 18% 
Бути активним членом групи або іншої політичної організації (ак-
тивістська діяльність) 

18% 

Бути активним членом групи, що намагається повпливати на пуб-
лічну політику (активістська діяльність) 

15% 

Бути присутнім на політичному виступі 12% 
Надіслати листа до газети або журналу 10% 
Працювати на політичного кандидата або політичну партію 8% 
Промова на місцевому рівні 7% 
Відвідування протестних заходів 4% 
Нічого з вище наведеного 63% 

*UnderstandingYouthAttitudesandBeliefs – retrived from: https://circle.tufts.edu/our-
research/understanding-youth-attitudes-and-beliefs. 

 

У сукупності 34% усіх опитаних респондентів найчастіше реалізують один 
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із наведених у таблиці 2 видів діяльності, лише 16% опитуваних взяли участь у 3-
4 заходах. Високо зацікавлені 13% американців брали участь у п'яти або більше 
таких заходах. 

Аналізуючи статистичні дані наведені у таблиці 2, приходимо до висновку, 
що особи з високим рівнем доходу та освіти, як правило, набагато частіше беруть 
участь у політичній діяльності. У міру зростання доходів та рівня освіти зростає 
участь у широкому спектрі політичних заходів, зокрема, у роботі з співгромадя-
нами для вирішення проблем громади; відвідування політичних зустрічей; участь 
у громадській чи політичній групі; відвідування політичного мітингу або виступу; 
робота або волонтерство в політичній партії чи кандидаті; внесення політичного 
внеску; або зв’язок з державними чиновниками. 

Очні зустрічі та телефонне спілкування - це два найпоширеніші способи спі-
лкування членів громади / політичних груп з колегами. Серед тих осіб, які беруть 
участь у громаді чи політичній групі: 

• 63% спілкуються з іншими членами групи, проводячи очні зустрічі; 
• 60% зробили це по телефону; 
• 35% зробили це за допомогою друкованого листа або групового бю-

летеня [5]. 
Близько дев'яти з десяти членів громади чи політичної групи виходять в Ін-

тернет, а електронна пошта стала ключовим інструментом комунікації для полег-
шення групового спілкування. Повністю 57% членів громади або політичної 
групи спілкуються з іншими членами групи електронною поштою - завдяки чому 
електронна пошта стає майже такою ж популярною, як особисті зустрічі та теле-
фонне спілкування. Крім того, серед тих, хто причетний до політичної або гро-
мадської групи: 

• 32% користувачів Інтернету спілкуються з членами групи за допомо-
гою веб-сайту групи, а 10% - за допомогою миттєвих повідомлень. 

• 24% соціальних мереж спілкуються з членами групи за допомогою 
сайту соціальних мереж. 

• 17% власників стільникових телефонів спілкуються з членами групи 
за допомогою текстових повідомлень на мобільний телефон або КПК[7]. 

Майже половина всіх американців висловила свої думки на публічному фо-
румі з важливих для них тем, а блоги та сайти соціальних мереж надають нові 
можливості для політичної участі. 

Окрім безпосередньої участі в громадських групах чи заходах, 49% амери-
канців висловились щодо важливої для них проблеми в минулому році, зв’язав-
шись з державним органом чи посадовою особою, підписавши петицію, написа-
вши листа редактору або зателефонувавши в радіо або телевізійне шоу. За цей 
період часу: 32% усіх дорослих підписали петицію, тоді як 19% користувачів Ін-
тернету підписали петицію в Інтернеті. 
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30% усіх дорослих звернулися до державного, державного чи місцевого 
урядовця щодо важливого для них питання. Чверть (24%) усіх дорослих зробили 
це особисто, телефоном або листом, тоді як 25% користувачів Інтернету зробили 
це електронною поштою[11]. 

10% усіх респондентів надіслали «лист редактору» до газети чи журналу. 
П'ять відсотків усіх дорослих надіслали фізичний лист редактору через Поштову 
службу США, тоді як 10% користувачів Інтернету зробили це електронною по-
штою. 8% усіх опитаних зателефонували у прямий ефір радіо чи телешоу, щоб 
висловити свою думку. 

Як вказують наведені вище цифри, багато людей беруть участь у громадсь-
ких комунікаціях за допомогою кількох каналів - наприклад, вони можуть підпи-
сати петицію під одним запитом, петицію в Інтернеті. Листи до редактора найча-
стіше надсилаються електронною поштою: серед тих, хто надіслав листа редак-
тору, використовуючи будь-який спосіб доставки, повністю 49% робили це в Ін-
тернеті або електронною поштою, а додаткові 22% робили це в електронному ви-
гляді та через Поштову службу США. Натомість серед тих, хто підписав петицію, 
більше половини підписали лише паперову петицію[11]. 

Серед тих американців, які брали участь принаймні в одному з цих заходів 
за останній рік, повністю 54% зробили це в Інтернеті - чи підписавши петицію в 
мережі, надіславши електронний лист урядовому службовцю чи надіславши ли-
ста редактору електронною поштою, тоді як 81 % зробили це в режимі офлайн. 

Цікаво, що метод, який громадяни використовують для зв’язку з урядов-
цями, мало пов’язаний з тим, отримують вони відповідь чи ні, чи задоволені ре-
зультатом свого спілкування. Серед тих, хто зв’язувався з урядовцем особисто, 
телефоном або листом, 67% заявили, що отримали відповідь на їх запит, і це мало 
чим відрізнялося від рівня 64%, які отримали відповідь після надсилання урядо-
вому листу електронного листа. 

Подібним чином 66% осіб, які зв’язалися з урядовцем по телефону, листом 
або особисто, були задоволені отриманою відповіддю, ще раз мало відрізняючись 
від 63%, які були задоволені відповіддю на свою електронну розмову. 

Сьогоднішнім активним громадянам пропонується цілий ряд інших шляхів 
участі громадян. З ростом блогосфери, сайтів соціальних мереж та інших Інтер-
нет-інструментів зацікавлені громадяни тепер можуть брати участь в Інтернет-
спільноті політичних та громадських активістів, розміщуючи власні коментарі до 
соціальних проблем в Інтернеті. Справді, 15% користувачів Інтернету (що стано-
вить 11% усіх виборців) вийшли в Інтернет, щоб таким чином долучитися до по-
літичної дискусії. Кожен восьмий користувач Інтернету (12%) розміщував коме-
нтарі на веб-сайті чи в блозі щодо політичної чи соціальної проблеми, 3% - фото-
графії, 2% - відеовмісту та 4% - політичного вмісту, щоб їх друзі могли читати на 
соціальна мережа в Інтернеті. Крім того, 31% блогерів використовували свій блог 
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для вивчення політичних чи соціальних питань. Оскільки 13% користувачів Інте-
рнету ведуть інтернет-журнал або блог, це означає, що 4% користувачів Інтернету 
ведуть блоги про політичні чи соціальні проблеми.На додаток до можливостей 
розміщувати вміст у блогах та інших веб-сайтах, сайти соціальних мереж також 
стали благодатним ґрунтом для участі у політичному процесі. Станом на серпень 
2008 року 33% користувачів Інтернету мали профіль на сайті соціальних мереж, 
а 31% учасників цих сайтів соціальних мереж брали участь у діяльності з громад-
ською чи політичною спрямованістю (наприклад, приєднання до політичної дія-
льності, ведення та поширення інформації про кандидата на виборну посаду). Це 
спрацьовує у 10% всіх користувачів Інтернету, які використовували сайт соціаль-
них мереж для певної форми політичного чи громадського залучення. 

Беручи разом ці два заходи (розміщення вмісту в Інтернеті та політичне за-
лучення до соціальних мереж), повністю 19% усіх користувачів Інтернету можна 
вважати активно залученими громадянами завдяки саме цифровим технологіям. 

Як ми побачимо, характер цієї активності в Інтернеті в деяких важливих ас-
пектах відрізняється від інших громадських чи політичних дій. 

Цифрові технології активно надають можливість громадського залучення, 
так 40% користувачів електронної пошти отримували електронною поштою про-
хання взяти участь у політичній діяльності в 2008 році в США, а ще один із десяти 
використовував електронну пошту, щоб просити інших брати участь у політиці. 

У 2008 році цифрові технології у громадському залученні до політичній ді-
яльності досягли свого апогею. Так, двоє з п’яти дорослих отримували прохання 
про політичну участь через електронну пошту, телефон. Лише 3% надсилали ли-
сти з проханням взяти участь у політичній діяльності, приблизно кожен десятий 
надсилав електронні листи або телефонував із проханням долучитися до інших, і 
15% зробили це особисто. 

80% усіх американців зробили внесок у політичну, релігійну чи благодійну 
організацію за останні роки, особливо релігійні та благодійні пожертви. Протягом 
останніх дванадцяти місяців шість із десяти американців (59%) внесли гроші, 
майно чи інші предмети до церкви, синагоги, мечеті чи іншого місця поклоніння, 
тоді як дві третини (67%) внесли вклад у благодійну або некомерційну організа-
цію. 

У порівнянні з політичними пожертвами, пожертви некомерційним та бла-
годійним організаціям (за винятком культових споруд) набагато частіше відбува-
ються поза мережею. Серед тих, хто зробив внесок у некомерційну чи благодійну 
організацію в минулому році, лише 12% зробили це в Інтернеті (для порівняння, 
30% політичних донорів давали гроші в Інтернеті.)  

У період виборчої кампанії 2008 року було розроблено досконалі механізми 
щодо активації громадської участі у формі благодійних пожертв на політичну ка-
мпанію кандидатів в режимі он-лайн. Серед тих, хто зробив щонайменше один 
політичний внесок в Інтернеті, 35% внесли загалом 50 доларів або менше, тоді як 
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26% внесли від 50 до 100 доларів. Це майже ідентично ставкам для тих, хто зробив 
політичне пожертвування поза мережею: у цій групі 35% пожертвували менше 50 
доларів, а 27% пожертвували від 50 до 100 доларів [5]. 

Серед політичних донорів, які давали гроші в Інтернеті, лише 3% заявили, 
що за минулий рік вони внесли більше 500 доларів в Інтернеті. На відміну від 
цього, 8% тих, хто пожертвував гроші кандидату або виборчій кампанії, заявили, 
що внесли більше, ніж 500 доларів США, у 2008 році. Ця тенденція, що великі 
політичні пожертви відбуваються в режимі онлайн, є особливо цікавою у порів-
нянні з пожертвами в некомерційні установи чи благодійні організації.  

Традиційна політична участь вже давно є сферою діяльності певних груп: 
зокрема, тих, хто має високий рівень доходу та освіти. Оскільки можливості для 
політичної діяльності розширились із Інтернетом, змінився зміст політичної уча-
сті як такої. 

Розглянемо політичні заходи, які можна проводити як в Інтернеті, так і в 
режимі офлайн: 1) звернення до урядовців (електронне, офлайн, поштою); 2) пе-
тиція (онлайн через веб-сайти установ та поштовою службою США); 3) політичні 
пожертви, внески (онлайн та офлайн); 4) зустрічі (онлайн та офлайн); 5) викорис-
тання соціальних мереж [11]. 

Респондентів класифікували як «активних в автономному режимі» або «ак-
тивних в Інтернеті», якщо вони брали участь у двох або більше із зазначених вище 
заходів протягом попереднього року. Загалом, 27% американців брали участь у 
двох або більше офлайн-заходах, тоді як 18% (що становить 24% користувачів 
Інтернету) брали участь у двох або більше заходах в Інтернеті. Цікаво, що, хоча 
між цими двома групами є значна різниця, ті, хто активний в Інтернеті, швидше 
за все також будуть активні в режимі офлайн: повністю 73% онлайн-активістів 
також активні в автономному режимі, порівняно з 48% офлайн активістів, які та-
кож активно залучені в Інтернеті. 

Окрім аналізу загальної участі за цими двома вимірами, ми також розгля-
дали діяльність окремо. Проводячи цей аналіз, ми прагнули вирішити наступні 
питання:  

Чи характеризується онлайн-політична участь вищим рівнем активності до-
бре серед освічених та заможних, у порівнянні з режимом офлайн політичної дія-
льності? 

Наскільки політична участь у блогах чи на сайтах соціальних мереж харак-
теризується тими ж соціально-економічними ефектами, що й політична взаємодія 
поза мережею? 

Політична діяльність в Інтернеті відзначається настільки ж високим рівнем 
розшарування за доходами та освітою, що й їх офлайн-аналоги. 

Коли ми розглядаємо окремі політичні види діяльності, ми іноді виявляємо, 
що певна підгрупа є особливо активною. Наприклад, особи до 30 років та англо-
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мовні латиноамериканці особливо часто відвідували організовану акцію проте-
сту; мешканці передмістя частіше відвідували політичну нараду з питань місце-
вих, міських чи шкільних справ. Більше третини американців (36%) долучились 
до політичної або громадської групи, виконавши принаймні одне з наступного: 
робота з співгромадянами для вирішення місцевої проблеми; бути активним у 
групі, яка намагається впливати на державну політику чи уряд; або робота або 
волонтерство в політичній партії чи на кандидата. Повністю 83% тих, хто бере 
участь у таких групах, спілкувалися з іншими членами групи. Близько 51% зазна-
чили, що спілкуються з іншими членами групи в Інтернеті (за допомогою таких 
інструментів, як електронна пошта, обмін текстовими повідомленнями або веб-
сайт групи), а також в режимі офлайн (за допомогою особистих зустрічей, листів 
/ бюлетенів або телефонних дзвінків). Ще 5% спілкувались лише за допомогою 
онлайн-інструментів, таких як електронна пошта, а ще 28% взаємодіяли з членами 
групи, використовуючи лише офлайн-засоби: особисто, по телефону, через листи 
чи інформаційні бюлетені [9]. 

Майже всі традиційні форми громадянської діяльності стратифіковані за со-
ціально-економічним статусом. Тобто, із збільшенням рівня доходів та рівня 
освіти зростає участь громадськості, політична активність та інші види громадсь-
кої участі. Ця стратифікація стосується не лише політичних актів поза мережею, 
але й політичної участі в Інтернеті. Кожен п'ятий (18%) із категорій з найнизьким 
прибутком (хто заробляє менше 20 000 доларів на рік) бере участь у двох або бі-
льше офлайн-заходах, порівняно з 45% тих, хто заробляє 100 000 доларів США 
або більше на рік, різниця в 27 %. Що стосується активності в Інтернеті, різниця 
між цими двома групами доходів однакова: 8% тих, хто знаходиться в найнижчій 
категорії, на відміну від 35% для тих, хто має найвищий дохід.Безумовно, доступ 
до Інтернету - це необхідна умова громадської участі у цифровому форматі. Люди 
з вищим рівнем доходу набагато частіше, ніж ті, хто має нижчий рівень доходу, 
користуються Інтернетом і мають швидкісний доступ до Інтернету вдома. Пере-
ходячи від категорії з найнижчими доходами до найвищої, рівень використання 
Інтернету зростає приблизно з 50% до понад 90%, а прийняття домашнього ши-
рокосмугового зв'язку зростає приблизно з кожного третього до майже дев'ятого 
з десяти.  

Таким чином, принаймні одним фактором, що відповідає за нижчий рівень 
політичної активності в Інтернеті серед тих, хто має нижчий рівень доходу, є від-
сутність доступу до Інтернету. Відсутність доступу до Інтернету є частковим, але 
не повним поясненням менших рівнів політичної активності в Інтернеті серед тих, 
хто має низький рівень доходу. Подібна модель має місце і для освіти. Ті, хто має 
вищий рівень освіти (коледж або ступінь коледжу), набагато частіше беруть уч-
асть політично, ніж ті, хто має диплом середньої школи або менше, незалежно від 
того, чи відбувається ця політична діяльність в Інтернеті чи поза мережею. Навіть 
серед тих, хто користується Інтернетом, досвід коледжу тісно пов'язаний з участю 
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в політичній діяльності в Інтернеті. 
Отже, доходи та освіта мають однакове відношення до політичної діяльно-

сті в Інтернеті та поза мережею, і немає доказів того, що політична участь в Інте-
рнеті принципово змінює давно встановлену асоціацію між політичною участю в 
автономному режимі та цими соціально-економічними факторами. 

У порівнянні з доходами та освітою взаємозв'язок між віком та цією політи-
чною діяльністю дещо складніший. Що стосується політичної участі в режимі 
офлайн, молоді люди (віком від 18 до 24 років) - це та група, яка найменш вірогі-
дно візьме участь. На відміну від цього, коли мова йде про політичну діяльність в 
Інтернеті, для населення в цілому дефіцит участі молодих людей менш вираже-
ний, і саме люди похилого віку є найменш активною групою. Однак ці відносини 
значною мірою є функцією дуже високих показників використання Інтернету се-
ред молодих людей. Коли ми розглядаємо лише користувачів Інтернету в межах 
кожної вікової когорти, молоді люди знову є найменш вірогідною групою, яка 
займається політичними діями в Інтернеті, і відносно невелика група користува-
чів Інтернету, яким 65 років і більше, досить активні. Іншими словами, недостатня 
представленість молоді щодо політичної участі в Інтернеті пов'язана з більшою 
ймовірністю бути ними користувачами Інтернету, а не обов'язково з будь-якою 
вродженою схильністю користуватися Інтернетом політично після Інтернету. 

Структури подібні для конкретних видів діяльності - наприклад, безпосере-
днє звернення до урядовця щодо важливої проблеми. Існує висока кореляція з до-
ходами як для онлайн, так і для офлайн методів зв’язку з урядовцями. Дійсно, 
різниця між групами з найвищим та найнижчим доходом насправді вища при 
зв’язку з урядовцем електронною поштою, ніж при контакті з урядовцем по теле-
фону чи листом (27 відсоткових пунктів при контакті в Інтернеті проти 14 відсот-
кових пунктів при контакті в режимі офлайн ). 

Незалежно від того, хто робить залучення або що вони роблять, основним 
для нашого трактування громадянського залучення є поняття, яке ми запозичуємо 
з книги Пітера Левайна 2007 року «Майбутнє демократії: розвиток наступного 
покоління американського громадянина». Левін стверджує, що справжня грома-
дянська участь включає актора, який приділяє «належну увагу наслідкам своєї по-
ведінки для основної політичної системи». Громадяни та установи, які беруть уч-
асть у публічних діях, роблять це з розумінням того, як їх дії можуть досягти за-
планованих наслідків. Іншими словами, вони повністю поінформовані про про-
блему, яку вони вирішують. 

Саме це тлумачення громадянської участі є предметом наукового дослі-
дження нового формату.  

Токвіль вважав, що «…асоціації, що діють поза сферою управління та еко-
номічного життя - те, що ми зараз називаємо громадянським суспільством - є ос-
новними оплотами проти будь-якого демократичного занепаду та деспотизму, що 
починається. Безпосередня роль, яку ці асоціації відігравали у вирішенні проблем, 
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означала, що їх можна вирішити без залучення федерального чи державного 
уряду». Токвіль скептично ставився до того, що уряд, що перевищує рівень міс-
цевого рівня, може зробити багато для вирішення проблем - національний уряд 
був занадто віддалений, і будь-які дії, які він вживав би, були б неінформованими 
та недосконалими. Добровільні об’єднання міст були засобами, за допомогою 
яких громадяни, які знали один одного та довіряли одне одному, могли вирішу-
вати проблеми, а також розширювати свої індивідуальні перспективи та розви-
вати свої громадянські навички. 

Токвіль попереджав, щоб уряд діяв зверху вниз. «Яка політична влада може 
коли-небудь замінити незліченну кількість малих підприємств, які американські 
громадяни здійснюють щодня за допомогою асоціацій?» запитав він. «Чим більше 
[уряд] замінить асоціації, тим більше людей потребуватиме уряду, щоб допомо-
гти, оскільки вони втрачають ідею об’єднання. Це нескінченне замкнене коло 
причинно-наслідкових зв’язків» [9]. Непрямий внесок асоціацій - того, що розши-
рило перспективу та можливості громадян-учасників - не менш важливий, ніж їх 
безпосередній вплив на боротьбу з цим циклом; справді, перше було і залишається 
необхідним доповненням до останнього. 

Реформа громадської активності виникла на початку XXI століття після 
того, як книга Роберта Патнема «Боулінг наодинці» виявила зміни в моделях гро-
мадянської участі. Патнем стверджував, що, незважаючи на швидке збільшення 
можливостей вищої освіти, що може сприяти залученню громадян, американці 
все менш задіяні в політичне та організоване життя громади. Ряд досліджень сві-
дчить про те, що, хоча більша частина молоді добровільно працює, менша кіль-
кість людей голосує або стає політично заангажованою [7]. Перехід від мірку-
вання до дії, від індивідуального громадянського вчинку до залучення інших гро-
мадян є складною проблемою сучасної ліберальної філософії. На глобальному рі-
вні перехід до активних дій та громадянського залучення вимагає широкої актив-
ності від багатьох мислячих суб'єктів. »На цьому етапі ми зосередилися на якості 
привабливості, яку Ладен стверджував, що це більше, ніж просто «дія» - тобто 
робити щось, а не просто вивчати закони та демократію. Займання передбачає 
взаємодію, дві речі, що поєднуються та формують взаємодію. Тут Ладен зверта-
ється до визначення міркувань, яке він розробив у своїй книзі «Розумність: соці-
альна картина». Є дві дії, які ми можемо вважати «міркуванням» [9]. 

Інститут громадянського життя Аннет Штраус перераховує наступні п’ять 
перешкод для залучення громадян: 

Відсутність цивілізованості - для багатьох громадян політика розглядається 
як «ворожа територія», а «відсутність аргументованих дискусій та дискусій» від-
чужує участь громадськості та діалог. 

Відсутність уваги до громадських справ - Довіра до джерел новин падає. 
Багато громадян не впевнені, куди звертатися за інформацією, залишаючи їм 
менше шансів бути поінформованими про широкий спектр перспектив і навіть 
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рідше залучатись. 
Відсутність рольових моделей - «Громадяни родяться, а не народжуються», 

але з меншою кількістю дискусій про державні справи та меншою кількістю по-
літиків, що ілюструють «лідерство та відданість державній службі», стає менше 
можливостей для громадянсько налаштованого населення. 

Відсутність громадянських та політичних навичок - спілкування, створення 
мереж і навіть балотування на державні посади - це процеси та навички, які мо-
жуть допомогти зацікавленим громадянам зробити громади кращими місцями для 
життя. 

Відсутність обізнаності - Об’єднані сили «некультурності, дезінформації та 
активного маркетингу цинізму» залишили багатьох громадян розчарованими та 
немотивованими брати участь у своїх громадах. 

Синхронізація громадянської позиції – це створення горизонту спільних по-
літичних думок. Вона надає можливість створити мережу громадянського залу-
чення, яка не буде спиратися на нормативні або інституційні чинники. Отже, за-
вданням філософського та культурологічного тла громадянського залучення в су-
часному світі є вироблення консенсусної матриці спільної діяльності, яка перет-
вориться на приклад для наслідування в усьому світі. »Розрахунок, тобто прий-
няття судових рішень, де метою є висновок, і де немає нічого суттєвого соціаль-
ного в практиці, навіть якщо ви працюєте з іншими. Як режим взаємодії, тобто 
випадки, коли ми просто спілкуємося один з одним, де є взаємність, ми чуємо, що 
говорить інший, жодної мети не потрібно»[9]. 

Громадська участь може сприяти участі громади та залученню влади: 
• досягнення більшої прихильності до рішень із меншою кількістю не-

гативних реакцій, таких як судові позови, позачергові вибори чи відкликання 
ради; 

• формування довіри між громадянами та владою, що покращує поведі-
нку громадськості на засіданнях ради; 

• досягнення успішних результатів з актуальних складних питань, що 
допомагає обранцям уникнути вибору між не менш привабливими рішеннями; 

• розробка кращих та креативніших ідей та рішень;  
• швидше та легше впроваджувати ідеї, програми та політики;  
• створення залучених громадян замість вимогливих клієнтів; 
• будівництво громади в межах міста. 
Незважаючи на те, що громадянське залучення має переваги, є проблеми, 

які слід враховувати. Ці виклики включають різні фактори, які описує ICMA. На-
приклад, недовіра, роз'яснення ролей, час відіграють певну роль у проблемах гро-
мадянської участі [11]. 

Порівняно з прямими урядовими діями, залучення громадян, як правило, 
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вимагає більше часу, щоб показати результати. Однак у довгостроковій перспек-
тиві реакція громадськості на рішення уряду щодо політики чи законів може при-
звести до швидших змін порівняно з урядом, який бере участь у судових процесах 
чи ініціативах для голосування. 

Для того, щоб громадянське залучення було успішним, між владою та її гро-
мадянами повинен бути високий рівень прозорості та довіри. 

За умови поширення подібних поглядів збільшується можливість для кон-
сенсусного сприйняття громадянського залучення та його значення для глобаль-
ної демократизації. Навіть за умов глобальної технізації та дистанціювання як 
чинників соціальної індивідуалізації громадянське залучення залишатиметься 
провідної формою соціальної самореалізації людини незалежно від соціокульту-
рних умов або матеріального становища.  

Сучасна соціальна і політична філософія розглядають громадянський акти-
візм і громадянське залучення як невід'ємні складові людської природи. У гума-
нітарному сенсі фундаментальне значення громадянського залучення тлума-
чаться як необхідна умова формування соціальних соціального підґрунтя суспіль-
ства. На глобальному рівні ноосферний підхід визначає необхідність громадянсь-
кого залучення для інтелектуальних та експертних спільнот, для всіх свідомих 
громадян різних країн, для яких не є байдужим розвиток людства та глобальні 
проблеми сучасності.  

Філософські концепти зустрічі, розуміння, визнання іншого розкривають 
глибинний сенс спільної політичної взаємодії та цілеспрямованої діяльності. 

Концептуалізація громадянської участі на глобальному рівні має давню іс-
торію та тяжіє до кантівської концепції всесвітньої держави. Водночас на сучас-
ному етапі децентралізація та деієрархизація глобальної політики спонукають до 
утвердження індивідуального політичного вибору, окремої позиції стосовно клі-
матичних змін, глобальної епідеміологічної ситуації, забезпечення сталого розви-
тку тощо. 

Громадська участь найефективніша, коли вона відбувається в рамках сис-
теми, яка заохочує співпрацю між урядом та жителями країни. У такій системі: 
Особи розуміють свої права та обов'язки. Громадянське суспільство мобілізує лю-
дей, виступає за прогрес та працює із зацікавленими сторонами для впровадження 
рішень. Зацікавлені сторони створюють коаліції та спілкуються зі своїм урядом 
для сприяння змінам. Уряд реагує на виборців, тоді як закони та політика сприя-
ють свободі та доступу до інформації. 

Програма громадського залучення WorldLearning культивує нових лідерів 
та залучену молодь, забезпечує громадянську освіту та формування навичок, 
об’єднує активістів через кордон, зміцнює внутрішню діяльність організацій гро-
мадянського суспільства та надає суб-гранти місцевим групам для безпосередніх 
дій. Завдяки громадській участі, такі як голосування та волонтерство, люди роз-
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вивають та використовують знання, навички та голос для культивування позити-
вних змін. Такі дії можуть допомогти поліпшити умови, що впливають на здо-
ров’я та добробут усіх. Громадянсько заангажоване населення демонструє, що 
люди не лише піклуються про свою громаду та націю, але й мотивовані брати 
участь. 

Отже, філософські та культурологічні засади громадянського активізму та 
громадянського залучення визначають проактивний спосіб соціальної активності, 
визначають соціальну діяльність як провідну форму еволюції людства.  

У зв'язку з цим глобальні еліти та інститути глобального управління мають 
враховувати потенціал громадянського залучення у контексті інституційної спро-
можності окремих держав регіонів світу, міжнародних організацій тощо. Перспе-
ктиви подальшого вивчення проблеми, порушено в даній статті є розв'язання кон-
цептуальних протиріч громадянського залучення у провідних ідеологічних систе-
мах сучасного світу. 
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РОЗДІЛ V 
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Центральна Азія є регіоном, якому належить особливе місце в архітектурі 

сучасних міжнародних відносин і геополітики. Відносно невеликий, але багатий 
на енергоносії регіон є ключовим для геополітичного майбутнього і стабільності 
всього Азійського континенту. Перебуваючи в центрі континенту, Центральна 
Азія є своєрідними «воротами» до стратегічно важливих регіонів, зокрема Азій-
сько-Тихоокеанського та Близького Сходу. Крім територіального чиннику, на ге-
ополітичне становище Центральної Азії істотно впливають також розташування 
на точці дотику східної і західної культур, тривалий період функціонування Ве-
ликого шовкового шляху, значні запаси енергоносіїв та інших корисних копалин, 
розташування транзитних і комунікаційних шляхів, стратегічне та геоекономічне 
значення Каспійського моря. Розташування регіону на стику Європи і Азії під 
впливом глобалізації перетворює його в сполучну ланку між цими частинами 
світу. Країни Центральноазійського регіону – Казахстан, Киргизстан, Таджикис-
тан, Туркменістан, Узбекистан, незважаючи на схожі вихідні умови після отри-
мання незалежності, мають значні відмінності в економічному розвитку, що ви-
користовується великими геополітичними гравцями для впливу на їхній внутріш-
ній розвиток та зовнішні відносини.  

Регіон Центральної Азії на півдні межує з Іраном та Афганістаном, на сході 
з Китаєм, на півночі та заході з Росією. Вперше поняття «Центральна Азія» щодо 
окремого регіону вжив німецький вчений А. Гумбольдт у 1843 р., позначаючи 
цією назвою територію на південь від Алтаю до північного схилу Гімалаїв [21, с. 
164]. У широкому розумінні Центральна Азія сприймається як важлива історична 
частина турко-перської цивілізації і місце походження мов, культур та релігій, що 
поширилися від Стамбулу до Делі та від Ісфахану до Бухари. У різні історичні 
епохи Центральна Азія була відома світові під різними назвами - Туран, Східний 
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Іран, Сіюй, Мавераннахр, Велика та Мала Бухарії, Туркестан, Середня Азія тощо 
[16, с. 25]. У радянський період щодо Центральноазійського регіону вживалася 
назва «Середня Азія та Казахстан», а вже у 1993 р., під час зустрічі глав держав 
регіону, президент Казахстану Н. Назарбаєв запропонував надалі вживати щодо 
регіону термін «Центральна Азія» [21, с. 165]. 

Географічне становище країн регіону багато в чому обумовлює його геопо-
літичну роль. Зокрема, Казахстан є найбільшою центральноазійською державою 
та єдиною з п’яти держав регіону, що має сухопутний кордон із Росією. У центрі 
регіону знаходиться Узбекистан, що має географічні кордони із кожною країною 
Центральної Азії та не розділяє жодного зовнішнього кордону з регіональними 
гравцями, і це є вигідним та зручним з точки зору регіонального тиску. Киргизс-
тан є передостанньою за обсягом території державою Центральної Азії, більшість 
географічної площі якої зосереджено в рамках гірського масиву Тянь-Шань. Ки-
ргизстан на заході межує з Узбекистаном, на півночі з Казахстаном, на заході і 
південному заході з Таджикистаном, а на сході з Китаєм. Таджикистан межує 
лише з двома центральноазійськими державами - Узбекистаном і Казахстаном. 
Специфіка географічної структури Таджикистану відзначається гористою терито-
рією та перебуванням майже половини площі країни на висоті 3048 км. над рівнем 
моря. Туркменістан межує з Казахстаном та Узбекистаном на півночі, Афганіста-
ном на сході, Іраном на півдні та Каспієм на заході, а більша частина його тери-
торії охоплена пустельним масивом Каракум. На заході Центральна Азія межує з 
Європою, на сході із азійськими сусідами, на півдні з мусульманським Сходом, 
на півночі з Росією. Місцеві ґрунти не є сприятливими для ведення сільського 
господарства, натомість землі Центральної Азії багаті на великі поклади нафти і 
газу, а також різноманітних металів у гористих місцевостях на сході [16, с. 26].  

Експерти українського Національного інституту стратегічних досліджень 
ще кілька років тому звертали увагу на тенденцію демографічного зростання у 
країнах Центральної Азії, яка зберігається і дотепер. Зокрема, у 2011-2019 рр. на-
селення регіону зросло з 63 до більше ніж 73 млн осіб. Країни Центральної Азії 
не є етнічно однорідними, домінуючі етнічні групи складають 60-80 % населення. 
Туркменська, узбецька, киргизька та казахська мови належать до сімейства тюрк-
ських мов, а таджицька - до перських. Роль мови регіонального спілкування наразі 
відіграє російська мова [24, с. 300].  

В геополітичному сенсі Центральна Азія становить велику територію в са-
мому центрі континенту Євразія без виходу до океану. Оскільки Каспійське море 
є внутрішньоконтинентальним водоймищем, що не має зв’язку зі Світовим океа-
ном, країни Центральної Азії вважаються такими, що не мають виходу до моря. 
Казахстан є найбільшою країною, яка не має виходу до моря, а Узбекистан межує 
лише з країнами, які не мають виходу до моря [24, с. 299]. Можливість штучного 
виходу до світових океанічних масивів регіон отримує за рахунок транзитних 
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шляхів. Крім цього, через Центральну Азію проходить низка важливих стратегіч-
них шляхів євро-азійського значення. 

На думку дослідників, на розвиток сучасних міжнародних зв’язків країн 
Центральної Азії впливають такі процеси, як традиціоналізація (повернення чи 
відродження дорадянських історико-культурних традицій); периферізація (вклю-
чення у світовий розподіл праці як джерела сировини, залежність від світового 
ринку, а особливо від іноземного капіталу) та глобалізація (залучення у структуру 
глобальної спільноти) [17, с. 248-249]. 

Значення Центральної Азії в сучасних міжнародних відносинах зростає, 
оскільки регіон є точкою перетину інтересів найбільших світових акторів - Росії, 
США, Китаю, ЄС, і, одночасно, полем взаємопроникнення і зіткнення цінностей 
найбільших світових цивілізацій: християнства, конфуціанства і ісламу. Центра-
льна Азія завжди цікавила великі держави, у XIX ст. за домінування в регіоні вели 
боротьбу Російська, Британська, Османська імперії.  

На думку Г. Мінгазутдінової, відносна доступність Центральної Азії для 
освоєння з боку провідних держав у різні історичні епохи спричиняла її постійне 
перебування в центрі зовнішньої боротьби за стратегічне домінування. При цьому 
сама Центральна Азія у цей час рідко могла протиставити зовнішнім акторам гід-
ний політичний та цивілізаційний приклад [16, с. 26]. Т. Макаренко зазначає, що 
Центральна Азія періодично виявляється втягнутою в боротьбу зовнішніх гравців 
за доступ до ресурсів регіону. На думку дослідниці, політика великих геополіти-
чних гравців щодо регіону в цілому та окремих країн сприяє збереженню авток-
ратичного правління і корупції, що загострюють економічну, політичну і соціа-
льну нестабільність. При цьому з боку західних держав лунають періодичні зви-
нувачення на адресу країн регіону через відсутність демократичного прогресу та 
нездатність взяти під контроль злочинність і зростаючий екстремізм [13]. 

В державах регіону за останні три десятиліття були сформовані авторитарні 
режими, що спираються на армію і спецслужби. Єдиною метою існування цих 
режимів є підтримка особистої влади глав держав та їхніх кланів. Ці режими ви-
явилися вкрай неефективними в плані управління, оскільки після багатьох років 
незалежного існування в умовах авторитаризму економічні та соціальні проблеми 
у країнах Центральної Азії залишилися невирішеними На думку Т. Макаренко, в 
державах Центральної Азії не відбулося зростання економіки і політичної стабі-
льності через те, що не знайшли підтримки демократичні ідеали і ринкові механі-
зми за західним зразком. А концентрація влади в руках авторитарних режимів, 
олігархів і злочинних мереж істотно обмежує розвиток регіону та є однією з за-
гроз регіональній безпеці [13]. Політичні амбіції та особиста ворожнеча між авто-
ритарними лідерами країн регіону значно обмежують можливості для внутріш-
ньорегіонального співробітництва Різні погляди керівників держав Центральної 
Азії на регіональну інтеграцію заважають розробці і реалізації спільних програм. 
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Керівники цих держав прагнуть бути більш самостійними і незалежними від зов-
нішнього тиску, прагнучи до тіснішої міжнародної інтеграції своїх країн за ме-
жами регіону та надійніших гарантій своєї територіальної цілісності. Тому пріо-
ритетом для країн Центральної Азії є участь у великих міжнародних структурах, 
а не інтеграція в рамках свого регіону.  

Внаслідок конкуренції різних зовнішніх акторів з’явилася теза, нібито 
Центральна Азія є істотно неоднорідною, що ускладнює її розвиток як єдиного 
регіону, а отже, її необхідно розділити на сфери впливу конкуруючих акторів [12, 
с. 14]. Дослідники вважають, що тенденція втручання позарегіональних сил у мі-
ждержавні відносини в Центральній Азії збережеться у найближчі кілька десятків 
років, при чому це необов’язково має бути суперництво великих держав за вплив 
у регіоні. Втручання також може бути у формі співпраці та допомоги у вирішенні 
важливих регіональних проблем (тероризм, наркоторгівля тощо) [8]. 

Однією з характерних рис міждержавних відносин всередині Центральноа-
зійського регіону є суперництво Узбекистану та Казахстану щодо регіонального 
лідерства. Ці дві держави Центральної Азії є найсильнішими у військовому, еко-
номічному, територіальному та демографічному плані. Деякі дослідники вважа-
ють, що саме це суперництво стало основною причиною згортання ідеї Центра-
льно-Азійського союзу, запропонованої тодішнім президентом Казахстану Н. На-
зарбаєвим у 2005 р. як модель для більш тісної регіональної інтеграції [28]. 

Питання державних кордонів центральноазійських держав стало одним з 
найгостріших з перших років їхнього незалежного існування. Через панування во-
люнтаристського підходу до визначення кордонів республік у радянський період 
кордони встановлювалися без врахування місць розселення різних етнічних груп 
на цих територіях, конфесійного чинника, географічних особливостей місцевості 
тощо. Кордони між колишніми радянськими республіками часто існували лише 
віртуальними, не були позначені на місцевості і подекуди були відсутніми на ге-
ографічних картах [3, с. 131]. Трансформація адміністративних кордонів колиш-
ніх радянських республік у кордони між новими незалежними державами, прико-
рдонний та митний контроль, а також запроваджені візові вимоги створили вели-
чезну проблему для торгівлі та внутрішнього переміщення людей і товарів у ме-
жах регіону. Особливо це відчутно в густонаселеній Ферганській долині, де ме-
жують кордони Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Проблеми деліміта-
ції кордонів виникають через використання уповноваженими державними комісі-
ями різних варіантів фізичних карт держав, наявністю анклавів. 

Важливість питання розмежування та безпеки кордонів у Центральній Азії 
підтверджує те, що до допомоги країнам регіону у цьому питанні долучилися між-
народні інституції, зокрема, ООН та ЄС. Були започатковані програми, що фінан-
суються Європейським Союзом і реалізуються в Центральній Азії за підтримки 
Програми розвитку ООН (ПРООН). Їх метою є допомога країнам регіону у поси-
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ленні безпеки своїх кордонів, забезпеченні переміщення людей і товарів через ко-
рдони у межах чинного законодавства, а також у впровадженні принципів охо-
рони державного кордону, прийнятих в Євросоюзі [25, с. 107].  

Останнім часом низка спостерігачів та експертів вказує на тенденцію до ви-
рішення вузла протиріч в прикордонні і на кордонах між країнами Центральної 
Азії. Ця оптимістична оцінка спирається головним чином на розрахунок щодо ді-
яльності в цьому напрямку нових еліт, насамперед в Узбекистані та Киргизстані, 
а в перспективі і в інших країнах регіону. Передбачається, що нові керівники бу-
дуть не обтяжені вантажем колишніх суперечностей, складними особистими вза-
єминами, а отже, будуть більше налаштовані на компромісні рішення [15].  

Перехід до ринкової економіки у Центральній Азії розпочався із запізнен-
ням і триває повільно та нерівномірно. Уявна стабільність бізнес-клімату Центра-
льної Азії насправді є дуже хиткою, оскільки в її основі лежать корупція, конку-
руючі політичні інтереси, громадські заворушення та розчарування, кримінальна 
нестабільність.  

Економіка центральноазійських держав наразі ще зберігає кризові тенден-
ції. Це, зокрема, виявляється у наступних проявах: 

- ріст безробіття, як основної причини бідності, та міграційні процеси (ле-
гальні й нелегальні). Оскільки середня зарплата в центральноазійських державах 
найнижча серед країн СНД, стрімко зростає трудова міграція, переважно до Росії 
та Казахстану. Грошові перекази трудових мігрантів становлять досить високу ча-
стку ВВП Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану. Отже, трудова міграція 
стримує розвиток національних економік цих держав; 

- як наслідок безробіття, досить гострою залишається проблема бідності 
центральноазійського населення.; 

- висока залежність країн регіону від зовнішніх запозичень (Міжнародний 
валютний фонд, Всесвітній банк), що несе виклики їхньому суверенітету та неза-
лежності [12, с. 87].  

Інтеграція країн Центральної Азії у світову економіку відбувається через 
експорт природних ресурсів, що становить від 65 до 90 % експорту кожної країни. 
Основними статтями експорту є нафта та природний газ (Казахстан, Туркменіс-
тан, Узбекистан), алюміній (Таджикистан), золото (Киргизстан), бавовна (Таджи-
кистан, Узбекистан), чорні та кольорові метали (Казахстан)  

[24, с. 299]. Країни регіону (крім Казахстану) на сьогодні визнаються най-
нижчими у рейтингу переходу до ринкової економіки серед пострадянських країн. 
Влада центральноазійських держав наразі не вважає за необхідне прискорювати 
економічну інтеграцію в регіоні, на теренах Центральної Азії не існує регіональ-
ної економічної організації на зразок АСЕАН у Південно-Східній Азії. Держави 
регіону натомість входять до різних економічних позарегіональних об’єднань: 
Світова організація торгівлі (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан) та Євразійсь-
кий економічний союз (ЄАЕС) (Казхстан, Киргизстан). Головною перешкодою 
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для торгівлі та економічного розвитку регіону дослідники називають відсутність 
зв’язку між Центральною Азією та зовнішнім світом [24, с. 297].  

Наразі регіон має колосальні нафтогазові та гідроенергетичні ресурси, а та-
кож можливості розвитку альтернативної енергетики, що дозволяє забезпечувати 
не тільки себе, але і інші держави [1, с. 842]. Також в останні десятиліття держави 
регіону почали розробляти абсолютно нові джерела енергії, що не були затребу-
вані раніше. Серед них, зокрема, видобуток урану, вітряна і сонячна енергетика, 
ТЕС [1, с. 829]. Складається парадоксальна ситуація, коли багатий енергетичною 
сировиною і гідроресурсами регіон Центральної Азії привертає пильну увагу як 
сусідів, так і віддалених географічно країн, а в той же час державам регіону дово-
диться стикатися з проблемами бідності, перенаселення, браку води та електрое-
нергії.  

Енергетичні ресурси розподілені по території Центральної Азії нерівномі-
рно. Внаслідок цього країни, що мають великі запаси вуглеводнів, можуть визна-
чати регіональні і, певною мірою, загальносвітові тенденції економічного розви-
тку [19, с. 86]. Зокрема, кожна з країн у регіональних відносинах використовує 
один з видів ресурсів для вирішення політичних питань. Так, Киргизстан і Таджи-
кистан використовують для цього водні ресурси, які дуже важливі для Узбекис-
тану, Казахстану і Туркменістану. Узбекистан активно намагається впливати на 
Киргизстан і Таджикистан за допомогою газу, а Казахстан час від часу ухиляється 
від виконання рішення про постачання нафти до Киргизстану. Наразі лише Турк-
меністан тримається осторонь від регіональних енергетичних суперечок і будує 
свою енергетичну стратегію з зовнішніми гравцями - Іраном, Китаєм і Європою 
[1, с. 843].  

Величезний енергетичний потенціал Центральної Азії дає країнам регіону 
можливість брати участь в найважливіших світових подіях та впливати на вирі-
шення проблем міжнародної енергетичної безпеки, що підтримує на високому рі-
вні інтерес до Центральної Азії з боку багатьох країн. Водночас, для експорту ене-
ргоносіїв з країн регіону є низка перешкод, основною з яких є географічна: 
Центральна Азія не має виходу до моря, і немає прямого шляху транспортування 
нафти та газу до морських та судноплавних шляхів. Будівництво трубопроводів у 
західному напрямі є дуже дорогим, оскільки для цього потрібно обійти Каспій-
ське море або побудувати підводний трубопровід. Щоб досягти Тихого океану, 
трубопроводи повинні простягатися через територію Китаю, а вихід до Аравійсь-
кого моря вимагає транзиту через нестабільний Афганістан або суперечливий 
Іран. 

Прісна вода належить до природних ресурсів, без яких неможливе не лише 
економічне зростання, а й сама життєдіяльність людства. Особливо це питання є 
актуальним для Центральної Азії. Зазвичай Центральну Азію сприймають як ре-
гіон з посушливим кліматом. Насправді у регіоні існує потужний водний потен-
ціал, що утворюється з мережі великих та малих річок, природних та штучних 
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водоймищ, резервуарів підземних вод. Більшу частину водного потенціалу Цент-
ральної Азії становлять ресурси кількох транскордонних річок. Дві головні річки 
регіону - Амудар’я і Сирдар’я, разом зі своїми притоками та Аральським морем, 
утворюють величезну водну систему, що входить в водогосподарський комплекс 
басейну Аральського моря.  

У Центральноазійському регіоні існує наразі дві групи країн. До першої на-
лежать Киргизька Республіка і Республіка Таджикистан, на території яких фор-
муються витоки транскордонних річок. Тому вони не відчувають дефіциту вод-
них ресурсів, натомість мають колосальний потенціал вироблення гідроелектрое-
нергії, що є однією з ключових можливостей для їх економічного розвитку. Другу 
групу складають Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан і Туркменістан. 
Вони залежать від водних ресурсів транскордонних річок, оскільки вода необ-
хідна для зрошення сільськогосподарських угідь у цих країнах. Важливу статтю 
доходу бюджету цих країн Центральної Азії становить експорт сільськогосподар-
ської продукції.  

Країни Центральної Азії мають різні пріоритети та перспективи щодо ролі 
водних ресурсів (пріоритети зрошування, політика збереження водних ресурсів, 
сезонний розподіл води та ін.). Ситуація ускладнюється тим фактом, що багаті 
водою країни розглядають воду як товар, який можна продати (як нафту чи газ), 
тоді як країни, розташовані нижче за течією (зокрема, Узбекистан) розглядають 
воду як суспільне благо, що має бути у вільному доступі [26, с. 4]. 

Китай та Казахстан вже більше 20 років мають суперечку про правовий ста-
тус та поділ ресурсів транскордонних рік. Будівництво Китаєм у 2000-х рр. кана-
лів Чорний Іртиш - Карамай та Іртиш - Урумчі призводить до забору з Іртиша 
значної кількості води, що загрожує значними екологічними проблемами для Ка-
захстану. Також це може призвести до дефіциту питної води в Казахстані, оскі-
льки Іртиш є джерелом питної води для 4 млн казахстанців, на річці стоять міста 
Усть-Каменогірськ, Павлодар, Семей, його вода використовується для водопоста-
чання міст Нур-Султан та Караганда. На річці Ілі, яка впадає в озеро Балхаш, Ки-
тай будує багато водосховищ та гідроенергетичних вузлів, внаслідок чого зростає 
щорічний водозабір з Ілі. Гідрологи застерігають, що збільшення забору води бо-
дай на 10% призведе до того, що Балхаш, втрачаючи воду, може розділитися на 
два водоймища, як це сталося з Аральським морем, а одна його частина висохне 
[3, с. 130]. 

Киргизстан і Таджикистан мають великі запаси прісної води, яка викорис-
товується для гідроенергетики та іригації. Водні запаси Киргизстану забезпечу-
ють потреби Казахстану та Узбекистану на 80% [12, с. 86]. Водночас проблеми у 
сфері водокористування в регіоні виникають через територіальні суперечки між 
Киргизстаном, Узбекистаном і Таджикистаном. Зокрема, Фархадське водосхо-
вище на кордоні між Таджикистаном та Узбекистаном є джерелом постійних кон-
фліктів. На даний час країни досягли домовленості, що власне Фархадська ГЕС 
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як об’єкт є у власності Узбекистану, а площа водного дзеркала і територія під 
об’єктом належить Таджикистану [5]. Прикордонні конфлікти періодично вини-
кають навколо Орто-Токойського водосховища, яке знаходиться на території Ки-
ргизстану, але побудоване у радянські часи за кошти Узбецької РСР. Також неза-
доволення в Узбекистані викликає «водна політика» Киргизстану, який, будучи 
водним монополістом регіону, вирішує, скільки і кому виділити води [3, с. 132]. 

За роки незалежного існування країн Центральної Азії до вирішення про-
блем водокористування залучалися такі міжнародні організації, як Світовий Банк, 
ООН, АБР, ЄБРР і міжнародні партнери - Росія, США, Німеччина та ін. Проекти, 
пропоновані міжнародними організаціями та партнерами, були націлені на покра-
щення екології, просування технологій інтегрованого управління водними ресур-
сами, впровадження і розвиток зеленої енергії шляхом обміну досвідом і техно-
логіями, допомогу у водопостачанні і ефективному управлінні водними та земе-
льними ресурсами, поліпшення меліоративних, іригаційних та дренажних систем 
країн Центральноазійського регіону. Проте причини, що спричиняють перешкоди 
для ефективного використання водних ресурсів, наразі не усунуті. Таким чином, 
проблема водокористування у Центральноазійському регіоні загострюється через 
споживацьке ставлення до природного ресурсу, намагання використовувати його 
як інструмент політичного тиску та небажання держав регіону йти на компроміси 
задля того, щоб використання води приносило користь всьому регіону та сприяло 
його інтеграції. 

Використання природних ресурсів Каспійського моря також є предметом 
суперечок серед прикаспійських держав. Невизначеність правового статусу Кас-
пійського моря тривалий час була потужним дестабілізуючим чинником форму-
вання геополітичної обстановки в Каспійському регіоні.  

Врешті, після тривалих переговорів, у серпні 2018 р., під час V саміту при-
каспійських держав в м. Актау (Казахстан) представниками Казахстану, Туркме-
ністану, Азербайджану, Ірану та Росії була підписана Конвенція про правовий 
статус Каспійського моря [10]. У Конвенції 2018 р. погоджено порядок прокла-
дання кабелів та трубопроводів по дну Каспійського моря. Формально це дає мо-
жливість побудувати Транскаспійський газопровід з Туркменістану, Казахстану і 
Узбекистану в Азербайджан. З’єднання газотранспортних систем цих країн дозво-
лить постачати туркменський газ транзитом через Грузію і Туреччину в Європу. 
Цей план створює альтернативу російському газу завдяки доступу до значних 
туркменських покладів газу. Подібний проект обговорюється з середини 1990-х 
рр., однак стримуючим фактором є сумніви щодо його економічної доцільності.  

Водночас, Конвенція 2018 р. була підписана, незважаючи на низку неврегу-
льованих взаємних претензій. Зокрема, тривають гострі дискусії між Азербайджа-
ном і Туркменістаном про приналежність трьох каспійських нафтових родовищ. 
Варіант спільного освоєння родовищ був відкинутий Туркменістаном. Оскільки 
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Конвенція не містить механізмів мирного вирішення спорів такого роду, то в май-
бутньому може виникнути потреба у залученні механізмів посередництва [10]. 

Регіональна інтеграція залишається однією з найчастіше обговорюваних 
тем при формуванні політики країн центральноазійського регіону. На даний час в 
регіональній інтеграції найбільше зацікавленим є Казахстан, оскільки він має ам-
біції регіонального лідерства та ресурси для здійснення цих амбіцій. Інші держави 
регіону або знаходяться в стані вибору пріоритетів національного розвитку, або 
вже йдуть шляхом традиціонализації чи перетворення в периферію світової полі-
тики [6, с. 66]. На сьогодні всі спроби держав Центральної Азії налагодити ефек-
тивне внутрішньорегіональної співробітництво через різні регіональні структури 
(Центральноазійське економічне співтовариство, Організація Центральноазійсь-
кого співробітництва) не мають позитивних результатів. На думку експертів, ок-
ремі проблеми внутрішньорегіональних відносин (водокористування, енергетики 
та екології) неможливо буде вирішити на рівні регіону в перспективі найближчих 
десятиліть [9, с. 66]. 

Серед основних загроз безпеці у Центральній Азії дослідники називають 
тривалу (з середини 1970-х рр.) громадянську війну в Афганістані, сепаратистсь-
кий рух в Синьцзянському районі Китаю, суперечку Індії та Пакистану в Кашмірі, 
перманентні конфлікти на Південному Кавказі та тривалу економічну і політичну 
ізоляцію Ірану [24, с. 300]. Слід зазначити, що протягом тривалого часу у Центра-
льній Азії не було міждержавних військових конфліктів. Натомість виникла низка 
внутрішніх збройних конфліктів, що, як правило, мали етнорелігійний, іноді кла-
новий, характер. Зокрема, за останні 30 років у межах регіону відбулися громадя-
нська війна у Таджикистані 1992-1997 рр., етнічні заворушення в Оші (Киргизс-
тан) 1990 та 2010 рр., повстання в Андижані (Узбекистан) 2005 р., дві революції в 
Киргизстані (2005 та 2010 рр.). Крім цього, регіон потерпав від періодичних набі-
гів джихадистів з Афганістану наприкінці 1990-х - на початку 2000-х рр. [24, 
с.300]. 

Особливою загрозою для центральноазійських держав дослідники вважа-
ють радикальний ісламський фундаменталізм і ваххабізм, політизацію ісламу, не-
контрольоване поширення проісламських громадських організацій та політичних 
партій ще на початку 1990-х рр., розвиток зв’язків з ісламським світом, появу у 
Центральній Азії нових політичних акторів, таких як Пакистан та Саудівська Ара-
вія (які фінансують запровадження мусульманських цінностей у повсякденне 
життя), а також інтеграцію ісламських принципів у законодавство центральноа-
зійських країн [12, с. 86]. Афганський фактор є тим чинником, що впливає на ре-
гіональну безпеку, оскільки через афгано-таджицький кордон до Центральної Азії 
відбувається проникнення міжнародного тероризму, релігійного екстремізму, ко-
нтрабанди наркотиків та зброї, нелегальної міграції. Отже, оцінка проблеми регі-
ональної безпеки в Центральній Азії не може бути об’єктивною без врахування 
цього чинника [12, с. 87]. Кардинальним чином змінила безпековий баланс на 
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всьому пострадянському просторі анексія Криму Російською Федерацією на по-
чатку 2014 р. Приєднання півострова спонукало керівництва держав регіону пе-
реглянути виклики та загрози власній безпеці, оскільки створило потенційну не-
безпеку державному суверенітетові п’яти країн Центральної Азії, на територіях 
яких проживають компактні меншини російськомовного населення та в ряді яких 
знаходяться російські військові бази [15, с. 14-15]. 

Безпекові виклики, зокрема, посилення напруженості в Афганістані і ризик 
трансформації ісламістського екстремізму, є реальною загрозою для стабільності 
правлячих режимів і суспільства у центральноазійських державах. Загрозу регіо-
нальній безпеці Центральної Азії становить перебування воєнізованих ісламістсь-
ких угруповань у північних та північно-західних районах Афганістану, а також 
взаємодія та об’єднання «Талібану» і «Ісламського руху Узбекистану» з бойови-
ками «Ісламської держави» (ІД), в лавах яких воює значна кількість вихідців із 
країн Центральної Азії, насамперед з Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану. 

Експерти вважають, що для забезпечення національної безпеки країнам 
Центральної Азії слід взаємодіяти між собою для створення регіональної системи 
безпеки та інтегруватись в існуючі міжнародні безпекові організації. Також пот-
рібно розширювати двосторонні стратегічні відносини з провідними країнами 
світу. Зокрема, для збереження стабільних відносин в регіоні та протистояння 
міжнародному тероризму і організованій злочинності країни Центральної Азії ма-
ють створювати нові зв’язки в системі міжнародних відносин з такими держа-
вами, як США, Японія, Іран, Туреччина, Пакистан, а також Саудівська Аравія, 
Південна Корея і країни Євросоюзу [21, с. 166]. Проте створення регіональної си-
стеми безпеки на сьогодні не вдалося сформувати в суто центральноазійському 
форматі через різні концептуальні підходи та неоднакове економічне становище 
країн регіону [12, с. 87]. 

Ситуація в регіоні ускладнюється через фактичну неготовність країн Цент-
ральної Азії до системного об’єднання зусиль з метою протидії загрозам регіона-
льній безпеці. Це обумовлено нестабільністю міждержавних відносин, тим, що 
країни дотримуються диференційованих підходів до розвитку співпраці із конку-
руючими за вплив на регіон глобальними центрами сил.  

Центральна Азія традиційно вважалася зоною російського впливу. Країнам 
Центральної Азії після проголошення незалежності довелося шукати сильних зо-
внішніх партнерів, які могли б стати на захист у разі потреби і на яких вони пере-
важно орієнтувалися за радянської доби. Таким партнером для країн регіону стала 
Російська Федерація як велика, багата, авторитарна ядерна держава [8, с. 122]. 
Однак в перші роки після розпаду СРСР Росія не приділяла належної уваги про-
блемі розширення свого впливу в регіоні та розширення геополітичних позицій 
через свою фінансову та політичну слабкість. Крім цього, російське керівництво 
в 1990-х рр. за інерцією продовжувало використовувати у відносинах з централь-
ноазійськими країнами радянську модель «центр-периферія» [18, с. 60].  
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Російська Федерація тривалий час успішно використовувала комерційну 
сферу для зміцнення свого впливу в Центральній Азії. Особлива увага при цьому 
приділялася Казахстану, через який Росія має вихід на інші держави регіону. Ак-
тивні спроби проникнення в банківську систему Казахстану шляхом прямого та 
опосередкованого придбання акцій державних банків давали можливість Москві 
впливати на економіку Казахстану, контролюючи фінансові ринки. Росія одноча-
сно зміцнювала свій вплив в енергетичному і гірничодобувному секторі [13].  

Наростання націоналістичних та ревізіоністських тенденцій в російській по-
літиці, особливо в умовах анексії Криму та триваючого конфлікту в Україні, ви-
кликають серйозні занепокоєння в державах Центральної Азії, зокрема, в Казах-
стані, що має велику російськомовну меншину та довгий сухопутний кордон з 
Росією, а також в Узбекистані, де існує автономна Республіка Каракалпакстан [24, 
с. 300]. Деякі дослідники стверджують, що Росія не змогла виробити нову полі-
тику в Центральній Азії, тож домінуючою складовою її зовнішньої політики за-
лишається військова, військово-технічна та демографічна присутність. Зокрема, 
Російська Федерація виступає категорично проти створення регіональних систем 
безпеки без її участі, а також проти військової присутності третіх країн. У той же 
час роль Росії в Центральній Азії в останні роки помітно знижується, що дослід-
ники пов’язують з відсутністю у російської влади серйозного розуміння та оцінки 
ісламського фактору в пострадянський період [12, с. 88].  

З метою розширення та зміцнення свого впливу на території Центральної 
Азії, Російська Федерація веде активну діяльність із залучення країн регіону до 
різноманітних інтеграційних проектів. Одним з таких проектів останнього часу 
дослідники вважають Євразійський економічний союз (ЄАЕС), що у перспективі 
розглядається Росією як альтернативне Європейському Союзу наднаціональне 
утворення та один з полюсів сучасного світу [11, с. 347]. Договір про утворення 
ЄАЕС набрав чинності у січні 2015 р., разом з цим припинили існування Митний 
союз 2010 р. та ЄврАзЕС. Незважаючи на те, що ідея створення ЄАЕС як об’єд-
нання пострадянських держав на рівноправних засадах належить колишньому 
президенту Казахстану Н. Назарбаєву, Росія вбачає в ЄАЕС інструмент зміцнення 
свого впливу на пострадянському просторі та окремий центр впливу в умовах ба-
гатополярності [11, с. 348]. На даний час з держав Центральної Азії до проекту 
ЄАЕС залучені Казахстан та Киргизстан, що прагнуть отримувати кредити на 
пільгових умовах та розширити зовнішню торгівлю. Крім цього, Казахстан і Ки-
ргизстан занепокоєні стрімким розширенням впливу Китаю в регіоні та прагнуть 
знайти противагу. Також про намір вступу в ЄАЕС оголосив Таджикистан [11, 
с.349-351]. 

Сучасна стратегія Російської Федерації у Центральній Азії спрямована на 
зміцнення геополітичних та геоекономічних позицій, а також на створення зон 
впливу на територіях держав регіону. Посилення ролі Китаю в Центральній Азії 
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зумовлює активізацію політики Росії в регіоні. Водночас центральноазійські дер-
жави, маючи можливості для маневрування між Росією та Китаєм, використову-
ють протиріччя між ними для забезпечення своїх національних інтересів.  

Росія домінувала в регіоні протягом останніх двох століть, але з початку 
2000-х Китай швидко розширив свій вплив у Центральній Азії. Особливо це під-
креслює величезний обсяг китайських інвестицій в інфраструктуру регіону [24, 
с.300]. Китай, приділяючи значну увагу підсиленню свого впливу в Центральній 
Азії практично з 1990-х рр., поступово розширює свою присутність в регіоні через 
придбання часток в енергетичних активах та об’єктах інфраструктури, а також 
надаючи кредити зі значними пільгами. Цілеспрямована інвестиційна стратегія 
забезпечує зміцнення позиції Китаю в регіоні, що викликає занепокоєння в Єв-
ропі [13]. Крім цього, центральноазійські країни, перебуваючи у скрутному еко-
номічному становищі, часто зверталися до Китаю за допомогою [3, с. 56].  

Центральноазійський регіон є привабливим для Китаю з точки зору перспе-
ктивних ринків збуту китайських товарів, енергоресурсів регіону, можливості 
транспортування вуглеводнів з Центральної Азії, потенційних можливостей тери-
торій країн регіону як «транзитних коридорів» для поставок товарів в Європу, ро-
звитку бізнесу і комунікацій [14, с. 266]. Також політика Китаю в Центральній 
Азії дозволяє йому зміцнювати свою міжнародну позицію. Зокрема, уклавши ни-
зку двосторонніх угод з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекис-
таном, Пекін домігся рівноваги з Росією в рамках Шанхайської організації спів-
робітництва [13]. Крім цього, політична стратегія Китаю в регіоні формується на 
підставі розуміння власної національної безпеки, оскільки можлива нестабіль-
ність в державах Центральноазійського регіону може сприяти зростанню напру-
женості в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю [14, с. 266]. 

Поступове розширення впливу Китаю в Центральній Азії відбувається че-
рез систему «м’якої сили» («softpower»). Сюди входять купівля акцій підприємств 
з видобутку і переробки корисних копалин (переважно нафти і природного газу), 
будівництво транспортної інфраструктури (переважно залізниць і сухопутних ло-
гістичних центрів), розбудову та переоснащення зрошувальної системи, яка про-
стягається на територію автономного Синьцзян-Уйгурського району Китаю. Крім 
цього, в регіоні поширюються китайські освітні програми та зростає потік китай-
ських трудових мігрантів (особливо в Казахстані) [3, с. 130]. 

Китайські урядовці сприймають Центральну Азію як важливий транзитний 
коридор. Зокрема, перший після зняття санкцій з Ірану залізничний транзит това-
рів між Китаєм та Іраном через територію Казахстану і Туркменістану у 2015 р. 
становив два тижні, тоді як до цього зазвичай доставка морським шляхом з Китаю 
в Іран тривала один місяць. Також Китай активно інвестує в нафто- та газопро-
води, дороги та залізницю та супутню інфраструктуру [24, с. 303, 305]. Транзит-
ний потенціал Центральної Азії важливий для Китаю ще й тим, що наразі Китай 
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відроджує стародавній торговий Шовковий шлях завдяки своєму амбітному про-
екту «Один пояс, один шлях», що має з’єднати Центральну та Південну Азію з 
Європою [24, с. 304]. Цей китайський проект передбачає розбудову виробництва 
та інфраструктури на територіях навколо створюваних транспортних коридорів. 
Основні капіталовкладення заплановані в розвиток енергетики, гірничодобувної 
та переробної промисловості [4]. Крім цього, прагнучи диверсифікувати імпорт 
енергоресурсів за рахунок країн Центральної Азії та тим самим знизити статус РФ 
як головного постачальника енергоресурсів до КНР, китайський уряд уклав низку 
двосторонніх енергетичних угод з Казахстаном, Узбекистаном та Туркменістаном 
[11, с. 405]. Протягом тривалого часу Китай віддавав перевагу розвитку економі-
чної взаємодії з країнами регіону. Наразі для Китаю важливо забезпечити отри-
мання гарантованих доходів від своїх інвестицій, тому він зацікавлений в існу-
ванні стабільного геополітичного середовища в Центральній Азії у довгостроко-
вій перспективі [4]. 

Застосовуючи комерційні стратегії, спрямовані на зміцнення впливу в регі-
оні, і Китай, і Росія ненавмисно сприяли підтримці місцевих особливостей ве-
дення бізнесу та адміністрування господарської діяльності, коли у багатьох випа-
дках верховенство закону, корпоративне управління і прозорість довірчого управ-
ління при укладанні угод вважалися чинниками, якими можна знехтувати. Тому 
у цих випадках участь держави в комерційних угодах не веде до сталого економі-
чного зростання. Низка комерційних угод обумовлювала формування доходів не 
як крок до економічного розвитку, а як умова забезпечення виживання ре-
жиму [13]. Політика і Китаю, і Росії в Центральній Азії відбиває виключно націо-
нальні інтереси цих держав і жодним чином не сприяє формуванню прозорих пра-
вил внутрішнього центральноазійського ринку та інституційного оформлення ре-
алізацій конституційних свобод. 

Отже, вплив КНР обумовлюється намаганням забезпечити сприятливе зов-
нішньополітичне середовище для реалізації своїх економічних інтересів, в т.ч. у 
рамках проекту «Один пояс, один шлях», до якого залучені всі країни ЦА. Китай 
проводить активну економічну експансію на території ЦА, намагаючись отримати 
доступ до ресурсів, забезпечити реалізацію своїх інфраструктурних проектів на 
території ЦА та пов’язати партнерів кредитами. У безпековому плані КНР розг-
лядає ЦА як перспективний ринок для свого озброєння та товарів загалом, а також 
намагається будувати безпеку своїх проектів шляхом проведення антитеро- рис-
тичних навчань у рамках ШОС. З’явилася тенденція до розміщення військових 
об’єктів НВАК у регіоні (Таджикистан).  

Відносини між США та колишніми радянськими республіками Азії напри-
кінці ХХ ст. дослідники називають «політикою застосування стимулювань та 
стримувань по черзі». Така політика характеризувала ставлення Вашингтону до 
Центральної Азії як до регіону з невисоким рівнем стабільності і проблематикою 
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прав людини. Крім цього, на той час цілі США в регіоні ще не були чітко оформ-
лені. Проблема визначення таких цілей мала в основі фактичну відсутність уяв-
лень про регіон, адже до 1991 р. Центральна Азія розглядалася не інакше, як час-
тина сфери інтересів Росії [16, с. 26]. 

Принципові зміни геополітичної долі Центральної Азії припала на початок 
ХХІ ст. Після подій 11.09.2001 р. різко зріс інтерес до регіону з боку локальних та 
світових гравців, зокрема, з боку Сполучених Штатів. США, як глобальна політи-
чна та економічна наддержава, були присутні в регіоні, особливо під час бойової 
місії під керівництвом НАТО в Афганістані (2001-2014), коли Киргизстан, Тад-
жикистан та Узбекистан розміщували військові бази США і пропонували транзит 
і логістичну підтримку військ НАТО [24, с. 300]. Оскільки в США вважають, що 
національну безпеку в першу чергу слід забезпечувати за рахунок військового по-
тенціалу, то політика США в Центральній Азії спрямована на формування стра-
тегії боротьби з міжнародним тероризмом. Зовнішня політика США передбачає 
доктрину превентивних дій, за якою ліквідація терористів має відбуватися на їх-
ній території. Для цього і були потрібні дозволи Киргизстану та Узбекистану на-
дати свою територію для розміщення коаліційних сил НАТО, а також готовність 
Казахстану і Таджикистану підтримати своїх сусідів по регіону. Натомість США 
заявили про готовність інвестувати в енергетичну промисловість деяких центра-
льноазійських країн. Сполучені Штати підтримують політику Туреччини в регі-
оні, особливо в транспортуванні енергоносіїв у напрямку Європи. Окрім цього, 
США зацікавлені в регіональній інтеграції та орієнтуванні країн регіону на Індію, 
Пакистан та Туреччину. Інтереси США в Центральній Азії мають довгострокову 
перспективу, оскільки для вироблення довгострокової політики в цьому регіоні 
було створено Інститут Центральної Азії і Кавказу, як філіал Інституту зовнішньої 
політики Університету ім. Дж. Хопкінса [12, с. 89].  

Після доволі невизначеного періоду 1991-2000 рр., протягом якого про за-
цікавленість Вашингтону Центральною Азією було годі й говорити, США чітко 
окреслили коло своїх інтересів по відношенню до цього субрегіонального пласту. 
Зокрема, досвід військової операції «Тривала свобода» чітко показав не тільки 
можливість участі Вашингтону в центральноазійських справах, але й довів необ-
хідність багаторівневого втручання з низки питань. Так, нової ваги в рамках вій-
ськової взаємодії Центральної Азії із США набуло географічне положення, в пе-
ршу чергу за рахунок близькості держав регіону з Афганістаном. Це сусідство пе-
ретворило Центральну Азію в епіцентр багатопланових транснаціональних загроз 
та зробило частиною транзитного коридору злочинної діяльності (торгівлі 
зброєю, наркотиками тощо). Оскільки Вашингтон має на меті боротьбу із загро-
зами такого рівня по всьому світу, Центральна Азія стає принциповим полем би-
тви із розповсюдженням зброї масового знищення та міжнародного тероризму.  

Важливою складовою зростання інтересу США до країн Центральної Азії 
та регіону в цілому стало розкриття потенціалу надр нових незалежних держав, 
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що містить в собі значні перспективи економічного розвитку [16, с. 27]. Водночас, 
слід констатувати зниження інтересу США до регіону після закінчення бойової 
місії НАТО в Афганістані. Разом з тим, як зазначає Л. Чекаленко, практичний під-
хід адміністрації президента США Д. Трампа до зовнішньої політики зумовив під-
вищення інтересу США до центральноазійського регіону. У той же час вимуше-
ний пошук державами Центральної Азії додаткових іноземних інвестицій замість 
російських, стимулюють уряди регіону до посилення проамериканського вектору 
зовнішньої політики. Незважаючи на те, що американська центральноазійська по-
літика є не дуже активною та вимагає великих капіталовкладень, вона залиша-
ється серед зовнішньополітичних векторів США як засіб збереженні своєї сфери 
впливу в Афганістані та стримуванні Китаю і Росії в регіоні. 

Європейський Союз уклав двосторонні угоди про партнерство та співробіт-
ництво з кожною країною Центральної Азії. За цими угодами країни регіону отри-
мали торговельні преференції ще до їхнього вступу до СОТ. Одним з головних 
пріоритетів співробітництва ЄС з країнами Центральноазійського регіону визна-
чено розширення економічного співробітництва в енергетичній сфері, про що сві-
дчать підписані ЄС відповідні меморандуми з Казахстаном, Туркменістаном та 
Узбекистаном. Визначаючи діяльність транснаціональних злочинних організацій, 
пов’язаних з транспортуванням та поширенням наркотиків як одну з найбільших 
загроз в регіоні ЄС надає допомогу центральноазійським державам у створенні та 
функціонуванні сучасних митниць та облаштуванні кордонів [1].  

Спільний регіональний підхід ЄС до всіх пострадянських країн з 2004 р. 
змінився Європейською політикою сусідства (ЄПС), а Центральна Азія залиши-
лася поза цією програмою [24, с. 300]. Найважливішим економічним та політич-
ним партнером ЄС у регіоні через визначальну роль експортера нафти залиша-
ється Казахстан, з яким у 2015 р. підписано нову угоду про співпрацю. Для Тад-
жикистану та Узбекистану у відносинах з ЄС діє Загальна система преференцій 
(GSP), а для Киргизстану діє схема GSP+ з іще більшими перевагами, які ЄС надає 
в односторонньому порядку [24, с. 304]. Також ЄС, стурбований ситуацією поши-
рення наркотиків, міжнародного тероризму та нелегальної міграції на свою тери-
торію, вносить свою частку в розбудову регіональної системи безпеки в Центра-
льній Азії. Зокрема, Європейський Союз відкрив своє представництво для боро-
тьби з наркотиками в Центральній Азії, діяльність якого спрямована на модерні-
зацію митної й прикордонної служб в аеропортах (Бішкек, Ош) та морських пор-
тах Центральної Азії, створення інформаційної бази шляхів переміщення незакон-
них наркотиків на автомобільних і залізничних сполученнях, зміцнення кордонів 
із Афганістаном [12, с. 88-89]. Крім цього, у рамках проекту ТРАСЕКА, що пе-
редбачає транспортне з’єднання центральноазійських держав з Європою через За-
кавказзя, Європейський Союз фінансує спорудження залізниць на територіях дер-
жав регіону [7].  

Розвиток якісно нового партнерства з усіма країнами Центральної Азії став 
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метою розробки нової стратегії для регіону, викладеної в документі «Європейсь-
кий Союз та Центральна Азія: Стратегія для нового партнерства, 2007». Сутність 
цієї стратегії визначалася двома факторами щодо Центральної Азії: вона є для Єв-
ропи величезним ринком збуту і одночасно джерелом постачання енергії, оскі-
льки за рахунок енергетичних ресурсів Центральної Азії ЄС планує забезпечувати 
власну енергетичну безпеку та задоволення потреб європейських країн у нафті та 
газі [25].  

ЄС позиціонував себе в Центральній Азії як єдиний регіон, що представляє 
інтереси об’єднаної Європи, а пострадянську Центральну Азію розглядав як цілі-
сне регіональне утворення. Це принципово відрізняло політику ЄС від підходів 
Росії, США та Китаю, де перевага надавалась перевазі двосторонньому співробі-
тництву. У своїй політиці щодо Центральної Азії ЄС дотримувався ретельно роз-
робленої довгострокової стратегії, на відміну від інших регіональних та глобаль-
них держав, що діяли відповідно до своїх поточних інтересів. Пріоритетами для 
проектів з фінансуванням від ЄС у регіоні були визначені економічна реформа, 
верховенство права, прикордонні питання, міграція, освіта, навколишнє середо-
вище, спільні економічні інтереси, гармонізація європейських технічних регламе-
нтів та стандартів якості. Таким чином ЄС намагався створити основу для пода-
льшого розширення свого впливу в регіоні [25, с. 104].  

Роль США та ЄС у політичному житті Центральноазійського регіону, на ду-
мку дослідників, залишається обмеженою. Останнім часом зменшуються масш-
таби технічної допомоги, що надається центральноазійським країнам від ЄС та 
США. Досить обмеженою є також можливість ЄС впливати на перебіг перехід-
ного періоду в країнах Центральної Азії, оскільки вони не відповідають умовам 
залучення країн до більш тісної співпраці [24, с.300]. Також у відносинах між ЄС 
та державами Центральної Азії є проблеми, щодо яких важко досягнути взаємо-
розуміння. Одним з найгостріших є питання прав людини. Будучи пріоритетом 
для ЄС, питання дотримання прав людини в Центральній Азії сприймається спе-
цифічно через особливості політичних систем та сильний вплив ісламу і місцевих 
традицій [25, с.108]. Хоча останнім часом деякі дослідники вказують, що Євро-
пейський Союз активізував пошук постачальників енергоносіїв із Центральної 
Азії, незважаючи на проблему прав людини в регіоні [25, с.109]. Оскільки Центра-
льноазійський регіон є важливим для європейців ареалом як з точки зору сиро-
вини, так і геополітичної стабільності, останнім часом можна констатувати пере-
вагу практичного інтересу над питаннями про захист і дотримання прав людини.  

Свої інтереси в регіоні мають також менш впливові, але від того не менш 
амбітні, позарегіональні актори. Зокрема, Туреччина, хоча і не межує з централь-
ноазійськими країнами безпосередньо, прагне встановити тісні економічні, полі-
тичні та культурні зв’язки з ними на основі історичної та мовної спільності. Туре-
ччина активно використовує політичні та економічні чинники для налагодження 
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взаємовигідних двосторонніх відносин. У сучасній турецькій політичній думці іс-
нує ідея використовувати для цього інтеграційні можливості ідеології пантюркі-
зму, у результаті чого у майбутньому може виникнути об’єднання тюркських 
країн зі створенням єдиної мови на спільному алфавіті, митного союзу та безвізо-
вого простору. Водночас цей проект не має підтримки з боку всіх центральноазій-
ських країн, а також зустрічає протидію з боку Росії та Китаю [1]. Туреччина ро-
зраховує зменшити російський вплив в регіоні, підтримуючи політику США та 
ЄС. Також Туреччина готова надавати допомогу та військово-технічну підтримку 
будь-якій із центральноазійських країн у боротьбі з тероризмом [12, с. 89]. 

Казахстан, Киргизстан, Туркменістан та Узбекистан входили до числа 
країн, які у 1993 р. утворили Міжнародну організацію тюркської культури - ТЮ-
РКСОЙ (TÜRKSOY). Метою цієї організації стало зміцнення відносин між тюрк-
ськими державами, а також збереження і поширення загальної тюркської куль-
тури. Культурні програми ТЮРКСОЙ мають наукову та просвітницьку спрямо-
ваність: мова, література, культура та мистецтво тюркських народів. Ці питання 
висвітлені в книгах, збірниках та періодиці ТЮРКСОЙ, що видаються різними 
мовами. ТЮРКСОЙ відзначає особистий вклад в культурну скарбницю, щороку 
оголошуючи рік пам’яті діячів тюрської культури [18]. 

У 2009 р. Казахстан і Киргизстан, разом з Азербайджаном та Туреччиною, 
підписали Нахчиванську угоду, що поклала початок існуванню Ради співробітни-
цтва тюркомовних держав (Тюркської ради, TurkicCouncil). З того часу вже від-
булося сім самітів Тюркської ради, кожен з яких був присвячений обговоренню 
певної проблеми співробітництва. У 2019 р. до Тюркської ради приєднався Узбе-
кистан. У межах організації країни Центральної Азії долучилися до співробітни-
цтва галузі економіки, транспорту і шляхів сполучення, інформаційно-комуніка-
ційних технологій, біорізноманіття та водних ресурсів, туризму, культури та мо-
лодіжної політики [29, с. 13-14]. Одним з напрямів співробітництва країн-членів 
Тюркської ради є сфера зовнішньої політики та безпеки. З часу утворення Тюрк-
ської ради спостерігається більш консолідована позиція Казахстану та Киргизс-
тану, спрямована на політичну підтримку Азербайджану та Туреччини у міжна-
родних відносинах [29, с. 75-77]. 

Дослідники звертають увагу на те, що останнім часом жвавий інтерес до 
Центральноазійського регіону стали виявляти Індія та Пакистан. Про це свідчать 
укладені дво- та багатосторонні договори у сфері енергетичного та військового 
співробітництва [11, с. 406]. Прагнучи до регіонального лідерства, Пакистан про-
понує країнам Центральної Азії використовувати свої морські порти в Індійсь-
кому океані, а також має на меті залучити країни регіону до розвитку транспорт-
них комунікацій через територію Афганістану [12, с. 89].  

Метою Індії є перешкоджання Пакистану у закріпленні позицій в Централь-
ноазійському регіоні, які б негативно впливали на її національну безпеку. Проте 
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суттєвим обмежувальним чинником у здійсненні Індією своїх зовнішньополітич-
них інтересів у Центральноазійському регіоні є відсутність наземних комунікацій 
з цим регіоном та суперечка з Пакистаном за вплив в Афганістані. На думку дос-
лідників, Пакистан та Індія не є самостійними гравцями в регіоні, а виступають 
як партнери великих держав: Пакистан в альянсі з Китаєм, а Індія, відповідно, з 
США. Відносини безпосередньо Індії та Пакистану з країнами Центральної Азії 
не є достатньо розвиненими та не отримують достатніх імпульсів [14, с. 267]. 

Політика Ірану в Центральній Азії спрямована проти США, Саудівської 
Аравії та Пакистану. Іран готовий надати країнам Центральної Азії дозвіл корис-
туватися своїми морськими портами та технологіями нафтових розробок. Праг-
нучи втягнути центральноазійські держави у сферу свого впливу за допомогою 
Організації економічного співробітництва і розвитку, Іран водночас уникає відк-
ритого суперництва з Росією через лідерство в регіоні [12, с. 89].  

Свої інтереси в Центральній Азії має і Японія, яка вже тривалий час розви-
ває взаємини з центральноазійськими країнами в межах регіонального проекту 
«Центральна Азія плюс Японія». Активність Японії в Центральноазійському ре-
гіоні обумовлена такими чинниками, як: 1) реакція на нарощування політико-еко-
номічної присутності Китаю в регіоні; 2) пошук альтернативних джерел та марш-
рутів постачання сировинних ресурсів, що є стратегічним інтересом Японії [1].  

Таким чином, постає питання оцінки залученості країн Центральної Азії до 
глобальних світових процесів. В Центральноазійському регіоні перетинаються ін-
тереси чотирьох ядерних держав - Росії, Китаю, Індії та Пакистану. На думку до-
слідників, основною метою зацікавлених держав, в геополітичному плані, є конт-
роль над центральним простором Євразії, а в геоекономічному плані - контроль 
над ресурсами і транспортними шляхами регіону [21, с. 166]. Загалом діяльність 
позарегіональних акторів у Центральній Азії оцінюється як одна з ознак сучасної 
динаміки глобального розвитку, коли однополярний світ поступово заміщується 
поліцентричним світоустроєм. У цій ситуації відповідальність за питання безпеки 
та майбутнього розвитку регіону мусить покладатися не на позарегіональні сили, 
а на центральноазійські держави [14, с. 269]. 

Оскільки Центральноазійський регіон, незважаючи на свою географічну 
ізоляцію, все ж є залученим до глобалізаційних процесів через зв’язки з великими 
державами, не можна не відзначити, що глобалізація напевно матиме вплив на 
подальший політичний та економічний розвиток регіону. З одного боку, під впли-
вом глобалізації авторитарні суспільства регіону можуть запровадити окремі еле-
менти ліберальної ринкової моделі. Водночас, глобалізація залишає національним 
державам невеликі можливості для збереження свого економічного, політичного 
та культурного суверенітету, а тому вона посилює тенденцію до перетворення 
держав Центральної Азії у сировинний придаток розвиненого світу. Ознаками 
цього в деяких центральноазійських країнах є однобічний розвиток фінансової 
системи та економіки, а також високий ступінь залежності від коливань світових 
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цін на енергоносії [25, с. 99]. 
Аналізуючи довгострокові перспективи регіонального розвитку у Центра-

льній Азії, А.Казанцев звертає увагу на такі тенденції, які, на його думку, збере-
жуться в регіоні принаймні до середини поточного століття: 1) демографічний ви-
бух; 2) зростання ісламського екстремізму; 3) зростання загроз від міграційних 
процесів; 4) сировинний характер економіки; 5) міжнаціональні конфлікти і кон-
флікти щодо розподілу водних ресурсів; 6) процеси «демодернізації»; 7) персона-
лізовані авторитарні режими; 8) клановий характер суспільства; 9) нестабільність 
держав та високі ризики безпеки; 10) помітне зовнішнє втручання у внутрішньо-
регіональні відносини [8].  

Залежно від того, яким чином ці тенденції будуть розвиватися у своїй суку-
пності, вчені прогнозують декілька сценаріїв розвитку регіону на тривалу перспе-
ктиву: 

1) «Сіноцентричний світ» - передбачає поступовий перехід контролю над 
Центральною Азією до Китаю, який розглядає Центральноазійський регіон як свої 
тимчасово втрачені території [8]; 

2) «Реінтеграція пострадянського простору» - може бути реалізований у ви-
падку, якщо Росії вдасться створити привабливу для сусідніх країн модель соціа-
льно-економічного розвитку. Тоді вона стане центром євразійського інтеграцій-
ного об’єднання [9, с. 66]; 

3) «Центральноазійська інтеграція» - можлива у випадку успішного функ-
ціонування внутрішньорегіонального інтеграційного об’єднання, утвореного за 
зразком Європейського Союзу. Існує ймовірність приєднання до цього об’єд-
нання Афганістану, Пакистану та Ірану. Також цей сценарій може охопити не всі, 
а лише деякі держави Центральної Азії, які створять міждержавне об’єднання для 
взаємовигідного вирішення певних питань. За умов реалізації цього сценарію 
впливи позарегіональних акторів будуть неухильно знижуватися [8]; 

4) «Халіфат» - ймовірність реалізації цього сценарію можлива за умови зро-
стання ісламського екстремізму, що супроводжується значними демографічними 
і соціально-економічними проблемами, а також міжклановими суперечками в по-
літиці [8]; 

5) «Повний розпад» - умовою реалізації є загострення протиріч між націо-
нальною ідентичністю та субетнічними і субрегіональними структурами. Дер-
жави регіону ризикують повторити приклад Афганістану [9, с. 68]. 

Центральноазійські еліти, беручи до уваги всю різноманітність викликів та 
загроз від будь-якої взаємодії з Росією, в майбутньому, на думку дослідників, шу-
катимуть шляхи виходу з-під російського контролю, який наразі приносить лише 
зростаючу агресію національного та потенційно військового ґатунку. Найлегше, 
як вважає І. Мінгазутдінов, переорієнтація відбудеться для Казахстану та Туркме-
ністану, що мали достатню базу для ведення економічних відносин в першу чергу 
з Китаєм. Ці дві країни також раніше не слугували настільки потужним джерелом 
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трудових мігрантів до Росії [15, с. 19].  
Тим не менш, Росія все ще залишатиметься основним партнером країн Цен-

тральної Азії, принаймні у найближчі роки. На думку дослідників, Росія є найва-
жливішим партнером у галузі безпеки для боротьби з релігійним екстремізмом та 
протидії транскордонному надходженню насильницьких екстремістів з Афганіс-
тану та інших країн. Крім цього, Росія має величезний ринок для трудових мігра-
нтів та сільськогосподарської продукції, а також є основною транзитною країною, 
яка експортує свою нафту та газ на європейські ринки. Тому у найближчій перс-
пективі Росія, разом з Китаєм, буде прагнути не допустити розширення впливу у 
регіоні США та Європейського Союзу. Домінуючій ролі Росії у регіоні сприятиме 
також географічний фактор: Росія розташовується поруч з Центральноазійським 
регіоном, а отже, має суттєві переваги для просування тут своїх інтересів. Конку-
ренцію у найближчій перспективі у Центральній Азії Росії може скласти хіба що 
Китай. З високою ймовірністю можна стверджувати, що Китай буде намагатися 
обмежувати вплив Росії в регіоні, переважно за допомогою економічних заходів 
та «м’якої сили». 

На думку дослідників, зростаюча в даний час активність Китаю (її спрямо-
ваність, характер, інтенсивність) в довгостроковій перспективі буде багато в чому 
визначати основні процеси в регіоні. Якщо взяти до уваги посилення взаємодії 
Китаю та Європейського Союзу, та ймовірне зростання обсягу торгово-економіч-
них обмінів, то йти торгові потоки у цьому випадку будуть через територію Цен-
тральної Азії [20, с. 80]. Саме реалізація китайської ініціативи «Один пояс, один 
шлях», сухопутна частина якої перетинає Центральну Азію, надає можливість ре-
гіону реалізувати свою природну геоекономічну роль як континентального моста 
між країнами Сходу і Заходу. При цьому одним з ключових питань найближчого 
майбутнього буде ймовірне сприйняття цієї нової геополітичної та геоекономіч-
ної реальності в центральноазійських суспільствах і їхня спроможність скориста-
тися наданими нею можливостями [20, с. 81]. 

Щодо США, то, на думку експертів, вони намагатимуться усунути Іран з 
політичної арени в регіоні як одного з основних партнерів Москви. З послаблен-
ням Ірану США матимуть ширші можливості впливу на ситуацію як на всьому 
Близькому Сході, так і в регіонах Центральної Азії та Південного Кавказу, де 
Азербайджан, Вірменія та Грузія втрачатимуть підтримку з боку Ірану [1].  

Таким чином, регіон Центральної Азії, в силу свого географічного розташу-
вання, виступає зоною зіткнення інтересів різних позарегіональних акторів. Най-
більш впливовими з них є Китай та Росія, оскільки вони межують безпосередньо 
з регіоном. Обмежений вплив у регіоні мають США та Європейський Союз, оскі-
льки вони, по-перше, не мають спільних кордонів з державами регіону, а по-друге, 
практикують відмінні від центральноазійських стандарти політичної культури та 
демократії. Крім цих акторів, свої інтереси мають у регіоні Туреччина, Іран, Па-
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кистан, Індія, Японія тощо. Позарегіональних акторів приваблює транзитний по-
тенціал Центральної Азії та її запаси енергоносіїв. Держави Центральної Азії змі-
цнюють свою міжнародну суб’єктність, беручи участь у роботі міжнародних ор-
ганізацій. В умовах відсутності у межах Центральної Азії потужного регіональ-
ного об’єднання участь у міжнародних організаціях дає можливість вирішувати 
масштабні внутрішньорегіональні проблеми. 

У довгостроковій перспективи для Центральної Азії та її взаємовідносин з 
позарегіональними акторами вчені пропонують різні сценарії, від сприятливих до 
прогнозування повного розпаду. Також очікується збереження впливу Китаю та 
Росії в регіоні, хоча і збережеться суперництво між ними. Розширити свій вплив 
у регіоні прагнутимуть у найближчі роки і інші актори, проте їхні можливості для 
цього будуть дещо обмежені. Також сценарій розвитку Центральної Азії залежа-
тиме від взаємовідносин між основними акторами. 
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5.2. Мультилатералізм як теорія і практика сучасних міжнародних відносин 
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Вперше термін «мультилатеральний» було застосовано щодо міжнародної 

угоди, яка датується 1858 р. Але утворений від цього прикметника іменник – «му-
льтилатералізм» – широко почав використовуватися лише у ХХ столітті в період 
між двома світовими війнами, зокрема, у 1928 р. Д.Капорасо відзначає, що «за-
кінчення «ізм» вказує на те, що слово позначає переконання чи ідеологію, а не 
просто стан речей» [12, с.601].  

Після Другої світової війни термін «мультилатералізм» було використано в 
нормативно – правових документах США для позначення зовнішньополітичного 
курсу країни, зокрема, у 1945 р., він визначався як «міжнародне управління з боку 
«багатьох», і його головним принципом була «опозиція до двосторонніх та дис-
кримінаційних заходів, які, як вважалося, збільшують кількість важелів впливу 
сильних держав на слабші і сприяють розгортанню міжнародного протисто-
яння» [20].  

Сучасні понятійні словники визначають мультилатералізм як принцип по-
будови відносин між державами, спосіб організації міжнародних відносин, що за-
снований на механізмі багатосторонніх угод, які дозволяють кожній державі ко-
ристуватися привілеями у відносинах зі своїми партнерами. Мультилатералізм – 
це система договорів і союзів, заснована, по – перше, на довірі високих сторін, що 
домовляються, і по – друге, на наборі норм і стандартів поведінки держав [7]. 

Найвагоміший внесок у розвиток мультилатералізму здійснили розробники 
американської класичної теорії міжнародних відносин. 

Відповідно до підходу професора Гарвардського університету Джона Же-
рара Раггі, мультилатералізм – це інструмент у процесі прийняття рішень, де ви-
рішальне значення мають консенсус і переговори між сторонами [33]. Мультила-
тералізм означає «координацію відносин між трьома чи більше державами... від-
повідно до визначених принципів, що впорядковують відносини між ними». Му-
льтилатералізм є «загальною інституційною формою» і включає інституційні ме-
ханізми, які «визначають і стабілізують майнові права держав, регулюють про-
блеми координації і спільно вирішують проблеми». Але такий стан речей існував 
ще за відсутності міжнародних організацій, які «з’явилися відносно нещодавно і 
досі залишаються не надто важливими» [33, с.567].  

Крім того, Д.Раггі наголошує на тому, що мультилатералізм базується на 
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принципах, які відрізняють його від інших форм міжнародних відносин, напри-
клад, білатералізму та імперіалізму, серед яких – узагальнені правила поведінки, 
неподільність та дифузна взаємність.  

Принцип дотримання встановлених, узагальнених правил поведінки перед-
бачає, що три або більше держав беруть участь у багатосторонній взаємодії, коли 
відносини між ними базуються на принципах, які визначають «належну поведі-
нку, що не стосується партикулярних інтересів сторін» [33, с.571]. Співпраця ре-
гулюється «нормами, що спонукають до загального, чи навіть універсального ре-
жиму відносин з іншими державами, а не до диференціації відносин у залежності 
від конкретного випадку» [12, с.602].  

Принцип неподільності мультилатералізму реалізується через спеціальну 
соціальну конструкцію – конструкцію неподільності, яка може набувати різних 
форм, але завжди є «географічною чи функціональною сферою, через яку поши-
рюються витрати і вигоди» під час реалізації заходів, які сприяють об’єднанню.  

Принцип дифузної взаємності передбачає, що члени об’єднання очікують 
«неоднакового еквіваленту вигод» [33, с.571].  

Професор Гарвардського університету Ліза Л.Мартін у праці «Interests, 
Power and Multilateralism» (1992 р., журнал «International Organization») [24, с.765-
792] розглядає твердження Дж. Раггі про інструментальну цінність мультилатера-
лізму у контексті раціонального вибору держав. З одного боку, держави не мають 
абсолютної потреби у інституті мультилатералізму чи у багатосторонніх інститу-
ціях. З іншого – держави обиратимуть мультилатералізм, якщо цей вибір прино-
ситиме негайні переваги, а така ситуація є можливою лише на нетривалий період 
часу. Крім того, держави звертаються до багатосторонньої взаємодії лише у окре-
мих випадках, а до того ж не задля позитивного вирішення усіх проблем міжна-
родного співтовариства. Л. Мартін стверджує, що багатосторонні інституції та ін-
ститут мультилатералізму не завжди відображають одні одних. Залежно від стру-
ктури інтересів, окремі з них можуть бути сильними, а інші – слабкими. Інституції 
та мультилатералізм можуть бути пов’язані складними причинно-наслідковими 
зв’язками. Мультилатеральні організації слугують ареною, в межах якої актори 
навчилися змінювати сприйняття своїх інтересів та переконань [24, с.769]. 

Інший американський дослідник Роберт Оуен Кеохейн, у своїй праці 
«Multilateralism: an Agenda for Research» (1990 р., журнал «International Journal») 
трактує цей феномен як практику координації позицій держав у групі із трьох чи 
більше учасників, що взаємодіють в рамках міжнародних інституцій [21]. 
Р.Кеохейн стверджує, що після закінчення холодної війни мультилатералізм роз-
винув власну динаміку і швидко став засобом впорядкування міжнародних відно-
син. Тим не менше, на той час мультилатералізм все ще «існував як абстрактне 
явище, а не як концепт із визначеною програмою дослідження» [21, с.731].  

У 1992 р. у журналі «InternationalOrganization» професор Вашингтонського 
університету Джеймс А. Капорасо визначив різницю між термінами «мультила-
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тералізм» і «багатосторонність». Відповідно до підходу Д. Капорасо, обидва тер-
міни («мультилатералізм» та «багатосторонність») передбачають взаємодію між 
акторами, «багатосторонність» слід розглядати як переконання, ідеалістичну цін-
ність, на основі якої має будуватися міжнародна політика. З іншого боку, мульти-
латералізм є організаційним принципом, який часто ототожнюють із діяльністю 
певної міжнародної організації [12]. Як вважає Д. Капорасо, різниця між мульти-
латеральними інституціями та інститутом мультилатералізму полягає у різних рі-
внях міжнародної діяльності. Багатосторонні інституції зосереджують увагу на 
формальних організаційних елементах міжнародного життя та характеризуються 
постійним місцем розташування, наявністю штаб-квартири та секретаріату. Інсти-
тут мультилатералізму можна ототожнювати із діяльністю окремої міжнародної 
організації, але насправді його роль набагато важливіша. Мультилатералізм ґрун-
тується на менш формалізованих і менш кодифікованих традиціях, практиках, 
ідеях та нормах міжнародного співтовариства [12].  

Роберт В.Кокс, професор Йоркського університету, у своїй праці 
«Multilateralism and World Order» (1992 р.) стверджує, що мультилатералізм мо-
жна збагнути лише в контексті, в якому він існує, і цим контекстом є дійсний сві-
товий порядок. Але мультилатералізм є не тільки пасивною, залежною від певних 
обставин діяльністю: він може проявлятися як інструмент формування світового 
порядку; тобто мультилатералізм є динамічним феноменом, що функціонує від-
повідно до визначених норм та правил у рамках взаєморозуміння і співпраці між 
державами. Р. Кокс також наголошує на тому, що враховуючи історичний підхід, 
міжнародні організації можуть розглядатися як майданчик для протистояння між 
блоками. Окрім того, мультилатеральні інституції слугують механізмом відстою-
вання інтересів сильніших держав та інструментом для слабших у протистоянні 
сильнішим [15,с.162]. 

У термінології Р. Кокса, в рамках еволюції історичної структури міжнарод-
ного співтовариства може існувати три види мультилатералізму: співіснування, 
співпраця і солідаризм. Кожен з цих типів є проявом міжнародного суспільства, і 
на думку Р. Кокса, кожен з них є автономним і досить стійким утворенням, що 
існує в певних умовах та функціонує відповідно до певних правил. Ці типи муль-
тилатералізму є аналітичними конструкціями, ідеальними формами, котрі у чис-
тому вигляді не існують в реальних міжнародних відносинах та радше простежу-
ються у поведінці держав на різних етапах реалізації зовнішньої політики [88]. 

Окрім теорії міжнародних відносин, досліджується мультилатералізм в по-
літичному та економічному руслі.  

Мультилатералізм в політичному сенсі розглядається на більш загальному, 
макрорівні, у контексті архітектури міжнародної системи, яка виникла у резуль-
таті взаємодій між державами у сфері подолання глобальних проблем (екологія, 
безпеки, тероризм, бідність, незаконний обіг наркотиків і т.д.)[4]. 

В економічному вимірі мультилатералізм обмежений галузевим рівнем еко-
номічно-комерційних торгівельних питань та спрямований на координацію дій 
суб’єктів, які беруть участь у мультилатеральних інституціях [4].  

Р.Кокс стверджує, що економічний мультилатералізм передбачає таку стру-
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ктуру світової економіки, котра б сприяла збільшенню капіталу держав у глоба-
льному масштабі; політичний мультилатералізм означає інституціоналізовані ме-
ханізми, розроблені для міждержавного співробітництва, спрямованого на вирі-
шення проблем людства [15,с.162]. Цей підхід можна доповнити науковими до-
робками Дж. Раггі, який стверджує, що мультилатералізм має кількісний (стосу-
ється кількості держав) та якісний аспекти (залежить від цінностей та інтересів 
держав) [33, с.566]. 

Європейські дослідники також долучилися до дослідження мультилатералі-
зму, щоправда, передовсім у контексті Європи. Зокрема, доктор ФрейзерКемерон, 
директор Центру ЄС - Росія у Брюсселі, стверджує: «якщо ЄС прагне розвивати 
ефективний мультилатералізм та забезпечувати пріоритетність запобігання конф-
ліктам та кризового менеджменту, йому слід посилювати свою роль у ключових 
міжнародних інституціях» [9]. 

Бойка Стефанова, дослідник із Техаського університету у Сан Антоніо, та-
кож пише про європейський досвід практикуваннямультилатералізму, зокрема 
про НАТО і ЄС, а також про новий мультилатералізм у вигляді залежності регіо-
нальних структур від глобальних загроз і необхідності ефективно реагувати на 
такі загрози [36]. 

У Німеччині в політичний обіг термін мультилатералізм увійшов після при-
ходу до влади коаліції СДПН – Союз 90/ «Зелені» (1998 р.). Німецька сторона 
позиціонувала мультилатералізм в якості інновації міжнародного процесу, демон-
стративно протиставляючи його унілатералізму – традиційному способу ведення 
міжнародних справ. На відмінну від останнього, що передбачав вільні і самостійні 
дії держави на світовій арені, влада ФРН інтерпретувала мультилатералізм як гли-
боку включеність країни в систему багатосторонніх міждержавних відносин, 
перш за все через міжнародні організації, і її зовнішньополітичну діяльність з опо-
рою на методи багатосторонньої дипломатії [3]. 

Вцілому, сутність мультилатералізму в наукових першоджерелах розгляда-
ється по - різному, схематично їх можна зобразити так: 

Таблиця 5.1 
Підходи до розуміння мультилатералізму 

Поняття Визначення поняття 

мультилатералізм 
[нормативно-пра-
вові акти США] 

зовнішньополітичний курс країни; міжнародне управ-
ління з боку «багатьох»; опозиція до двосторонніх та 
дискримінаційних заходів, які збільшують кількість 
важелів впливу сильних держав на слабкіші і сприя-
ють розгортанню міжнародного протистояння; 

мультилатералізм 
[юридична енцикло-

педія] 

принцип побудови відносин між державами, спосіб 
організації міжнародних відносин, що заснований на 
механізмі багатосторонніх угод, які дозволяють кож-
ній державі користуватися привілеями у відносинах зі 
своїми партнерами; 
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мультилатералізм 
[Т. Пархоліна] 

система договорів і союзів, заснована, по – перше, на 
договорі високих сторін, що домовляються; і по – 
друге, на наборі норм і стандартів поведінки держав 

мультилатералізм 
[Ж. Раггі ] 

інструмент у поцесі прийняття рішень. Де вирішальне 
значення мають консенсус і переговори між сторо-
нами; 

мультилатеральні 
організації 
[Л.Мартін ] 

означає координацію відносин між трьома… чи бі-
льше державами… відповідно до визначених принци-
пів, що впорядковують відносини між ними; 

мультилатералізм 
[Р.Кеохейн ] 

є загальною інституційною формою і включає інсти-
туційні механізми, які визначають і стабілізують май-
нові права держав, регулюють проблеми координації 
і спільно вирішують проблеми 

мультилатералізм 
[М. Кехлер] 

арена, в межах якої актори навчилися змінювати 
сприйняття своїх інтересів і переконань 

мультилатералізм 
[Д.Капоросо] 

практика координацій позицій держав у групі із трьох 
чи більше учасників, що взаємодіють у рамках міжна-
родних інституцій 

мультилатеральні 
інституції 

міжнародне управління «багатьох», центральним 
принципом якого є опозиція до двосторонніх угод, що 
носять дискримінаційний характер 

інститут 
мультилатералізму 

організаційний принцип, який часто ототожнюють із 
діяльністю певної міжнародної організації 

мультилатералізм 
[Р.Кокс] 

діяльність окремої міжнародної організації, яка ґрун-
тується на менш формалізованих і менш кодифікова-
них традиціях, практиках, ідеях та нормах міжнарод-
ного співробітництва 

ефективний  
мультилатералізм 

[Ф.Кемерон] 
 
 
 
 

інструмент формування світового порядку; феномен, 
що функціонує відповідно до визначених норм та пра-
вил у рамках взаєморозуміння і співпраці між держа-
вами; 
механізм відстоювання інтересів сильних держав та 
інструмент для слабших у протистоянні сильнішим; 
існує три види мультилатералізму: співіснування; 
співпраця; солідаризм 

новий  
мультилатералізм 

[Б. Стефанова] 

механізм відстоювання інтересів сильних держав та 
інструмент для слабших у протистоянні сильнішим; 
існує три види мультилатералізму: співіснування; 
співпраця; солідаризм 
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мультилатералізм 
[З. Зазуляк] 

багатостороння взаємодія між трьома і більше акто-
рами міжнародних відносин, що відбувається у різних 
сферах (політичній, економічній), є добровільною та 
інституціолізованою, яка регулюється визначеними 
нормами і правилами 

мультилатералізм 
[1198 р., Уряд ФРН] 

 
 

запобігання конфліктам та криз через діяльність Єв-
ропейського Союзу 
 

залежність регіональних структур від глобальних за-
гроз і необхідність ефективно реагувати на такі за-
грози 
 

глибока включеність країни в систему багатосторон-
ніх міждержавних відносин, перш за все через міжна-
родні організації і її зовнішньополітичну діяльність з 
опрою на методи багатосторонньої дипломатії 

мультилатералізм 
[інституціональний 

підхід] 
 

результат функціональних потреб; глобалізація поєд-
нує ресурсний потенціал та (іноді) міжкультурне ро-
зуміння, але попри те, вона сприяє виникненню про-
блем та викликів. які держава може подолати лише 
шляхом співпраці, тому і формуються міжнародні ін-
ституції та організації 

мультилатералізм 
[неофункціональ-
ний підхід] 

масштабна співпраця, результатом якої є інтеграція та 
постійне залучення все нових акторів  
 

мультилатералізм 
[підхід політичного 

реалізму] 

міф про «глобальний консенсус» 
 

мультилатералізм 
[конструктивістський 

підхід] 

ідеологія, що сформована з метою пропагування бага-
тосторонньої діяльності 
 

 

Відповідно до тверджень представників інституціоналізму, мультилатера-
лізм є результатом функціональних потреб. Глобалізація поєднує ресурсний по-
тенціал та (іноді) міжкультурне розуміння. Але попри те, вона сприяє виник-
ненню проблем та викликів, які держава може подолати лише шляхом співпраці, 
тому і формуються міжнародні інституції та організації [21, с.731]. Прихильники 
неофункціоналізму також вказують на європейську співпрацю, що згодом перет-
ворилася на масштабну євроінтеграцію, та наголошують на тому, що мультилате-
ралізм розвиватиметься із залученням все нових акторів [32, с.468].  

Представники політичного реалізму зазначають, що актори міжнародних ві-
дносин мають абсолютно різні інтереси, що означає абсолютно відмінні підходи 
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до мультилатералізму. Звідси – міжнародні інституції є слабкими, взаємозалеж-
ність посилюється, але не стає ключовим рушієм поведінки держави на міжнаро-
дній арені, адже усі твердження про «глобальний консенсус» є лише міфом.  

Відповідно до підходу конструктивістів, мультилатералізм є «ідеологією, 
що сформована з метою пропагування багатосторонньої діяльності» [12, с.601]. 

Незважаючи на численні спроби визначити сутність мультилатералізму, ці-
лісного розуміння цього явища так і не було запропоновано, як і концептуально - 
орієнтованої програми його дослідження. Водночас явище мультилатералізму ро-
звивалося. У 2000-х рр. збільшилася кількість міжнародних договорів, міжнарод-
них організацій, була утворена G20, значно розширився ЄС.  

Слід відзначити, що мультилатералізм не співвідноситься із унілатераліз-
мом, білатералізмом чи інтеррегіоналізмом. Для мультилатералізму не характер-
ний імперіалізм чи співпраця, що базується на примусі (Варшавський договір). 
Мультилатералізм є добровільним. Йому не притаманний характер adhoc, він ба-
зується на тривких правилах, які впливають на поведінку суб’єктів, що погоджу-
ються на багатосторонню співпрацю. Зрештою, усі інтерпретації мультилатералі-
зму наголошують на трьох основних аспектах: важливості дотримання правил; 
відкритості між сторонами, а також добровільному співробітництві, яке є принай-
мні мінімально інституціоналізованим [4]. 

Мультилатералізм включає взаємодію відносин між трьома чи більше дер-
жавами відповідно до визначених правил та принципів. Його можна відрізнити 
від інших типів міждержавних відносин трьома шляхами. По-перше, оскільки му-
льтилатералізм включає координацію відносин між групою держав, він не спів-
відноситься із білатеральними, hubandspoke та імперіалістичними угодами. По-
друге, умови таких відносин визначаються погодженими правилами і принци-
пами, а іноді й організаціями. Отже, мультилатералізм можна порівняти із взає-
модією на основі спеціальних договорів або політикою з позиції сили. По-третє, 
мультилатералізм передбачає певне обмеження автономії в політиці, оскільки ви-
бір і дії держав, принаймні частково, зазнають обмежень через узгоджені правила 
та принципи [4]. 

Мультилатералізм є практикою глобального управління, що характеризу-
ється інклюзивною та інституційною формою політичного діалогу. Отже, муль-
тилатералізм у його сучасному вигляді передбачає три або більше суб’єктів, що 
беруть участь у добровільній і (в основному) інституціоналізованій міжнародній 
взаємодії, котра регулюється нормами, принципами і правилами, які застосову-
ються в рівній мірі до усіх держав. 

Зважаючи на усі опрацьовані підходи та твердження науковців щодо трак-
тування поняття «мультилатералізму», погодимося із точкою зору Зазуляк З.М., 
яка охарактеризувала це явище так: мультилатералізм – це багатостороння взає-
модія між трьома і більше акторами міжнародних відносин, що відбувається у рі-
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зних сферах (в першу чергу – політичній та економічній), є добровільною та ін-
ституціоналізованою та регулюється визначеними нормами та правилами [4]. 

Необхідність регулювання відносин між державами у взаємозалежних сфе-
рах, там де є взаємодія, обумовила виникнення мультилатералізму у міжнародних 
відносинах. Так, перші свідчення про мультилатеральні домовленості з’явилися 
ще у XVII ст. та стосувалися майнових питань.  

Однак широкого поширення мультилатералізм набув лише у XIХ ст., коли 
було укладено низку договорів, зокрема, у сфері торгівлі, річкового транспорту та 
охорони здоров’я: у той час були створені Міжнародний телеграфний союз, Все-
світній поштовий союз та Міжнародне бюро громадської гігієни [4]. В ХIX сто-
літті основна частина багатосторонніх договорів не була інституціолізована. 

В XX столітті мультилатералізм як вияв міжнародного багатостороннього 
співробітництва обумовив створення інституціоналізованих багатосторонніх фо-
румів, зокрема і універсальної міжнародної організації – Організації Об’єднаних 
Націй. Перехід від неформальних угод та договорів до формальних інституцій мав 
неминучий вплив на міжнародний порядок, що полягав у трансформації статусу 
мультилатералізму: він з’явився для того, аби втілити власне процедурні норми, 
спрямовані на формалізацію та регулювання міжнародних відносин [33, с. 584].  

Автором ідеї створення мультилатеральних організацій на початку ХХ ст. 
був Вудро Вільсон. Він підтримував існування міжнародного порядку, що мав ба-
зуватися на багатосторонній колективній співпраці. Крім того, В.Вільсон дотри-
мувався думки, що новий міжнародний порядок має базуватись на спільності ін-
тересів, а конкуренцію у безпековій та військовій сфері замінить суспільство на-
цій (communityofnations) [19, с.12].  

В перші десятиріччя XXI століття мультилатералізм, що формувався протя-
гом ХХ століття, почав змістовно модернізуватися і реформуватися, що стало на-
слідком колективних дій держав у вирішенні глобальних проблем. Такими про-
блемами стали: недостатня оперативність (наприклад, миротворчі операції ООН, 
гуманітарна допомога, допомога з метою розвитку); відсутність чіткої ієрархії в 
правових нормах; країни, що розвиваються надають великого значення міжнаро-
дному багатосторонньому співробітництву, але в багатьох випадках ці країни не 
мають можливості організувати представництво при міжнародних організаціях, 
членами яких вони є; підвищення «суперництва» між міжнародними організаці-
ями, але в багатьох випадках таке суперництво призводить до зменшення автори-
тетності існуючих міжнародних режимів, легітимності операцій, що проводяться, 
переважно військових, з врегулювання кризових ситуацій; все більшого поши-
рення отримує «multilateralism a lacarte», коли держави приймають участь тільки 
в тих організаціях, коаліціях і т. д ., які їм найбільш цікаві; дублювання функцій 
міжнародних організацій; в деяких випадках держави, особливо найбільш розви-
нуті країни, уникають приймати участь або мінімізують свою участь в міжнарод-
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ному обговоренні складних проблем; суперництво в розподілі фінансування, на-
приклад, і зокрема в межах ООН і ЄС; напрямки, форми реформування і модерні-
зації міжнародного багатостороннього співробітництва: наприклад, пропозиції по 
створенню нових інститутів замість вже існуючих (в цьому випадку виникають 
тоді питання про наступника, про конкретні критерії членства); сучасні глобальні 
проблеми і виклики, такі як тероризм, оточуюче середовище, торгові режими, 
зброя масового ураження, є всезагальними, і тому не передбачається більшої/ ме-
ншої участі/ неучасті демократичних/ недемократичних урядів, розвинутих/не-
розвинутих держав в їх вирішенні – в даному випадку колективна дія більш очі-
кувана і необхідна; найбільш складна проблема - це реформування ООН: гово-
риться про створення якоїсь – нової організації, у якої буде легітимне право вико-
ристовувати силу, шляхом передавання повноважень ООН в цій сфері іншій ор-
ганізації, наприклад НАТО; в економічній сфері – передати повноваження Групі 
G7 або Групі G 20, хоча в цьому випадку виникає питання про представництво 
інтересів нерозвинутих держав, членстві, легітимності і т. д.. В такому випадку 
вся система багатостороннього співробітництва буде значно послаблена, приз-
веде до блокового протистояння, фрагментації, значному послабленню можливо-
стей реагувати на виклики сучасності[30]. 

При реалізації мультилатералізму у вирішенні цих глобальних проблем, він 
набуває різних форм, а участь і залученість країни до взаємодії з міжнародними 
організаціями, недержавними учасниками міжнародних відносин (міжнародними 
неурядовими організаціями, діловими, фінансовими і галузевими структурами, 
громадськістю), може виражатися в розміщенні міжнародної і регіональної миро-
творчої присутності; реалізації функції міжнародної нормотворчості, системати-
чних дипломатичних переговорах і посередництві, превентивній дипломатії, пос-
тконфліктному урегулюванні [2]. 

Сьогодні фахівці в галузі міжнародних відносин виділяють різні види існу-
вання мультилатералізму. 

Одним із найбільш чітких є поділ мультилатералізму на інституціоналізо-
ваний, кристалізований та неформалізований. 

– Інституціоналізований: діючі міжнародні інституції, базовані на чіт-
ких правилах (приклад – Світова організація торгівлі (СОТ); 

– Кристалізований: створюються міжнародні інституції на основі нових 
міжнародних правил (приклад – судове втручання; проблема зміни клімату після 
підписання Кіотського протоколу); 

– Неформалізований: за відсутності формальних кодифікованих правил 
зовнішньополітичну поведінку регулюють окремі норми, що стосуються окремої 
сфери (дитяча праця, іноземні інвестиції) [28, с.8-9]. 

Мультилатералізм може бути формальним та неформальним. Формальний 
мультилатералізм базується на колективних нормах, правилах та принципах, що 
регулюють міждержавну поведінку. Він найтісніше пов’язаний із ліберальними 
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традиціями у міжнародних відносинах, хоча деякі його елементи стосуються тео-
рії раціонального вибору, конструктивізму та інституціоналізму, а також покли-
каний пояснити, чому держави обирають багатосторонні інституції та домовлено-
сті на противагу іншим формам співробітництва. У той час як прихильники фор-
мального мультилатералізмустверджують, що міжнародні інституції ніколи не 
були демократичними і завжди функціонували як міжурядові органи, апологети 
неформального мультилатералізму наполягають, що громадянське суспільство ві-
діграє дедалі важливішу, якщо не ключову, роль у багатьох сферах міжнародної 
політики. Ці адепти мультилатералізмуамбівалентно ставляться до утилітарного 
значення офіційних міжнародних організацій (наприклад, ООН) у пропагуванні 
основних людських цінностей, оскільки вважають, що наявність державних інте-
ресів протидіє цінностям та інтересам громадськості та громадянського суспільс-
тва. Відповідно, вони прагнуть створення нових міжнародних інституцій та ін-
струментів співробітництва задля формування дедалі більш активного, глобаль-
ного громадянського суспільства [31, с.315]. 

Існують також інші види мультилатералізму. Низка науковців виокремлю-
ють утилітарний мультилатералізм. Він передбачає, що держава розглядає себе як 
ключового актора на міжнародній арені та не готова досягати компромісів з ін-
шими глобальними гравцями, особливо у тих випадках, коли існують гіпотетичні 
загрози національним інтересам. Вона надає перевагу одностороннім діям чи 
створює коаліцію союзників і не бере участі у діяльності багатосторонніх інсти-
тутів [11, с.68]. 

Ще одним різновидом мультилатералізму є так званий інструментальний 
мультилатералізм. Відповідно до цієї концепції, мультилатералізм є інструментом 
скорочення витрат у глобальних питаннях. Його застосування особливо властиве 
найбільш впливовим державам, наділеним глобальною відповідальністю та обме-
женими ресурсами для того, щоб її реалізувати. 

У міжнародних відносинах має місце феномен дисфункційногомультилате-
ралізму, який розуміють як форму міжнародного співробітництва, що здійснює 
вплив на прийняття рішень у численних державах (що намагаються дисконтувати 
реалісти) і є найменш оптимальною та контрпродуктивною у контексті міжнаро-
дного порядку (що прагнуть ігнорувати представники ліберального інституціона-
лізму) [37]. 

Є. А. Достанко відзначає, що в міжнародних відносинах на сучасному етапі 
з’явилися нові види мультилатералізму, такі як коаліційний, регіональний, «при-
ватний» [2]. 

Початок коаліційному співробітництву був закладений в 2002 році, коли 
П.Вульфовіц заявив: «The mission has to determine the coalition, not the other way 
around» [34]. Коаліційне співробітництво передбачає залучення неширокого кола 
країн, але обов’язковою умовою є централізація влади по управлінню таким спів-
робітництвом «в одних руках», наприклад, одної конкретної держави. Коаліційне 
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багатостороннє співробітництво – це велика кількість зобов’язань, обмежені мо-
жливості партнерів, відсутність контролю над управлінням. В коаліційному бага-
тосторонньому співробітництві дуже часто неможливе настання таких переваг по-
вномірного багатостороннього міжнародного співробітництва, як легітимність, 
рівна участь сторін у фінансуванні операцій і наданні і використанні ресурсів, ши-
рока мобілізація міжнародних зусиль. Регіональне міжнародне багатостороннє 
співробітництво отримало значний розвиток в останні десятиріччя, посилення ре-
гіоналізації в значній мірі обумовлено великими можливостями вирішувати кри-
зові ситуації на регіональному, а не на глобальному рівні. Крім того, всі активні 
приватні особи приймають участь у фінансуванні діяльності, зокрема, спеціалізо-
ваних фондів і закладів системи ООН, інших неурядових міжнародних організа-
цій [2]. Мультилатералізм у зовнішній політиці підкреслює значимість для дер-
жави саме довгострокової перспективи розвитку, ніж короткочасні одномоментні 
успіхи. 

При характеристиці мультилатералізму можливо використати функціональ-
ний критерій, а саме – участь в діяльності організацій, наприклад в Організації 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Особливостями міжнародних організацій як акторів сучасних міжнародних 
відносин є широке і переважно відкрите членство, проголошуваний політичний 
нейтралітет як основа залучення все більшої кількості членів, наявність фінансових 
ресурсів. Міжнародні організації відіграють все більшу першочергову роль у спів-
робітництві з метою розвитку, так як формують міжнародно – правові режими з 
розвитку міжнародних стандартів у економічній, соціальній політиці, в політиці 
охорони оточуючого середовища. Дуже часто міжнародні організації координують 
діяльність держав – членів по реалізації різних міжнародних програм, залучають 
приватний капітал з метою розвитку, встановлюють фонди і надають кредити.  

Одним із наслідків розвитку мультилатералізму в межах міжнародних орга-
нізацій стало формування не інституціональних міжурядових і неурядових об’єд-
нань, наприклад, Група 7 (G7), Група 20 (G20), які часто надають суттєву допо-
могу в дипломатичній практиці. Прикладами можуть слугувати створені за ана-
логією з G – 20 групи L – 20, які об’єднують лідерів профспілок, Y – 20 – молодих 
лідерів, B – 20 – представників бізнесу. До того ж в межах міжнародних організа-
цій, або поза ними наприклад по правам людини, клімату, торгівлі – Всесвітня 
організація торгівлі) створюються міжнародно – правові режими.  

Мультилатералізм реалізується на глобальному рівні (ООН, спеціалізовані 
заклади, фонди і програми ООН); на регіональному рівні (Європейський Союз); 
на субрегіональному рівні (ЄС - МЕРКОСУР). 

Також варто відзначити, що мультилатералізм реалізується ще на таких рі-
внях: 1) системний (суверенна система держави; принципи взаємного визнання, 
формальна рівність, дипломатична практика); 2) базисний або основоположний 
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(базові принципи та характеристики міжнародного порядку; неподільність еконо-
мічної та безпекової сфер); 3) контрактний (індивідуальні договори/угоди між 
групами держав) [4]. 

Сьогодні в країнах Європейського Союзу сформувалося своє, особливе ба-
чення змісту, ролі, форм реалізації мультилатералізму. Домінантною є точка зору 
про те, що мультилатералізм є найбільш ефективним механізмом структурування 
міжнародних відносин, способом вирішення проблем та інструментом протисто-
яння викликам у багатьох сферах. Як наслідок – більшість європейських урядів, а 
також громадські діячі та вчені демонструють відверте несхвалення американсь-
кого способу ведення зовнішньої політики та захищають мультилатералізм на 
противагу чисельним унілатералістським акціям США. Європейське розуміння 
мультилатералізму є неоднорідним, воно охоплює низку тлумачень, які розширю-
ють загальні рамки цього явища [4]. На думку Дж. Краузе [22], професора Кіел-
ського університету, слід виділити британський, німецький та французький під-
ходи.  

У відповідності до завдань нашого дослідження, доповнемотипологізацію-
мультилатералізму, запропоновану Дж. Краузе ще одним типом європейського 
мультилатералізму – іспанським.  

Британський підхід є найбільш прагматичним серед європейських підходів 
та наближеним до постулатів, які висувають американські дослідники мультила-
тералізму. Принципи британського підходу базуються на припущенні про те, що 
мультилатералізм є найефективнішим засобом вирішення міжнародних проблем 
на всіх рівнях та найкращим інструментом ведення зовнішньої політики, тому до 
нього необхідно вдаватися якомога частіше. Англійські дослідники оцінюють ри-
зики та загрози міжнародній безпеці аналогічно до американського підходу: си-
туація на Близькому Сході, у Перській затоці, Центральній Азії, Африці та у Азій-
сько-Тихоокеанському регіоні вважається центральною у контексті загрози між-
народному миру і безпеці, особливо у випадку застосування зброї масового зни-
щення і балістичних ракет. Оскільки військові та дипломатичні можливості Вели-
кобританії є порівняно обмеженими, вона компенсує їх членством в ООН, НАТО 
та особливими відносинами із Сполученими Штатами, розглядаючи їх як парт-
нерські та ключові у веденні зовнішньої політики [22]. 

Представники британського підходу не вважають Сполучені Штати основ-
ним об’єктом мультилатералізму, а радше незамінною потугою, без якої світова 
спільнота не зможе реалізувати мультилатеральний підхід до вирішення світових 
проблем. Союз із США розглядається як основний засіб впливу на політику прий-
няття рішень у Вашингтоні та механізм підвищення авторитетності британського 
підходу до ведення зовнішньої політики. Цих постулатів дотримуються у Нідер-
ландах, Данії та Польщі, а також в інших скандинавських і східноєвропейських 
державах та серед представників консервативних партій Європи [22]. 
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У німецькому підході мультилатералізм представлено, як правило, некри-
тично, його трактують як перевагу міжнародних відносин. Основи підходу, безу-
мовно, зародилися зі спроб Німеччини відійти від свого завойовницького мину-
лого та були закріплені після закінчення холодної війни й успішного мультилате-
рального дипломатичного підходу міністра закордонних справ Ганса Дітріха Ген-
шера, що був запроваджений як базис ведення зовнішньої політики ФРН у 1970-
х і 1980-х рр. [4]. 

На прикладі німецької версії політики розрядки (Ostpolitik) і дипломатії 
возз’єднання можна простежити, що прагнення до проведення переговорів із про-
тивниками і залучення їх до нескінченних дебатів щодо структури міжнародного 
порядку, сприяє вирішенню фундаментальних проблем, зокрема таких як конф-
лікт між Сходом і Заходом [26, с.309]. 

Успіхи цього мультилатерального підходу призвели до появи зовнішньопо-
літичної культури безкомпромісної дипломатії та міжнародного засудження за-
стосування військової сили [25, с. 39]. Німецький підхід до мультилатералізму 
здобув міжнародну підтримку у всій Європі із розвитком загальноєвропейської 
зовнішньої політики і політики безпеки, а також Організації з безпеки і співробі-
тництва в Європі. Мультилатералізм у сучасній Німеччині розглядається як орга-
нізаційний принцип, поширений у німецькому праві та утверджений у міжнаро-
дно-правових рамках (Verrechtlichung). 

Негативна сторона цього підходу полягає в тому, що питання загрози без-
пеці чи аналізу ризиків не стало ключовим для його прихильників. Німецька 
школа, швидше, розглядає мультилатералізм як благо саме в собі, незалежно від 
проблем, які необхідно вирішити. Проблеми, що перебувають в центрі уваги 
США, такі як тероризм, регіональна стабільність на Близькому Сході і в Кореї, а 
також поширення зброї масового знищення, не викликають серйозної заклопота-
ності у німецькому політичному істеблішменті чи медіа [22, с. 8]. Тих політиків і 
вчених, які, на відміну від мейнстріму, висловлюють свою стурбованість з при-
воду таких ризиків, часто класифікують як «панікерів» чи «розпалювачів» війни. 
Єдиними глобальними проблемами, що розглядаються у Німеччині та широко 
підтримуються громадянами, є питання зміни клімату, міжнародної міграції та 
екології.  

Німецький підхід до розгляду мультилатералізму, згідно із Дж.Краузе, ви-
значається чотирма основними елементами: (1) чітке дотримання міжнародного 
права і пошук шляхів його подальшого розвитку; (2) застосування мультилатера-
лізму у досягненні консенсусу як основного засобу вирішення міжнародних про-
блем; (3) відмова від застосування сили, особливо коли таке рішення прийнято 
Радою Безпеки і (4) сприйняття безпеки у ширшому сенсі, тобто, із врахуванням 
проблем, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, дотриманням прав 
людини і гендерних питань [22, с. 8]. 

Цей підхід є широко підтримуваним у невеликих країнах Європи, а також 
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серед соціалістичних та ліберальних партій у більшості європейських держав. 
Крім того, німецький варіант перспективи розвитку мультилатералізму підтримує 
здебільшого уся європейська академічна спільнота, зокрема, представники лібе-
рального інституціоналізму. 

Незважаючи на те, що у французькому підході до мультилатералізму засто-
совують політичну риторику, що майже ідентична тій, яку використовують їхні 
німецькі колеги [135], французька дипломатія насправді дотримується дещо іншої 
політичної логіки. Загальна оцінка французами загроз безпеці є більш реалістич-
ною, аніж та, що притаманна німецькій школі. Оцінки ризиків для міжнародного 
співтовариства французьких політиків та експертів, як правило, демонструють 
збіжність із американським та британським підходом, особливо з питань регіона-
льної стабільності, тероризму, а також проблеми нерозповсюдження зброї масо-
вого знищення. 

На відміну від німецьких, французькі апологети допускають застосування 
сили у кризових ситуаціях, якщо результатом цього стане збереження глобальної 
стабільності [29, с.12]. Поряд із цим французи надають перевагу мультилатералі-
зму як засобу, перш за все, дипломатії, оскільки він сприяє легітимізації міжнаро-
дних відносин, а також завжди розглядається як найефективніший спосіб вирі-
шення міжнародних проблем.  

Той факт, що французькі наукові кола віднедавна почали проявляти підви-
щений інтерес до мультилатералізму, дещо нівелюється в світлі жорсткої критики 
унілатералізму США напередодні війни в Іраку. Мультилатералізм у французь-
кому підході слід розглядати крізь призму міжнародного порядку, що тісно 
пов’язаний із концепцією балансу сил і поняттям виняткового статусу Франції, 
що сягає тих часів, коли Франція була провідною дипломатичною потугою в Єв-
ропі [8, с.247]. Сьогодні французькі науковці вбачають у мультилатералізмі меха-
нізм вирішення міжнародних проблем, інструмент для перевірки наддержави 
(hyperpuissance) Сполучених Штатів. Сама Франція розглядається ними як дер-
жава, котра є достатньо сильною для того, щоб балансувати із США [37, с.119]. 

З часів президентства Шарля де Голля (1959-1969 рр.), французькі політики 
розглядали мультилатералізм у площині його значення для реалізації прагнення 
Франції посісти виняткове місце на міжнародній арені [17, с.132]. Це проявля-
ється тоді, коли Сполучені Штати вимагають дотримання мультилатеральних рі-
шень, а Франція виступає проти них. Зокрема, Франція лише у 1992 р. приєдна-
лася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – через 22 роки після того, 
як договір набув чинності. Протягом 1980-х р. французька дипломатія фактично 
унілатерально саботувала мультилатеральні переговори із заборони використання 
хімічної зброї в Женеві, наполягаючи на праві володіти запасами хімічної зброї 
задля самозахисту. Навіть у рамках НАТО Франція здійснювала обструкціоніст-
ську політику, що призвела до її виходу із цієї військової структури наприкінці 
1960-х рр. [13, с.156]. 
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Крім того, кожного разу, коли французький уряд здійснював мультилатера-
льні ініціативи, він здебільшого керувався іміджевими міркуваннями з метою де-
монстрації дружнього ставлення Франції до країн, що розвиваються. Цього під-
ходу дотримувався президент Ф. Міттеран на конференції ООН 1987 р. щодо вза-
ємозв’язку між роззброєнням та розвитком, з метою створення механізму фінан-
сування «роззброєння задля розвитку». Французька пропагандистська ініціатива 
була настільки прозорою, що Сполучені Штати вдалися до її бойкоту. Як наслі-
док, конференція не мала жодних результатів, а Франція не запропонувала конс-
труктивних рішень. [13, с.156]. 

Через те, що мультилатералізм визначається лише як засіб реалізації фран-
цузької винятковості, французький підхід до дослідження мультилатералізму є 
дуже амбівалентним. З одного боку, він сприймає ризики аналогічно до США, 
вимагаючи ефективних засобів боротьби із загрозами, а з іншого боку, у Парижі 
зростає прагнення протидіяти Вашингтону, котре виникло в результаті Іракської 
кризи і призвело до структурування французького бачення міжнародного по-
рядку. В результаті проблеми, пов’язані із failedstates, терористами та іншими по-
тенційними загрозами, здається, перестали бути пріоритетними. Париж розглядає 
Раду Безпеки як головну арену стримування гегемонії США, тобто все більше орі-
єнтований на Європу як на засіб політичної та військової опозиції до США. [13, 
с.119]. 

Постулати французького підходу поділяють у політичних колах Бельгії та 
Греції, а також серед представників німецьких консервативних партій (Християн-
сько-демократична партія і Християнсько-соціальний союз), незважаючи на їхню 
трансатлантичну спрямованість. В цілому, принципи французького підходу підт-
римують і представники структурного реалізму, оскільки вважають, що протисто-
яння Сполучених Штатів є логічним і навіть необхідним [5]. 

В іспанському підході домінує уявлення про мультилатералізм як про вияв 
багатостороннього співробітництва. При цьому найбільш ефективною формою 
співробітництва вважається створення міжнародних організацій, діяльність в їх 
межах, або приєднання до них. Так, у 1949 р. було засновано Бюро ібероамери-
канських держав у справах освіти, науки і культури, що, по мірі набрання цією 
інституцією ваги, перетворилося на Організацію Ібероамериканських Держав 
(ОІД). Першочергово в центрі уваги ОІД була гуманітарна співпраця та її статут, 
останній, передбачав сприяння «взаєморозумінню, інтеграції, солідарності та 
миру» між латиноамериканськими країнами [149]. Важливу роль в історії Іспанії 
та зміцненні спільних досягнень зіграла Нарада латиноамериканських країн, яка 
відбулася в м. Гвадалахара (Мексика) у липні 1991 року на рівні глав держав і 
урядів 21 латиноамериканської країни, Іспанії та Португалії. Одним із результатів 
іспансько-португальсько-латиноамериканської зустрічі на вищому рівні стало 
проголошення Гвадалахарської Декларації. Цей документ засвідчив встановлення 
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постійного діалогу, співробітництва та узгодження дій урядів країн шляхом скли-
кання конференцій глав держав та їх урядів. 

У 1985 році Іспанія приєдналася до Європейського Економічного Співтова-
риства, а Європа визнала особливі інтереси та зв’язки Іспанії в регіоні. [19]. 

Ще одною особливісю іспанського підходу до мультилатералізму є спрямо-
ваність його реалізації перш за все на регіон Латинської Америки.  

В Іспанії з 1980-х рр. діє актуальна концепція зовнішньої політики, у якій 
особливу увагу було приділено захисту та дії на користь латиноамериканських 
інтересів у рамках Європейського Співтовариства; здобуток Ібероамериканської 
Співдружності Націй як кінцевої мети, на умовах поваги та рівності до незалеж-
ності, суверенності і відмінностей між іспанським королівством та латиноамери-
канськими державами, побудованої на основі взаєморозуміння, співробітництва 
та координації дій [16, c. 171].  

Ряд засадних орієнтирів для багатостороннього співробітництва Іспанії з 
країнами регіону Латинської Америки містяться у Стратегії національної безпеки 
(від 2011 та 2013 рр.). У документі висвітлюється курс на поступове поглиблення 
відносин у багатосторонніх форматах (зокрема, у вимірі діалогу «Іспанія – Іберо-
америка – ЄС») та надання підтримки економічної співпраці, включаючи страте-
гічне інвестування (зазначимо, що даний пункт опосередковано фіксує одне з за-
вдань зовнішньої політики щодо Латиноамерики, як захист іспанської власності 
від зазіхань з боку урядів регіону). У документі також схвалено настанови стосо-
вно надання економічної та політичної підтримки найменш стабільним країнам 
Латинської Америки з метою запобігання їх нестабільності та інституційній слаб-
кості, яка в перспективі може загрожувати безпеці Іспанії у вимірі міжнародного 
криміналу, торгівлі людьми та нелегальної міграції [23]. 

Особливо важливим джерелом, що визначає військово-стратегічні аспекти 
діяльності Іспанії, є Національні директиви з оборонних питань, якими визнача-
ються ключові пріоритети політики Іспанії у сфері попередження, стримування та 
нейтралізації загроз безпеці країни терміном на чотири роки. Національна дирек-
тива з оборонних питань від 2012 р. містить стислий аналіз деяких конкретних 
викликів, що загрожують безпеці інтересів Іспанії. Розглядаючи загрози безпеці 
та національним інтересам Іспанії, автори документу окреслили такі проблеми, як 
наркотрафік та тероризм в Латинській Америці. Підкреслюючи виключну небез-
пеку незаконного обігу наркотиків як для стабільності цілих держав регіону Ла-
тинської Америки, так і безпеки самої Іспанії, а також громадянам та компаніям, 
що виконують свою діяльність в регіоні, Директива підкреслює необхідність на-
дання Іспанією підтримки та допомоги тим країнам, що несуть значні втрати від 
наркотрафіку найбільше, а також обстоює необхідність нарощення сили в Атлан-
тиці на комунікаціях трансконтинентальної наркоторгівлі [27]. 

В сфері економічного співробітництва з країнами регіону Латинської Аме-
рики, Іспанією було розроблено парадигму управління економічними активами 
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Іспанії під умовною назвою «стратегія мосту», яка знайшла своє утвердження у 
безпосередній практиці великих іспанських учасників латиноамериканського ри-
нку [10]. 

Ідеологія «мосту» полягає в мобільному маневруванні фінансовими та люд-
ськими ресурсами з метою «захопити» за собою не тільки контроль, але й зіграти 
помітну роль у процесах взаємодії між Латинською Америкою та Азією (насам-
перед – Китаєм) на найбільш прибуткових напрямках. Така участь може обумов-
лювати різноманітний характер – від посередницьких послуг при торгівлі між ла-
тиноамериканськими та азійськими партнерами до кредитування китайського бі-
знесу для здійснення проектів в країнах ЛАКБ [10]. 

Економічний мультилатералізм Іспанії на латиноамериканському напрямку 
виявляється також як задіяння каналів економічної допомоги. Адже механізми 
міжнародної допомоги дозволяють іспанській державі здійснювати непрямий 
вплив на структурне функціонування економічного середовища латиноамерикан-
ських країн, а значить і змінювати операційне оточення іспанських фірм в ЛА. 
Відтак, співробітництво з латиноамериканським регіоном, який є дійсно пріори-
тетним для Іспанії, порівняно з іншими країнами світу, координується Інститутом 
Ібероамериканської Кооперації в рамках Іспанської Агенції Світового Співробіт-
ництва (ІАСС). Серед численних заходів з надання допомоги слід відзначити 
Плани Інтеграційного Співробітництва. Перший з яких був прийнятий 1984 року 
і адресувався країнам Центральної Америки для найменш забезпечених верств на-
селення; допомога у розвитку національних економік країнам регіону з метою до-
сягнення самодостатніх показників зростання; інтегрування приватного сектору в 
економічне співробітництво країн Латинської Америки тощо [14]. 

Ще одною особливістю прояву іспанського мультилатералізму є посеред-
ництво у формуванні партнерства між країнами Латинської Америки та Європей-
ського Союзу. Безпосередня участь у політичному, економічному, соціальному 
житті латиноамериканських країн, в майбутньому (після долучення Іспанії до 
члеснства країн ЄЕС), сприяла залученню європейських цінностей до вищезгада-
ного регіону.  

У період 1960-70-х років спостерігався процес економічного зростання Іс-
панії, встановлення якісних відносин на теренах європейського регіону, завдяки 
чому вона стає одним з провідних ринків Європи [1]. Нового значення набувають 
проєвропейські орієнтації в іспанських політичних, економічних, громадських ко-
лах. Про зміну настрою іспанської політичної та фінансової еліти 1960-х років, 
тодішній міністр закордонних справ Іспанії Ф. М. Кастіелья писав: «Територіа-
льна близькість моєї країни до Співтовариства і підтримка, яку може надати її 
географічне положення для згуртування Європи, спонукає мій уряд домагатися 
асоціації, здатної у свій час вилитися в інтеграцію» [6]. 

Вступ Іспанії до Європейського Співтовариства надав нового виміру лати-
ноамериканській політиці Королівства. Іспанія продовжила курс на закріплення 
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іспансько - латиноамериканських економічних і торговельних відносин, політику 
«мосту», але вже з орієнтацією уваги ЄС до країн Латинської Америки.  

Положення про латиноамериканський порядок було зафіксовано у Спільній 
декларації про наміри щодо розвитку та інтенсифікації відносин з країнами Лати-
нської Америки, яка є додатком до Договору про приєднання Іспанії і Португалії 
до ЄЕС та Євратому. Крім того, Спільнота підтверджувала важливість своїх не-
порушних зв’язків з країнами Латинської Америки, тісної співпраці з ними, наго-
лошувала на власну рішучість закріплення економічних і торговельних відносини 
з цими країнами, необхідність активізації діяльності задля надання підтримки со-
ціально-економічному розвиткові регіону та зусиллям інтеграції. Декларація міс-
тила настанову на пошук конкретних форм і методів якомога більшого зміцнення 
взаємин, розвитку, поширення та диверсифікації торгівлі, а також просування 
співробітництва у якомога більшій кількості галузей, де існують спільні інтереси 
сторін. Було зазначено про те, що ЄЕС готовий до конструктивних дій та подо-
лання перешкод на шляху товаро- та послугообміну між регіонами, у тому числі 
з урахування системи торгівельних преференцій та імплементації угод про еконо-
мічну співпрацю, що є або будуть укладеними з латиноамериканськими країнами 
[19, с. 479]. 

Охарактеризувати сучасний стан та чинники формування і розвитку муль-
тилатералізму можливо на прикладі регіону Латинської Америки. 

На початку XXI ст. у Латинській Америці функціонує велика кількість му-
льтилатеральних форумів, організацій та інших майданчиків для багатосторон-
ньої взаємодії між учасниками міжнародних відносин. Найбільш поширеною фо-
рмою вияву мультилатералізму стало проведення багатосторонніх самітів – зу-
стрічей глав держав або голів урядів з узгодженим попередньо порядком денним. 

Багатосторонні саміти створили основу для формування нових мультилате-
ральних організацій, діяльність яких спрямована на координацію відповідно до 
міжнародних договорів позицій учасників щодо тих чи інших питань міжнарод-
ного життя. Проводяться зустрічі на найвищому рівні – як регіонального рівня 
(Саміт Америк, іберо – американські зустрічі), так і міжрегіонального – саміти 
Європейського Союзу і Латинської Америки. Паралельно із цими самітами про-
водяться соціальні багатосторонні саміти, що є виявом розвитку неформального 
мультилатералізму та які спрямовані на розбудову громадянського суспільства в 
країнах Латинської Америки і координації взаємодії неурядових громадських ор-
ганізацій.  

Окрім того, сформовані мультилатеральні форуми з фінансово – економіч-
них питань та питань інтеграції: Боліваріанський альянс для народів Аме-
рики (ALBA), Союз південноамериканських націй (UNASUR), Південноамерика-
нський енергетичний саміт, Саміт країн Латинської Америки і Карибського ба-
сейну з інтеграції та розвитку (CALC). Поряд з тим, діють раніше створені муль-
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тилатеральні майданчики для переговорів, такі як Група Ріо, Асоціація латино-
американської інтеграції (ALADI), Латиноамериканська економічна система 
(SELA), Система центральноамериканської інтеграції (SICA), Карибський спіль-
ний ринок (КАРІКОМ), Андське співтовариство (CAN), Південноамериканський 
спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська корпорація розвитку (АКР) та Асоціація 
Карибських держав (ACS). 

Сучасний стан мультилатеральної взаємодії між країнами регіону Латинсь-
кої Америки, а також їх участь в розбудові субрегіональної мультилатеральної 
взаємодії характеризується незлагодженістю, що викликана потребою зіштовху-
ватись зі специфічними викликами в окремих сферах, таких як фінанси, енерге-
тика, розвиток регіональної інфраструктури, політиці у сфері охорони здоров’я, 
викоріненні бідності та захисту навколишнього середовища. Подолання цих ви-
кликів часто виходить за межі національного рівня і постає як субрегіональне за-
вдання. Координація зусиль у подоланні викликів у цих сферах спрямована на 
створення субрегіональних інструментів, що виходить за національні і регіона-
льні межі та стає фундаментальним елементом створення та розвитку мультила-
теральних організацій. 

Очевидним є те, що здебільшого мультилатеральні організації регіону ма-
ють недостатньо консолідовану та ефективну інституційну структуру та неврегу-
льований процес прийняття рішень. Багатосторонні механізми передбачають 
прийняття консенсусних рішень, що обмежує участь та підтримку з боку грома-
дянського суспільства чи окремих парламентарів, адже ці структури фундамента-
льно відображають політичні інтереси урядів. Прикладом цьому є UNASUR (без 
секретаріату та технічної підтримки), у той час як ALBA є емблематичним прик-
ладом організації, що діє відповідно до рішень президента окремої країни. Не-
стійкі інституційні структури, міжурядовий та державо центристський характер 
таких ініціатив генерують низку важливих питань, ключові з – поміж яких мають 
необхідний рівень прозорості та громадського залучення, а також розвитку ефек-
тивного плюралізму в рамках регіону. Загалом вони стають викликами для мож-
ливості розвитку регіональної урядової структури. 

Окрім того, мультилатеральні саміти та організації зазвичай сприяють появі 
величезної кількості угод та рішень, які зрідка виконуються чи імплементуються. 
Так відбувається, серед іншого, і через відсутність інституційної консолідації. Іні-
ціативи adhos часто досягають короткотермінових цілей, однак вони зрідка арти-
кулюють довготермінове бачення та стратегію, що відповідає загальним інтере-
сам регіону чи групи країн – членів окремих багатосторонніх інституцій. 

Можливість розвитку та імплементації спільних довготермінових стратегій 
доволі часто обмежені не лише недостатністю інституційної та нормативної основ 
діяльності та їхнього тимчасовго характеру, а й відсутністю належного технічного 
забезпечення навчання громадянського суспільства та нестачею кваліфікованих 
службовців. Як результат, з урахуванням певних можливих винятків, тенденція 
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розвитку таких мультилатеральних схем є більше реактивною, аніж проактивною 
чи превентивною. Однак зазначимо, що ці характеристики впливають на гнуч-
кість і пристосованість мультилатеральних організацій регіону до міжнародного 
середовища. 

Мультилатералізм країни регіону Латинської Америки розглядають як ін-
струмент боротьби із наслідками міжнародної економічної кризи, транснаціона-
льною злочинністю, глобальним потеплінням. Інституціоналізована форма муль-
тилатералізму – це формальні міжнародні організації, котрі є головною формою 
здійснення мультилатеральних відносин, сприяють реалізації практичних шляхів 
вирішення проблем урядування, зокрема, централізації колективних дій держав – 
членів та діяльності незалежних і нейтральних арбітрів у вирішенні конфліктів. 
Неформальні та формальні мультилатеральні угрупування можуть сприяти фор-
муванню нових норм і міжнародних режимів, а також зміцненню зв’язків, обміну 
досвідом та координації підходів між державами - членами.  

Однак багатостороння основа латиноамериканського регіонального управ-
ління залишається відносно слабкою. Мультилатеральне управління в Америках 
утруднюють: традиція «обороного» мультилатералізму; відсутність сильної регі-
ональної ідентичності; проблема конкуренції та дублювання мандатів, що спри-
чинена поширенням мультилатеральних механізмів; «клубний» менталітет і не-
бажання делегувати національні повноваження мультилатеральним організаціям. 

В Америках існує традиція оборонного (реактивного) мультилатералізму. 
ОАД є форумом, у рамках якого країни Латинської Америки «м’яко балансують», 
щоб утримувати і протистояти спробам США претендувати на домінування, а та-
кож відстоювати свою автономію. ОАД, як ключова установа регіонального уп-
равління Західної півкулі, усе ж не змогла ефективно вирішувати складні регіона-
льні проблеми через нестачу фінансування. Слабкість ОАД відображає реалісти-
чний трюїзм: міжнародні організації є настільки сильними, наскільки цього до-
зволяють держави – члени. 

Латиноамериканському регіону притаманний мультилатералізмprotempore: 
держави регіону по черзі протягом обмеженого терміну очолюють багатосторонні 
інституції, що діють у регіоні. Позитивним аспектом такого явища є те, що окре-
мим країнам вдається демонструвати своє лідерство, принаймні на короткий пе-
ріод. Це також допомагає уникнути конструювання розширених, дорогих і часто 
неефективних механізмів бюрократії. Недолік мультилатералізмуprotempore по-
лягає у тому, що здобуте країнами лідерство та інституційна пам’ять нівелюються 
через тимчасовий характер цього інструменту. Зрештою, тимчасовість також ві-
дображає загальне небажання брати на себе відповідальність за формування ефе-
ктивного мультилатералізму у регіоні. 

Країни регіону, як і раніше, відрізняються від решти світу традиційною 
«клубную» ментальністю, тобто беруть участь здебільшого у тих варіантах муль-
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тилатералізму, що передбачають членство винятково для урядів та дипломатич-
них представників. Враховуючи той факт, що захист суверенітету завжди був ва-
жливим елементом в історичному прагненні країн Латинської Америки відстою-
вати свою автономію щодо США, іншим важливим елементом «клубної менталь-
ності» є збереження суверенітету. Дійсно, латиноамериканський клубний муль-
тилатералізм традиційно підтримує та визнає верховенство глав урядів і диплома-
тичних представництв у міжнародних відносинах. 

Обмеження автономії міжнародних організацій з боку їхніх держав – членів 
– ще один важливий елемент «клубного» мультилатералізму. Зокрема, усю діяль-
ність генерального секретаря ОАД контролюють представники держав – членів. А 
будь – які інноваційні методи діяльності в рамках УНАСУР не підтримують, оскі-
льки ця інституція слугує традиційним елементом латиноамериканської диплома-
тичної культури. Отож конструювання міжнародних інституцій та сфер впливу у 
регіоні зіштовхується зі справжніми легалізаційними обмеженнями, оскільки 
уряди країн Латинської Америки не погоджуються делегувати реальну владу між-
урядовим організаціям для регіонального управління. Відповідно, державні лідери, 
які по черзі головують на багатосторонніх форумах, запобігають виникненню не-
залежних багатосторонніх секретарів, які згодом можуть діяти всупереч інтересам 
держав – членів. Урядам регіону характерні міжнародна асертивність, диверсифі-
кація, автономія, гнучкість і прагматизм у веденні міжнародних відносин. 

На думку української дослідниці регіону Латинської Америки З.Зазуляк, на 
формування і розвиток мультилатералізму в країнах Латинської Америки і Кариб-
ського басейну впливають два типи чинників – зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 
вона відносить: складні взаємини з США; розвиток глобалізації; залученість до 
міжнародної взаємодії в регіоні акторів, чиї могутність і авторитет зростають (зо-
крема Китаю). До внутрішніх чинників вона зараховує: реконфігурацію політич-
ної та геополітичної карти Латинської Америки шляхом обрання демократичним 
способом демократичних урядів у країнах Латинської Америки; поява регіональ-
них країн – лідерів; поява різних новітніх підходів до бачення регіональної інтег-
рації, котра протистоятиме неоднорідності та фрагментарності у регіоні; послаб-
лення державних інституцій і як наслідок відсутність можливості забезпечити на-
ціональну безпеку; транснаціональна злочинність і незаконний обіг наркотиків, 
які становлять загрозу національному суверенітету; перебування у владі «лівих» 
та «лівоцентричних» урядів, що прагнуть сприяти своїй автономії від влади США 
шляхом обмеження співпраці з ними; зростання ролі соціальних рухів, що праг-
нуть впливати на регіональний порядок денний. 

Потужним внутрішнім чинником, який суттєво впливає на формування і ро-
звиток мультилатералізму в регіоні Латинської Америки на початку XXI століття 
є зростаюча роль соціальних рухів та діяльність громадських неурядових органі-
зацій, що прагнуть вплинути на регіональний порядок денний. 
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Сьогодні соціальні рухи та громадські неурядові організації, зокрема і між-
народні, через організацію відкритих мультилатеральних самітів генерують полі-
тичний діалог з урядами країн Латинської Америки та сприяють розвитку грома-
дянського суспільства в країнах Латинської Америки і Карибсько басейну. 

При цьому варто зазначити, в регіоні існує протистояння двох протилежних 
ідеологічних течій на основі яких відбувається мультилатеральнавзаємодія країн 
регіону Латинської Америки: панамериканізм і латиноамериканізм. Відповідно, в 
регіоні вступають в мультилатеральну взаємодію і дві групи громадських неуря-
дових організацій, які репрезентують ці течії. 

Ідеї панамериканізму виникли в США, а практична їх реалізація на просторах 
Центральної і Південної Америки, Карибського басейну здійснюється сьогодні че-
рез діяльність інституціоналізованих формальних мультилатеральних організацій 
– ОАД і Самітів Америк (Панамериканських конгресів). Панамериканізм – зовніш-
ньополітична доктрина США, яка покликана обґрунтувати претензії США на геге-
монію в Західній півкулі шляхом реалізації тези «про географічну, історичну, еко-
номічну та культурну «спільність» і «єдність» всіх країн Американського контине-
нту. Головна мета панамериканізму – створення політичного союзу країн Америки, 
в якому США відігравали б роль лідера. Вцілому панамериканізм зводиться до до-
сягнення наступних політико – стратегічних цілей: не допустити посилення пози-
цій європейських держав в регіоні Латинської Америки; по можливості зміцнити 
позиції США в Карибському морі і у всій Латинській Америці; розмістити морські 
бази в Тихому океані як опорні пункти на підступах до Азії.  

Початком зародження латиноамериканізму вважається проведення Панам-
ського конгресу 1826р., головною метою якого було створення «конфедерації не-
залежних держав Латинської Америки від Мексики до Чилі та Аргентини. Прове-
дення Боліваріанського конгресу народів (БКН), який вперше відбувся в 2003р., 
надало нового імпульсу розвитку латиноамериканізму. Основними його цілями є: 
інтеграція держав Латинської Америки і Карибського басейну, заснована на розу-
мінні особливостей і реалій латиноамериканського суспільства для поглиблення 
досліджень та дискусій зі специфіки культурно – історичного розвитку, економі-
чної, політичної, соціальних сфер з метою протидії неоліберальної моделі; заохо-
чення боліваріанської єдності на регіональному та континентальному рівнях в ра-
мках проекту нації кожної з країн і розвитку соціальної свідомості, підтримка іс-
торичної пам’яті та культурної самобутності; заміна моделі представницької де-
мократії демократією участі, яка дозволяє участь окремих осіб, громадських рухів 
і політичних сил безпосередньо в процесі прийняття рішень, забезпечуючи існу-
вання вільних суспільних благ і послуг і національної спадщини; формування аль-
тернативи неоліберальної інтеграції, яка віддає пріоритет вільній торгівлі та інве-
стиціям, альтернативним проектом є ALBA, для даного альянсу першочерговим є 
інтеграція на основі ідей соціалізму, боротьба з бідністю та захист незалежності; 
посилення більшої інтеграції соціальних рухів в інших інтеграційних процесах, 



 

253 
 

що відбуваються в регіоні, таких як, МЕРКОСУР, Андське співтовариство та 
інші; пріоритетність підтримки в галузі державної політики реформ і програм ро-
звитку для сільськогосподарського сектора, корінного населення, молоді, жінок, 
виходців з Африки та пенсіонерів тощо; боротьба з колоніалізмом у всіх його про-
явах і формах; боротьба за демілітаризацію і демонтаж військових баз США і про-
тидію військових навчань інших держав на території Латинської Америки.  

На думку фахівців з розвитку Латинської Америки, на сьогодні, прихильни-
ків латиноамериканізму серед країн Латинської Америки і Карибського басейну 
більше, ніж прибічників панамериканізму. На сучасному етапі, протистояння пан-
американізму на рівні громадських рухів і громадських неурядових організацій 
носить опозиційний характер, тобто панамериканізм виступає на противагу лати-
ноамериканізму. Така ситуація є наслідком приходу до влади в більшості країн 
Латинської Америки лівих партій наприкінці XX – на початку XXI століть, для 
яких характерні комуністичні і соціалістичні погляди.  

Прихід до влади «лівих сил» в країнах Латинської Америки і Карибського 
басейну був обумовлений невдоволенням населенням цих країн наслідками нео-
ліберальних реформ, політичною нестабільністю і втручанням у внутрішні справи 
країн регіону США.  

«Ліві сили» країн Латинської Америки послідовно виступили за реалізацію 
самостійного політичного курсу, посилення впливу і збільшення ролі в світових 
процесах Латиноамериканського регіону. При цьому, способом включення регі-
ону в світові процеси був вибраний шлях активної участі в альтерглобалістських 
рухах.  

Альтерглобалізм – це соціальний рух, що зародився у XX столітті, виступає 
проти неоліберальної глобалізації та підтримує розвиток культурних цінностей 
народів, економічної справедливості, охорони праці та захист навколишнього се-
редовища. Альтерглобалізм може виявлятися також як множинність існування рі-
зних за своїм ідеологічним спрямуванням соціальних рухів.  

Всі організації регіону, які мають альтерглобалістський характер розподіля-
ються на дві категорії: неурядові громадські організації, що виступають проти 
глобалізації неоліберального характеру та впливу з боку США; громадські рухи, 
які мають конкретну направлену діяльність. 

До першої категорії (неурядові громадські організації) належать:  
REBRIP - Бразильська мережа за інтеграцію народів. Філія ASC, заснована 

в 1998 р. Складається з представників професійних асоціацій, громадських рухів, 
селян, жінок, екологів і незалежних і плюралістичних неурядових організацій, що 
мають на меті впливати на переговори з міжнародної торгівлі та регіональних ін-
теграційних процесів. Її членами є: AGAPAN – Асоціація охорони навколишнього 
природного середовища, ЕФАС – Федерація організацій соціальної та освітньої 
допомоги, FNU – Національна Федерація Urban CUT, INESC - Інститут соціально-
економічних досліджень та інші. 
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Цікавим є той факт, що представники REBRIP пропонують створити Наці-
ональну раду з питань зовнішньої політики, взаємодія з ряду питань з МЕРКО-
СУР, УНАСУР і БРІКС.  

ABONG - Бразильська Асоціація неурядових організацій. Вона являє собою 
національну платформу, що була заснована з метою координації організацій гро-
мадянського суспільства, захищати права людини, сприяти розвитку демократії 
та справедливого світопорядку. Організація має понад 250 дочірніх проектів по 
всій Бразилії та вийшла на світовий рівень. Проходить співпраця з різними наці-
ональними платформами, зокрема з Всесвітнім соціальним форумом. ABONG має 
на меті розширення і підвищення політичної підтримки на міжнародному рівні (за 
допомогою діалогу і співпраці з організаціями громадянського суспільства в ін-
ших країнах) та сприяє регіональній співпраці.  

RMALC - Мексиканська мережа дії проти вільної торгівлі (офіційно ство-
рена 11 квітня 1991р.). Користується активною підтримкою США та Канади, під-
тримує неоліберальну інтеграцію в регіоні. Метою є співпраця з НАФТА, форму-
вання альтернативних економічних рішень, що будуть підтримувати розвиток со-
ціальної сфери та не шкодитимуть навколишньому середовищу. На сучасному 
етапі, враховуючи загострене ставлення окремих політичних лідерів до мексика-
нських емігрантів, організація активно виступає на підтримку прав мексикансь-
кого населення в США та поглиблення співпраці між державами. 

RECALCA – Колумбійська мережа дій проти вільної торгівлі і АЛКА. 
«Плюралістична і демократична організація, яка функціонує на основі консенсусу 
і прагне об’єднати всі організації в Колумбії та має критичну позицію щодо про-
екту угоди АЛКА і двосторонньої угоди про вільну торгівлю зі Сполученими 
Штатами». При цьому визначальною ціллю є створення механізму координації з 
метою об’єднання зусиль країн регіону в галузі освіти, пропаганди і мобілізації 
суспільства, щоб запобігти небезпеці з боку АЛКА. Діяльність організації вихо-
дить на масштаби національного рівня. Участь у форумах беруть представники не 
лише латиноамериканських країн, а й Європи та Азії.  

PACS - Альтернативна Політика для Південного конусу, є некомерційною 
організацією, присвячена розвитку солідарності. Створена в 1986 р. як бразиль-
ська частина PRIES - регіональної програми економічних і соціальних досліджень 
для Південного конуса Латинської Америки. Варто зауважити, що PACS поєднує 
в собі дві сфери (локальну і глобальну). Прихильники організації вважають неді-
єздатною капіталістичний варіант глобалізації, а виступають за інтеграцію суспі-
льства і покращення рівня життя населення країн всього регіону.  

ACSUR – Асоціація за Кооперацію з Півднем. Заснована у 1986 р. в Нікара-
гуа. Аналізуючи установчі документи організації, можна визначити її основні 
цілі, а саме: боротьба з бідністю, політична трансформація процесів глобалізації 
в напрямку формування більш справедливих, рівноправних і демократичних мо-
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делей, на основі мирного співробітництва між народами країн Латинської Аме-
рики, розширення прав і можливостей громад та вразливих груп населення, підт-
римка соціальних рухів, створення проектів, спрямованих на ліквідацію моделі 
етноцентричного і патріархального світу, і визнання рівноправності в суспільстві, 
збереження навколишнього середовища, культура світу.  

ReddeONG’sde America Latina – Мережа НУО Латинської Америки. Являє 
собою незалежну, суверенну мережу, що складається з більш ніж тридцяти неуря-
дових – урядових організацій в регіоні, працюючи у співпраці з урядами, компа-
ніями та фондами в різних частинах світу, щоб внести свій внесок і поліпшити 
рівень життя латиноамериканського суспільства. Є некомерційною організацією, 
створеною низкою неурядових організацій – громадських організацій, що сприя-
ють регіональної інтеграції. 

CIDAN – Суспільне об’єднання міжнародної співпраці з метою розвитку 
Андского регіону – громадське об'єднання, зареєстроване в Національному реєс-
трі асоціацій Іспанії, який виконує функції соціального консультування і техніч-
них консультацій в галузі співпраці, розвитку та імміграції. Організація надає до-
помогу урядовим та неурядовим суб’єктам в районі Анд, а також підтримує про-
екти інтеграційного поглиблення, соціального розвитку нових комунікаційних те-
хнологій .  

CEFIR – навчальний центр з регіональної інтеграції. Був заснований в 1993 
р., брав активну участь в інтеграційних процесах в Латинській Америці, особливу 
роль у формуванні та еволюції МЕРКОСУР. Зі своєї штаб-квартири в Монтевідео 
сприяє обміну досвідом з питань інтеграції, розвитку політичного і соціального 
діалогу, участі у вирішенні питань регіональної політики.  

CELARE – Латиноамериканський Центр зі зв’язків з Європою. Був заснова-
ний в 1993р. з метою сприяння зв’язків між Європейським Союзом і країнами Ла-
тинської Америки і Карибського басейну (ЄС / LAC).  

RQIC – Квебекська мережа за континентальну інтеграцію. Сформована в 
1994 р. До її складу входять 23 організації. Основною ціллю організації є захист 
прав людини, прав трудящих, зміцнення демократичних принципів у суспільстві, 
вирішення проблем навколишнього середовища. Основна ідея – протистояння 
НАФТА. 

Отже, ці об’єднання є складовим елементом латиноамериканського альтер-
глобалізму. Вони (в різній мірі) виступають за поглиблення регіональної і субре-
гіональної співпраці – мультилатеральну взаємодію між державами. Завдяки їхній 
діяльності відбувається взаємодія та налагоджуються зв’язки з іншими неурядо-
вими організаціями (зокрема з європейськими) та іншими державами як голов-
ними акторами на міжнародній арені. 

До другої категорії відносяться такі організації: індіанські, селянські, проф-
спілкові, жіночі рухи, релігійні тощо. Деякі з них носять регіональний та міжна-
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родний характер, наприклад: регіональна організація CLOC (Латиноамерикансь-
кий Координаційний Центр Сільських Організацій), Plataforma Panamericanade 
Derechos Humanos (Панамериканська платформа прав людини), міжнародний рух 
Marcha Mundialdelas Mujeres (MMM) (Всесвітній похід жінок), Red 
Latinoamericana Mujeres Transformandola Economía (REMTE) (Латиноамерикан-
ська мережа «Жінки, що перетворюють економіку»), тощо. Вони захищають інте-
реси та права громадян в окремо взятих сферах, виступають за проведення реформ 
та підтримують ініціативи з метою покращення рівня життя населення.  

Таким чином, латиноамериканський альтерглобалізм є чинником розвитку 
неформального субрегіонального мультилатералізму. Його розвиткові в регіоні 
посприяло негативне ставлення населення до неоліберальних реформ.  

Варто зазначити, що сьогодні більшість країн Латинської Америки в своєму 
демократичному розвитку орієнтується на Європейський Союз, оскільки прове-
дення реформ в Європейському Союзі є прикладом для Латинської Америки. 

Європейський досвід є надзвичайно цінним для латиноамериканських 
країн, а особливо приклад Європейської соціальної моделі (ЄСМ) [94]. 

В контексті впровадження досвіду функціонування ЄСМ, в латиноамери-
канських країнах приділяють велику увагу новим принципам керування в суспі-
льстві, основую яких є не тиск та авторитарність, а діалог та співпраця. Даний 
формат соціального діалогу базується на принципах толерантності, бажання по-
шуку спільних рішень. Головна роль у цьому випадку належить не тільки органам 
державної влади, а й неурядовим організаціям, представникам громадянського су-
спільства. 

Аналізуючи ряд принципів, що є важливими для Європейського Союзу, слід 
виокремити ті, які можуть бути реалізовані і в країнах Латинської Америки, серед 
них: 1) взаємозв’язок між покращенням у політичній та економічній сферах та 
соціальним прогресом; 2) розвиток соціального захисту населення; 3) головна 
роль держави у розв’язанні питань соціального характеру; 4) розвиток співпраці 
між країнами у всіх напрямках, в тому числі – у соціальній сфері; 5) соціальна 
справедливість і єдність у суспільстві. 

При цьому головною перешкодою для розповсюдження досвіду ЄСМ серед 
латиноамериканських країн стали труднощі з впровадженням базових принципів 
– поваги гідності людини, соціальної справедливості. Для деяких держав конти-
ненту, дані принципи є поки що лише метою. В цьому випадку регіональний му-
льтилатералізм може стати засобом для поширення демократичних прав і свобод 
людини.  

На сучасному етапі, формування громадянського суспільства стало важли-
вим показником розвитку мультилатералізму. Урядам латиноамериканських дер-
жав, при акцентуванні уваги на пріоритетності регіонального співробітництва, не 
варто забувати про соціальний фундамент, на якому ґрунтується інтеграційна 
стратегія. Очевидно, що держави з несформованим громадянським суспільством 
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не можуть розраховувати на повноцінний розвиток інтеграції у всіх галузях.  
На відміну від ЄС, у Латинської Америки є велика перевага – одна мова (у 

більшості країн офіційна мова – іспанська). Цей фактор сприяє формуванню му-
льтилатералізму в рамках всього регіону.  

Найбільш поширеною формою вияву мультилатералізму на початку XXI 
століття у Латинській Америці є проведення багатосторонніх самітів. Вони є ос-
новою для формування нових мультилатеральних організацій. Проводяться са-
міти офіційні, на рівні регіону (Саміт Америк), міжрегіональному рівні (саміти 
Євросоюз – Латинська Америка). Паралельно з ними проводяться неформальні 
багатосторонні соціальні саміти, що є виявом неформального мультилатералізму 
і спрямованості на розбудову громадянського суспільства.  

Сучасний стан мультилатеральної взаємодії між державами регіону Латин-
ської Америки характеризується: незлагодженістю взаємодії, недостатньою кон-
солідованістю мультилатеральних організацій регіону та неврегульованістю про-
цесу прийняття ними рішень; появою великої кількості угод та рішень, які рідко 
виконуються чи імплементуються; спрямованістю мультилатеральної взаємодії 
на досягнення короткострокових цілей; відсутністю належного технічного забез-
печення навчання громадянського суспільства та нестачею службовців, що обме-
жує досягнення довгострокових цілей.  

Мультилатералізм країни Латинської Америки розглядають як інструмент 
боротьби з наслідками економічної кризи, транснаціональною злочинністю, гло-
бальним потеплінням. При цьому формальні мультилатеральні міжнародні орга-
нізації є головною формою участі в мультилатеральній взаємодії. Сприяють фор-
муванню нових міжнародних режимів взаємодії в регіоні Латинської Америки як 
формальні так і неформальні мультилатеральні угрупування. Поширення мульти-
латералізму в регіоні утруднює стала традиція «обороногомультилатералізму»; 
відсутність сталої регіональної ідентичності, проблема конкуренції та дублю-
вання мандатів, що спричинено поширенням мультилатеральних механізмів; 
«клубний» менталітет лідерів держав і небажання делегувати національні повно-
важення мультилатеральним організаціям; притаманний державам регіону муль-
тилатералізм типу «protempore» - держави по черзі очолюють багатосторонні ін-
ституції, що діють у регіоні; політика обмеження автономії міжнародних органі-
зацій з боку їхніх держав. 

На формування і розвиток мультилатералізму в країнах регіону Латинської 
Америки впливають дві групи чинників: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх на-
лежать: складні взаємини із США; розвиток глобалізації; залученість до мульти-
латеральної взаємодії в регіоні міжнародних акторів, чиї могутність і авторитет 
зростають. До внутрішніх належать: обрання демократичним шляхом демократи-
чних урядів в країнах регіону латинської Америки; поява країн – лідерів; поява 
нових підходів до бачення регіональної інтеграції, котра повинна протистояти 
фрагментарності у регіоні; послаблення державних інституцій у країнах регіону і 
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як наслідок виникнення нових викликів національній безпеці; транснаціональна 
злочинністью що становить загрозу національному суверенітету; перебування у 
владі в країнах регіону «лівих сил», що прагнуть автономії від політики США; 
зростання ролі соціальних рухів і громадських неурядових організацій. 

Отже, в теорії міжнародних відносин існує декілька підходів до розуміння 
мультилатералізму як феномену міжнародного життя. Але більшість дослідників 
погоджується з позицією, відповідно до якої мультилатералізм являє собою бага-
тостороннє явище, яке характеризується такими ознаками як: координація відно-
син між міжнародними акторами; поведінка міжнародних акторів визначається 
узгодженими правилами і принципами, а іноді і організаціями; обмеженість авто-
номії в політиці.  

Сучасний мультилатералізм – це діяльність трьох і більше суб’ктів, що бе-
руть участь у добровільній і (здебільшого) інституціолізованій міжнародній взає-
модії, котра регулюється нормами, принципами і правилами, які застосовуються 
в рівній мірі до усіх держав. 

Зародившись в XVII столітті, мультилатералізм протягом трьох століть ви-
дозмінювувався, і на початок XXI століття має декілька різновидів, що пов’язано 
з розвитком міжнародної системи та її еволюції. Сьогодні найбільш поширеними 
видами мультилатералізму є формальний і неформальний; а також: коаліційний, 
регіональний, приватний. Реалізуються ці види мультилатералізму на глобаль-
ному рівні, субрегіональному, регіональному. 

Сьогодні в країнах Європейського Союзу сформувалося своє, особливе ба-
чення змісту, ролі, форм реалізації мультилатералізму. Домінантною є точка зору 
про те, що мультилатералізм є найбільш ефективним механізмом структурування 
міжнародних відносин, способом вирішення проблем та інструментом протисто-
яння викликам у багатьох сферах. Найбільш впливовими підходами у реалізації 
мультилатералізму в Європі є підходи - британський, німецький, французький, 
іспанський. Домінують у зовнішній агрегованій політиці Європейського Союзу з 
реалізації мультилатералізму німецький та французький підходи. В реалізації му-
льтилатералізму в країнах регіону Латинської Америки провідна роль належить 
іспанському підходу.
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Синергетика, як методологія міжнародних конфліктологічних практик у си-

нкретизмі з аналізом фаз розвитку протистоянь та їх загострень, виявляється ефе-
ктивним науково-практичним інструментом. Її доцільно використовувати для ви-
значення ресурсів взаємодіючих акторів, їх слабких сторін з метою регулюючого 
впливу. Як випливає з сутності аналізу сучасних і минулих міжнародних конфлі-
ктів, їх основою, незважаючи на різноманіття причин виникнення, виступає аксі-
ологічний чинник, дихотомічність якого констелюється у двох моделях суспіль-
них відносин.Ми можемо представити аксіологічні моделі в якості атракторів – 
сфер притягування, стійких станів, в які потрапляє система і в межах яких певний 
час функціонує. По-перше, ми маємо цінності євроатлантичного світу, слугуючи 
основою вказаної моделі. По-друге, модель ціннісних орієнтацій пов’язана із спе-
цифічним жорстко етатистським світосприйняттям. Конфліктологічність цих мо-
делей очевидна на практиці з їх реалізації. Ступінь конфронтації (від спорів у між-
народних судах до глобального збройного протистояння) між транснаціональ-
ними ідентичностями, які складаються навколо певної аксіологічної моделі, зале-
жить від якості добору технологій керування конфліктами. В нашому випадку та-
кою технологією може стати повноцінне здійснення аксіологічного транзиту. 

Технології публічної дипломатії в сучасних міжнародних відносинах висту-
пають основою лідерства провідних країн світу. До них схиляються більшість де-
мократичних країн, що впливають на слабкі країни, в яких сформувались автори-
тарні та гібридні політичні режими.  

Актуальною фомою дипломатії, поява якої корелюється з регіоналізацією є 
парадипломатія. Її роль в Україні зростатиме на тлі реформи децентралізації і ро-
зширення повноважень територіальних громад. Парадипломатія сприятиме фор-
муванню конгруентного ментального простору взаємодіючих міжнародних регі-
ональних спільнот та сприятиме підвищенню ефективності міжнародної політич-
ної, економічної та міжкультурної взаємодії. Вищезазначені обставини сприяти-
муть зростання попиту на підготову високопрофесійних фахівців-міжнародників, 
що треба враховувати в організації специфіки навчального процесу, Освітньо-
професійних програм, навчальних планів, компетентностей, орієнтованих на мі-
жрегіональний рівень міжнародного співробітництва. 
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Дослідження «нішевої дипломатії» показало,що в сучасних умовах конс-
труктивістський підхід до свого позиціонування і брендингу використовують 
практично усі малі і середні держави з різною ефективністю. Нішева дипломатія 
здатна трансформувати відносини між державами з динамікою від ворога до су-
перника і друга, що дуже важливо для України. Адже цікаве для міжнародної спі-
льноти позиціонування, пов’язане з наданням актуальних пропозицій міжнарод-
ним акторам, щодо фінансування їх багатоманітних економічних, екологічних та 
інших соціальних програм може активно сприяти просуванню інтересів держави 
в міжнародному просторі. 

Технології національної безпеки повною мірою залежать від її галузей у ши-
рокому спектрі та засобів забезпечення. Розгляд хімічної безпеки як складової на-
ціональної безпеки показав відсутність акцентовано створеної нормативно-право-
вої бази з цієї проблеми в Україні. Хоча Україна бере активну участь у перегово-
рному процесі з хімічної безпеки, слабким сегментом хімічної безпеки в нашій 
країні залишається майже повна відсутність громадянського контролю за хіміч-
ною безпекою, що пояснюється нерозвиненістю громадянського суспільства. Тож 
якщо держава і недержавні політичні суб’єкти не створюватимуть середовище, у 
якому особистість буде мотивована до взаємодії із владою, то ситуація не змі-
ниться. 

До того ж, повноцінний контроль безпеки має спиратись на новітні інфор-
маційно-комунікативні технології (ІКТ). Вони визначають структуру і якість 
озброєнь, оцінку рівня їх необхідної достатності, ефективність дій Збройних сил. 
Спроможність ідентифікації науково-технічних і екологічних проблем, моніто-
ринг їх розвитку та прогнозування можливих наслідків безпосередньо залежать 
від ефективності інформаційної інфраструктури, а отже до її вдосконалення має 
бути прикута увага політичних структур на усіх рівнях. 

Поширення інформації про державу створює певні уявлення про неї за кор-
доном. Побудувати привабливий імідж держави, тим більше сформувати бренд, 
мотивуючий до міжнародної взаємодії, можливо за умов конгруентності менталь-
ного протору базисних політико-інституційних структур та середовища політич-
ної системи. Єдиною ефективною технологією, що забезпечує ці умови, на наш 
погляд, виступає консоціональна демократія, автором концепції якої є 
А.Лейпхарт. Адже в багатоскладному суспільстві, що відповідає умовам України 
з різноманітними культурами, цінностями та поляризованими політичними елі-
тами, іншого шляху побудови демократії, а отже й привабливого іміджу держави, 
немає. 

Політико-філософське підґрунтя громадянського залучення виступає пред-
метною сферою, у якій поєднуються осмислення феномену громадянського акти-
візму та глобальних змін. Технологія громадянського залучення ґрунтується на 
поєднанні трьох спонукальних сил – громадянина, державної влади і громадських 
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об’єднань, що створюють кумулятивний ефект, результатом чого стає громадян-
ський активізм. Він сам собою виникнути не може, йому потрібно створювати 
умови з боку державних інститутів і міжнародних організацій неурядового хара-
ктеру. Причому мотивація активності за принципом товарно-грошових відносин 
успіху не має. Саме прищеплення демократичних практик суспільної взаємодії 
дає позитивний ефект в розвитку громадянського суспільства, а отже й покра-
щення іміджу країни як безпечної, здатної пропонувати привабливі перспективи 
міжнародного співробітництва. 

Ресурси та інтереси завжди були основою взаємодії міжнародних акторів. 
Ни них побудовані моделі і технології міжнародної взаємодії. Типовим прикла-
дом у нашому дослідженні слугує вплив позарегіональних акторів на міжнародні 
відносини в Центральній Азії. Географічне розташування виступає зоною зітк-
нення інтересів різних позарегіональних акторів. Найбільш впливовими з них є 
Китай та Росія, оскільки вони межують безпосередньо з регіоном. Обмежений 
вплив у регіоні мають США та Європейський Союз, оскільки вони, по-перше, не 
мають спільних кордонів з державами регіону, а по-друге, практикують відмінні 
від центральноазійських стандарти політичної культури та демократії. Отже, ав-
торитарні політичні системи регіону, функціонуючі як модель жорстко етатист-
ського світосприйняття не здатні повноцінно розвивати співробітництво з політи-
чними системами, яким властива євроатлантична аксіологічна модель. За розши-
рення свого впливу кожна модель готова до руйнування та зміну протилежної, під 
якими б гаслами вони не позиціонувались. 

Продовженням ідеї ресурсів та інтересів як спонукаючих до міжнародної 
взаємодії структурних елементів є дослідження мультилатералізму. Особливістю 
його технології реалізації свідчитьглибока включеність країни в систему багато-
сторонніх міждержавних відносин, перш за все через міжнародні організації і її 
зовнішньополітичну діяльність з опрою на методи багатосторонньої дипломатії. 
І тут вирішальну роль має аксіологічна складова. Зазвичай, «ресурсне про-
кляття» прирікає багаті на мінеральні ресурси країни, існувати здебільшого шля-
хом їх реалізації. Тяжіння до етатистської моделі не мотивує спиратись на роз-
виток суспільного капіталу. Тож неконгруентність ментальних елементів, визна-
чаючих місце суб’єкта в системі суспільних зв’язків і можливості його впливу 
на прийняття політичних рішень, значно обмежують взаємодію глобальних ак-
торів, зводячи до постачання енергоносіїв та інших ресурсів.Спроби до розши-
рення контактів на рівень спільнот сприймається обома сторонами як посягання 
на державний суверенітет, а стримуючим аргументом від такого посягання ви-
ступає військова сила та міць, гібридні форми силового впливу з використанням 
пропаганди і маніпулятивних технологій. 
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