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ПередмоВа

В умовах посилення взаємозалежності світу перед учасни-
ками глобальних політичних взаємодій по-новому постає низ-
ка світових проблем. У цьому ракурсі світова політика актив-
но  використовується  при  дослідженні  глобального  розвитку 
світового співтовариства.

Світова  політика  є  важливим  фактором,  який  впливає  на 
розвиток міжнародних відносин. Це середовище, в якому реа-
лізується  світова  політика.  Вона  розглядається  як  системна 
сукупність економічних, політичних, військових, культурних, 
правових, ідеологічних та інших зв’язків і взаємовідносин між 
основними суб’єктами світового співтовариства. Саме з такого 
погляду у посібнику наводяться основні аспекти світової полі-
тики як системи відносин між державами та групами держав, 
провідними соціальними, економічними та політичними сила-
ми і організаціями, які діють на світовій арені.

Сьогодні світова політика є дисципліною, у полі зору якої 
сучасні політичні реалії і тенденції майбутнього розвитку сві-
ту. У цьому вбачаються деякі труднощі при її вивченні. Щодня 
з’являються  нові  факти  про  розвиток  подій  у  світі,  а  деякі  з 
них не співпадають із традиційними уявленнями, спонукаючи 
до переосмислення тих чи інших закономірностей. 

Дедалі впевненіше починає даватися взнаки людський фак-
тор при аналізі тенденцій розвитку світових процесів: людина 
зі своїми проблемами, можливостями, знаннями та навичками 
поступово виходить на передній план досліджень світової по-
літики.

Визначальною  особливістю  вивчення  дисципліни,  утім,  є 
те, що політичний розвиток постійно та прискореними темпа-
ми  рухається  вперед,  ставлячи  нові  наукові  та  практичні  пи-
тання, а дослідник може лише наближатись до розкриття суті 
речей, робити власні прогнози на майбутнє та спостерігати, на 
скільки вони себе виправдовують.



Частина  І

ТеореТИЧНІ  аСПекТИ  доСЛІджеННя 
СВІТоВої  ПоЛІТИкИ

розділ 1.   Світова політика як наукова  
     дисципліна

1.1. Співвідношення категорій “міжнародні відносини”,  
 “зовнішня політика”, “міжнародна політика”  
 і “світова політика” 

Проблема  ідентифікації  світової  політики  як  об’єктивного 
феномену  вже  досить  довго  залишається  однією  з  головних 
проблем  політичної  науки  в  цілому.  Нелегким  завданням  по-
стає необхідність відрізнити світову політику від міжнародних 
відносин, оскільки саме поняття “міжнародні відносини” є до-
статньо невизначеним і надалі викликає дискусії між дослідни-
ками відносно його змісту. Нерідко доводиться чути, що світо-
ва політика — це не просто абстракція, що виражає політичну 
складову  міжнародних  відносин,  а  діяльність,  взаємодія  дер-
жав на міжнародній арені. Міжнародні ж відносини — це систе-
ма  реальних  зв’язків  між  державами,  що  виступають  і  як  ре-
зультат їхніх дій, і як свого роду середовище, простір, в якому 
існує світова політика. Окрім держав, суб’єктами, учасниками 
міжнародних  відносин  виступають  різноманітні  організації, 
партії та рухи.

Світова політика — активний фактор, що формує міжнарод-
ні відносини, а вони, постійно змінюючись під дією тієї ж таки 
світової політики, у свою чергу, впливають на її зміст і характер.

Проте взаємодія держав на світовій арені, двосторонні й ба-
гатосторонні  зв’язки  між  ними  в  різних  галузях,  суперництво 
та конфлікти, вищою формою яких виступають війни, співро-
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бітництво,  діапазон  якого  простягається  від  торгових  обмінів 
до  політичної  інтеграції,  що  супроводжується  відмовою  від 
частини суверенітету, — все це точніше відображається термі-
ном “міжнародна політика”. Стосовно поняття “світова політи-
ка” (СП), то воно зміщує акцент саме на ту помітнішу роль, яку 
відіграють  у  формуванні  міжнародного  середовища  нетради-
ційні  актори,  що  не  витісняють,  однак,  державу  як  головного 
учасника міжнародних взаємодій. 

Очевидно, відмінності  існують не лише між світовою полі-
тикою  та  міжнародними  відносинами,  а  й  між  зовнішньою  та 
міжнародною політикою: зовнішня політика тієї чи іншої дер-
жави є конкретним практичним втіленням Міністерства закор-
донних  справ  (чи  іншого  відповідного  відомства)  основних 
принципів міжнародної політики держави, що напрацьовують-
ся у рамках її більш широких структур і призначені відобража-
ти її національні інтереси. Що стосується недержавних учасни-
ків міжнародних відносин, то для багатьох  із них (наприклад, 
транснаціональних корпорацій, міжнародних злочинних угру-
повань, конфесійних спілок) міжнародна політика найчастіше 
не є “зовнішньою” (або, принаймні, не розглядається як така). 
Водночас  така  політика  виступає  як:  по-перше,  “транснаціо-
нальна” — оскільки здійснюється незалежно від держав, а часто 
навіть  всупереч  їм,  по-друге,  як  “роздержавлена”  —  так  як  її 
суб’єктами стають групи лідерів, державна приналежність яких 
має, по суті, формальний характер.

Безсумнівно, зовнішня і міжнародна політика держави тісно 
пов’язані не лише одна з одною, а й із внутрішньою політикою, 
що  зумовлено,  зокрема,  такими  факторами,  як  єдина  основа  і 
кінцева ціль, єдина ресурсна база, єдиний суб’єкт  і т. д. Цим і 
пояснюється той факт, що аналіз зовнішньополітичних рішень 
можливий  лише  з  урахуванням  розстановки  внутрішньополі-
тичних  сил.  Водночас  феномени  “транснаціональної”  і  навіть 
“роздержавленої”  політики  все  частіше  стають  притаманними 
й  міждержавним  взаємодіям.  Адже  в  силу  зростання  необхід-
ності  вирішувати  дедалі  складніші  та  численніші  проблеми  
зовнішня політика стає надбанням більшості інших державних 

7



відомств  і  структур.  Певні  чиновники,  які  мають  відношення 
до міжнародних переговорів, часто прагнуть до безпосередньої 
співпраці  зі  своїми  колегами  за  кордоном,  до  узгоджених  з 
ними дій. Це призводить до розвитку внутрішньобюрократич-
них зв’язків та інтересів, які виходять за рамки державних кор-
донів, роблячи внутрішню і міжнародну сфери ще взаємопро-
никливішими.

Сучасні  міжнародні  відносини  мають  складну  внутрішню 
структуру,  а  центральне  системоутворююче  місце  в  ній  нале-
жить міжнародним політичним стосункам. Вони зародилися з 
появою  самої  політики  як  громадського  явища  та  основного 
політичного  інституту  —  держави.  Ці  стосунки  складалися  в 
результаті реалізації кожною з держав власної зовнішньополі-
тичної лінії, заснованої на національних інтересах.

Міжнародні  політичні  відносини  можна  розглядати  і  як 
міжнародну політику — одну з основних сфер політичних про-
цесів і відносин.

Суб’єктами  міжнародної  політики  спочатку  виступали  дер-
жави, коаліції держав, а упродовж останніх ста років — і міжна-
родні міжурядові організації. У центрі міжнародної політики — 
боротьба держав за владу, тобто здатність у максимальній мірі 
впливати на поведінку інших міжнародних суб’єктів відповідно 
до  власних  інтересів.  Так,  виникає  основна  дилема  міжнарод-
них  політичних  відносин  —  міждержавний  конфлікт  або  між-
державна співпраця. У минулому вона часто виступала у вигля-
ді головної міжнародної проблеми — проблеми війни й миру.

Поява глобального рівня міжнародної політики, що охопив 
увесь простір земної кулі, пов’язаний із завершенням процесу 
перетворення світу в єдине ціле. Початком такого перетворен-
ня  стала  епоха  великих  географічних  відкриттів,  а  закінчен-
ням  –  революційні  технологічні  й  економічні  зрушення  в  се-
редині  XIX  ст.  Після  винаходу  парового  двигуна  й  електрич-
них засобів зв’язку (телеграф, телефон) з’явилась можливість 
долати велетенські відстані і переміщати величезні об’єми ван-
тажів,  вмить  передавати  інформацію.  Розвиток  транспортних 
та  інформаційних  комунікацій  сприяв  економічним,  соціаль-
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ним, а потім і політичним змінам. Першим і головним наслід-
ком революції у галузі виробництва, транспорту і зв’язку стало 
формування єдиного світового господарства, в якому коливан-
ня економічної кон’юнктури в одній частині земної кулі відра-
зу ж відгукується в інших, найвіддаленіших його частинах.

На  базі  світової  економіки,  що  склалася,  почалося  форму-
вання  і  світової  політики.  Про  це  свідчило  й  те,  що  слідом  за 
світовими  економічними  кризами  почались  світові  війни  — 
збройні конфлікти небачених і немислимих раніше масштабів. 

Терміни  “світова  політика”  і  “міжнародна  політика”  багато 
авторів вживають як синоніми. Проте світова політика — це не 
просто міжнародна політика глобального масштабу. Поява сві-
тової політики стала якісно новим етапом розвитку всієї полі-
тичної сфери. Світова політика відрізняється від міжнародної 
політики попередніх століть і за змістом проблем, що стоять в 
її центрі, і за характером суб’єктів, які діють у її рамках.

Традиційні для міжнародної політики проблеми міждержав-
них конфліктів і міждержавної співпраці доповнились пробле-
мами вибору шляхів  і цілей економічного, соціального  і полі-
тичного розвитку світу. Міжнародні політичні рухи, що виник- 
ли  у  другій  половині  ХІХ  ст.  на  базі  глобальних  політичних 
ідеологій  (лібералізм,  консерватизм,  соціалізм  і  т.  д.),  почали 
пропонувати свої варіанти громадського устрою, а також засо-
би  і  способи  їх  досягнення.  Ці  рухи  інституціалізувались  на 
світовій політичній арені як мережа міжнародних неурядових 
організацій, тісно пов’язаних з численними партіями, організа-
ціями  і  рухами  в  окремих  національних  державах.  Межа,  що 
розділяла внутрішню і зовнішню політику, ставала дедалі про-
зорішою, аж поки у кінці ХХ ст. не стала зовсім умовною. До 
цього часу особливої актуальності для світової політики набу-
ли проблеми, що отримали визначення глобальних проблем су-
часності:  екологічна,  демографічна,  енергетична,  продовольча 
та ін.

Поява  нових  проблем  у  світовому  розвитку  спровокувала 
виникнення безлічі громадських рухів на національному рівні 
й  нових  неурядових  організацій  на  міжнародній  арені.  Хоча 
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більшість із них при створенні не мали політичного характеру, 
обставини, що склалися, сприяли їхньому включенню до світо-
вого  політичного  процесу,  тим  самим  розширюючи  кількість 
його суб’єктів.

Таким чином, світова політика зародилася на основі міжна-
родних  відносин  і  представляє  з  ними  єдиний  і  нерозривний 
комплекс. Проте повної тотожності між обома частинами цього 
комплексу немає. Світова політика включає міжнародну полі-
тику, але не зводиться до неї. Вона є ширшою за своєю пробле-
матикою і за кількістю задіяних у ній суб’єктів. Міжнародні по-
літичні  відносини,  будучи  провідним  і  системоутворюючим 
елементом структури міжнародних відносин, не охоплюють цю 
структуру в цілому. Міжнародні економічні відносини, що вхо-
дять у ту саму структуру, складаються у рамках світової еконо-
міки, яка виступає відносно світової політики як зовнішнє се-
редовище. Таким чином, взаємозв’язок світової політики і між-
народних  відносин  є  досить  складним  та  динамічним.  Це 
необхідно  враховувати  при  визначенні  предмета  дослідження 
наукових дисциплін, що вивчають міжнародні проблеми.

Питання для самоконтролю
1.  Дайте визначення поняттю “світова політика”.
2.  Простежте взаємозв’язок між категоріями “світова політи-

ка”, “міжнародна політика” та “зовнішня політика”.

1.2. Трактування змісту світової політики у роботах 
 українських та зарубіжних вчених

Спроби визначити зміст поняття “світова політика” україн-
ськими  та  зарубіжними  науковцями  подекуди  виглядають  
незавершеними. Поміж тим, адекватне сприйняття змісту світо-
вої політики не лише важливе для розуміння об’єкта відповід-
ної  наукової  дисципліни,  а  й  має  практичне  значення.  Одно- 
значність та строгість інтерпретації поняття “світова політика” 
може  сприяти  правильній  оцінці  того  чи  іншого  політичного 
явища і напрацюванню адекватних форм реагування на нього.
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У  науковій  літературі  можна  виокремити  кілька  позицій 
стосовно співвідношення світової політики і міжнародних від-
носин: протиставлення цих понять, їх ототожнення, прагнення 
уникнути  крайнощів  шляхом  конкретного  аналізу  міжнарод-
но-політичних  реалій,  виявлення  нових  тенденцій  і  співстав-
лення  останніх  з  висновками  теорії  і  практикою  історичного 
розвитку.

Найпоширенішою  є  точка  зору,  що  проведення  чіткої  межі 
між світовою політикою і міжнародними відносинами в теорії, 
як  і  відділення  їх  одне  від  одного  на  практиці,  неможливе. 
Міжнародні відносини — це взаємодія та обмін діяльністю і  її 
результатами між різними суб’єктами (насамперед — держава-
ми)  у  тих  чи  інших  сферах  громадського  життя.  Найваж- 
ливішим  критерієм  їхньої  відмінності  від  внутрішніх  громад-
ських відносин і процесів є перетин ними територіальних кор-
донів. Результуюча та найзначиміша сфера міжнародних відно-
син  —  політична,  тому  йдеться  про  міжнародно-політичні  
відносини. 

Специфіка ж світової політики полягає у тому, що, насам-
перед,  історично вона виникає пізніше ніж міжнародні відно-
сини. 

Останні  повинні  були  пройти  ряд  етапів  розвитку,  досягти 
зрілості, набути характеру системності. При цьому йдеться не 
тільки про те, що відносини між суб’єктами, перетинаючи межі 
їхньої територіальної приналежності, набувають рис певної ці-
лісності, у рамках якої кожний суб’єкт вимушений враховувати 
у своїх діях ймовірні дії іншого. Найважливішою умовою стає 
міра  спільності  такої  системи.  Поняття  “світова  політика”  на-
голошує  на  масштабності  відбиваних  процесів  —  їхньому  за-
гальнопланетарному, всеосяжному характері.

Постійний  характер  відносин  між  містами-державами 
Давньої Греції — обмін товарами, технологіями й  ідеями, еле-
менти дипломатії, війни — формували своєрідну міжнародно-
політичну систему вже у V ст. до н. е. Проте перші кроки дійс- 
но  планетарної  політичної  системи,  що  накладає  відбиток  на 
усе міжнародне життя, пов’язані з промисловою революцією на 
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межі XVIII–XIX ст., коли новітні  засоби зв’язку  і  транспорту 
зробили можливим поширення елементів капіталістичної соці-
ально-економічної системи у найвіддаленіші куточки світу.

Парадокс у тому, що у безперечну політичну реальність сві-
това політика стала перетворюватися лише на роки протибор-
ства між СРСР і США — розколу міжнародної системи, коли 
суперництво  за  владу,  вплив  і  авторитет  набули  не  лише  гло-
бального,  а  й  усвідомленого  характеру,  почали  спиратися  на 
ідеологічні  основи.  Саме  у  той  період  обидві  сторони  почали 
проявляти готовність використати для досягнення своїх цілей 
усі наявні ресурси, ясно розуміючи при цьому, що ненадійною 
гарантією  від  катастрофи  у  разі  застосування  ядерної  зброї  є 
лише розуміння можливості взаємного знищення. У ті роки пе-
рипетії “холодної війни” стали зачіпати долі різних народів. 

Нових істотних рис світова політика почала набувати з ви-
никненням  самостійних  постколоніальних  держав.  Розпад 
СРСР  і  “соціалістичного табору” в 90-х роках ХХ ст.  спричи-
нив  прискорення  процесів  глобалізації.  Масове  вторгнення  у 
сферу міжнародних взаємодій недержавних акторів, різке зрос-
тання  кількості  та  ролі  транснаціональних  корпорацій  у  фор-
муванні  всесвітнього  ринку,  поширення  ідеалів  демократії  і 
прав людини, виникнення конфліктів “нового покоління” і, на-
решті, поява  і безперервне розширення сфери дії  Інтернету — 
ці  та  супутні  феномени  (які  об’єднує  така  риса,  як  легкість  у 
подоланні  національних  меж)  стали  основою  для  висновків 
про те, що у міжнародно-політичному розвитку настав новий, 
світополітичний етап. У цілому різноманіття уявлень, що фор-
муються у цьому зв’язку, вписується у боротьбу відомих теоре-
тичних  парадигм,  характеризуючи  собою  новітній  (посткла-
сичний) етап їхнього розвитку. 

Представники  ліберальних  поглядів  одними  з  перших  зро-
били нові процеси предметом аналізу. Джеймс Н. Розенау в се-
редині 60-х років припустив, що в історичному розвитку люд-
ства відбуваються структурні зміни, які пов’язані  із взаємоза-
лежністю  народів  і  суспільств,  корінними  трансформаціями  у 
міжнародних відносинах. При цьому головною дійовою особою 
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стає  не  держава,  а  приватні  особи,  які  вступають  у  відносини 
одна з одною за мінімальним посередництвом держави або на-
віть усупереч її волі. Пізніше він сформулював цей висновок у 
метафоричну форму, помітивши, що результатом змін у сфері 
міжнародних відносин стає утворення так званого міжнародно-
го континууму, символічними персонажами якого виступають 
турист і терорист. Трактування Розенау, таким чином, докорін-
но  відрізнялося  від  основного  положення  політичного  реаліз-
му, в такій самій метафоричній формі вираженого Р. Ароном на 
початку 60-х років, згідно з яким зміст міжнародних відносин 
складають  міждержавні  взаємодії,  що  символізуються  у  фігу-
рах дипломата і солдата. 

У кінці 60-х – на початку 70-х років у науці виник новий на-
прям — транснаціоналізм. Одними з перших критиків політич-
ного реалізму з його позицій стали Джозеф С. Най (молодший) 
і Роберт О. Кохейн. У 1971 р. за їхньою редакцією вийшло пер-
ше видання книги “Транснаціональні стосунки і світова політи-
ка”, в якій автори почали розрізняти світову політику і міжна-
родні взаємодії, уподібнюючи першу розгалуженій і багатоша-
ровій павутині зв’язків, що поєднує численних і різноманітних 
учасників міжнародних взаємодій: багатонаціональні корпора-
ції,  транснаціональні  громадські  рухи,  міжнародні  неурядові 
організації (НУО), фінансові групи. Головна увага приділялася 
аналізу тих зв’язків, коаліцій і взаємодій, які формувалися не-
залежно  від  територіальних  меж  держави  і  знаходилися  за 
межами контролю його центральних органів.

Транснаціоналізм  став  предтечею  у  цілеспрямованому  ви-
вченні глобалізації. У 1990 р., спираючись на аналіз глобаліза-
ції  і водночас зберігаючи вірність використаному раніше під-
ходу, Дж. Розенау уточнив свою думку, поділивши “роздвоєн-
ня  світу”  на  два  взаємозалежні  й  одночасно  непримиренні 
поля:  з одного боку, це міждержавні взаємини, визначені  “за-
конами” класичної дипломатії  і стратегії; з другого — взаємо-
дія  “акторів  поза  суверенітетом”,  недержавними  учасниками. 
Новизну ситуації він характеризував як “постміжнародну по-
літику”. 
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Разом з термінами “світова політика” і “постміжнародна по-
літика” (прибічниками останнього разом з Дж. Розенау висту-
пають Е.-О. Шемп’єл, Дж. Метьюз, Д. Месснер) представники 
ліберальної  парадигми  почали  вживати  і  термін  “нові  міжна-
родні  відносини”.  Об’єднує  обидва  терміни  те,  що,  по-перше, 
вони  мають  на  увазі  як  нові,  так  і  традиційні  (міждержавні) 
явища і процеси, а по-друге, наголошують на все більшій ролі 
міжнародних інститутів (МВФ, МБ, СОТ), неурядових органі-
зацій  (НУО),  підприємницьких  структур  та  інших  приватних 
акторів.  Вони  вказують  на  формування  мереж,  осередки  яких 
об’єднані один з одним нитками трансграничних зв’язків. 

У  рамках  реалістської  парадигми  ідея  світової  політики 
мала багато в чому відмінні від описаних контури. Основні під-
ходи некласичних різновидів політичного реалізму ґрунтують-
ся на положеннях Д. Уолтса про визначальний вплив характе-
ру міжнародної системи та її структури на поведінку держав і 
про  формування  міжнародного  суспільства  держав,  що  функ-
ціонує на основі спільно вироблених норм (М. Уайт, Х. Булл). 
Поступове  розширення  останнього  за  рахунок  нових  держав 
дозволяє, на думку Б. Бузана, створити глобальне, або світове, 
міжнародне  суспільство,  члени  якого  керуватимуться  у  своїх 
відносинах один з одним зведенням загальних правил. 

Сказане не означає, що реалісти відмовляються від тези про 
неминучість  міжнародних  конфліктів.  Один  з  представників 
посткласичного  реалізму  С.  Хантінгтон  у  1993  р.  виступив  з 
ідеєю “зіткнення цивілізацій”. Відповідно до неї однією з важ-
ливих особливостей світової політики є зростання ролі, яку в 
ній починають грати цивілізації, культурні співтовариства, що 
відрізняються  один  від  одного  історією,  мовою,  традиціями, 
але понад усе — релігією. Захищаючи власні цінності, цивіліза-
ції, вважає Хантінгтон, прагнуть до влади. 

З  точки  зору  сучасних  неомарксистів  (С.  Аміну,  І.  Валлер- 
стайна, Н. Гераса, Р. Коксу, М. Рогальски та ін.), головний век-
тор змін, що спостерігаються в епоху глобалізації, пов’язаний з 
формуванням глобальної світової системи (“світ-системи”) різ-
номанітних  економік,  держав,  суспільств,  ідеологій  і  культур. 
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Основу змін у “світ-системі” складають трансформації, що від-
буваються  у  “світ-економіці”.  Її  характерними  рисами  стають 
всесвітня  організація  виробництва,  збільшення  значення 
транснаціональних  монополій,  інтернаціоналізація  капіталу  і 
ринків продуктів виробництва при одночасній сегментації рин-
ків  праці,  стандартизація  моделей  споживання,  зменшення 
можливостей державного втручання у сферу фінансів, свобода 
спекулятивних  трансфертів  і  т.  п.  Найважливішим  наслідком 
усіх цих процесів стає зростання нерівності між членами між-
народної  системи.  Це  позбавляє  її  “периферійних”  акторів 
(слаборозвинені держави і регіони) реальних шансів ліквідову-
вати  розрив  між  ними  і  акторами,  що  представляють  “центр” 
“світ-системи”. 

На  початку  90-х  років  ХХ  ст.  політична  наука  дійшла  ви- 
сновку про те, що міжнародні відносини зазнають найбільших 
трансформацій, в результаті яких міняються їхні основні пара-
метри.  На  заході  ці  зміни  називають  поняттями  “постміжна-
родна політика”, “нові міжнародні відносини”, “глобальна полі-
тика” і “світова політика”, які використовуються як рівнознач-
ні  за  своїм  змістом.  У  Росії  за  ними  закріплюється  термін 
“світова  політика”.  У  вітчизняній  політології  помітною  стає 
тенденція до аналізу спостережуваних процесів цього роду, що 
формують самостійне дослідницьке поле. При цьому багатьом 
авторам  спочатку  здавалося,  що  “феномен”  світової  політики 
“відміняє”  традиційні  міжнародні  відносини.  У  дійсності  все 
набагато складніше.

Якщо продовжити відому думку А. Богатурова про “ознаки-
симптоми”  світової  політики,  то  в  аналізі  світової  політики 
можна виокремити дві групи ознак. До першої належать “озна-
ки-виміри”, що характеризують її статичний стан. Друга група 
включає “ознаки-тенденції”, що належать до динаміки світопо-
літичних процесів. 

Розглядаючи першу групу, слід звернути увагу на дві обста-
вини, що виникають із самої етимології терміну. По-перше, як 
було зазначено, термін “світова” вказує на всеосяжність явищ і 
процесів. Йдеться, передусім, про те, що відбувається на рівні 
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глобального розвитку, про взаємний вплив глобальних проце-
сів і змін державного, локального і регіонального характеру. Це 
означає, що аналіз світової політики припускає вивчення осо-
бливостей  регіонального  або  субрегіонального  масштабу  та  їх 
дію на загальносвітові процеси. Проте головна увага звертаєть-
ся на формування нової моделі світу, найважливішою характе-
ристикою якої є посилення взаємозалежності. 

Історично  посилення  взаємозалежності  має  кілька  стадій:  
стадія інтернаціоналізації припускає поширення “національно-
го”  зовні  (її  прикладом  є  поширення  по  всьому  світу  держав-
ності, що виникла в конкретних соціокультурних умовах, влас-
тивих  західноєвропейській  цивілізації,  і  витіснення  нею  усіх  
інших  форм  політичної  організації);  стадія  мондіалізації,  
або  “захоплення”  “національного”  зовнішнім  світом  (як  при-
клад  виступають  наслідки  промислової  революції  на  межі 
XVIII–XIX  ст.).  Мондіалізація  стає  завершальним  етапом  ін-
тернаціоналізації, що означає стирання відстаней і перешкод на 
її шляху. Сучасна стадія або форма взаємозалежності — глоба-
лізація  —  поєднує  ознаки  двох  інших,  означаючи  “змішання” 
національного і зовнішнього світу. Глобалізація — це ще і стис-
кування часу, що стало можливим внаслідок розвитку інформа-
ційних технологій. Саме глобальний вимір лежить в основі тих 
процесів, які прийнято називати світовою політикою.

По-друге,  поняття  “світова  політика”  (СП)  припускає,  пе- 
редусім,  звернення  до  конкретної  сфери  громадських  стосун-
ків,  за  допомогою  якої  її  учасники  прагнуть  реалізувати  свої  
інтереси, цілі і цінності шляхом або переконання й узгодження, 
або  суперництва  й  обміну,  або  загроз  і  насильства  відносно 
один одного. Отже, основним у СП (це необхідно брати до ува-
ги)  виступають  відносини  авторитету,  сили,  впливу  і  влади.  
І  хоча  у  вигляді  та  структурі  таких  відносин  відбуваються  іс-
тотні зміни, це не міняє того, що сутність СП, як і всякої полі-
тики, визначається її владним виміром.

Принципове значення для розуміння суті СП має структур-
ний вимір. Його зміст визначається тим, що на авансцені світо-
вої політики з’явилися нові в кількісному і якісному відношен-
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ні  актори:  множиться  число  держав,  міжнародних  інститутів, 
неурядових  організацій,  міжнародних  мафіозних  структур  і 
злочинних угруповань, збільшуються економічна потужність і 
політичний потенціал великого бізнесу,  інтенсифікуються ма-
сові  міграційні  потоки,  посилюється  дія  на  свідомість  і  пове-
дінку людей найбільших ЗМІ. При цьому надзвичайно усклад-
нюються  відносини  між  різнорідними  акторами,  а  також  рос-
туть їхні можливості впливати на міжнародну систему у своїх 
інтересах. 

Зазначені обставини впливають і на системний вимір світо-
вої  політики.  Йдеться  не  лише  про  взаємовплив  процесів,  що 
відбуваються тут, а й цілісність світової політики як феномену, 
специфіка  якого  не  зводиться  до  особливостей  складових  та-
ких процесів. При цьому описані структурні особливості світо-
вої  політики  характеризують  її  як  систему,  високочутливу  до 
щонайменших змін своїх параметрів. Це означає, що ми маємо 
справу  з  хаотичною  системою.  Еволюція  такої  системи  може 
залежати від незначних змін умов. У ХХІ ст. світ ще менш пе-
редбачуваний, ніж у ХХ ст., оскільки зрозуміти мотиви, інтере-
си, цілі нових транснаціональних компаній (ТНК) нерідко бу-
ває  надзвичайно  важко.  Тим  паче,  що  технологічний  прогрес, 
інформаційно-комунікаційні  технології  озброюють  їх  новими 
засобами, які іноді виявляються ефективнішими, ніж традицій-
ні  засоби  держав.  У  результаті  причинно-наслідкові  зв’язки  у 
світовій політиці нерідко носять багато в чому випадковий ха-
рактер.

Глобалізація сприяє формуванню і соціального виміру світо-
вої політики. Відтепер ресурси сприймаються глобально, як ве-
личезні запаси, які необхідно якнайкраще розподілити між усі-
ма людьми планети, як “загальне надбання людства”. Виникає 
планетарний  соціальний  простір.  Економічні  та  соціальні  цілі 
все  більше  набувають  загальнолюдського  політичного  значен-
ня. У кінці ХХ — на початку ХХI ст. відбулося кілька самітів, на 
яких обговорювався стан таких сфер: довкілля і розвиток (Ріо-
де-Жанейро, 1992 р.); права людини (Відень, 1993 р.); населен-
ня і розвиток (Каїр, 1994 р.); оргзлочинність (Неаполь, 1994 р.); 
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соціальний  розвиток  (Копенгаген,  1995  р.);  становище  жінок 
(Пекін, 1995 р.); урбанізація (Стамбул, 1996 р.); стійкий розви-
ток (Йоганнесбург, 2002 р.). Сам факт участі в них представни-
ків більше ніж ста держав і приватних рухів, підтверджує, що в 
умовах  глобалізації  будь-яке  соціальне  питання  є  одночасно  і 
питанням світової політики.

Ще  одна  ознака  СП  представлена  її  організаційним  вимі-
ром.  Йдеться  про  глобальний  світовий  лад.  Зосереджений  на 
різних рівнях багатошаровий конгломерат різноманітних полі-
тичних суб’єктів (такі, що співпадають, а також мають і проти-
лежні  інтереси,  потреби  і  цілі,  неоднаковий  потенціал,  вико-
ристовують  різні  і  часто  несподівані  засоби)  формує  відмінні 
від  колишніх  зразки  їхньої  взаємодії.  У  будь-якому  випадку 
новизна ситуації полягає у тому, що традиційні правила, прин-
ципи і норми регулювання миром все частіше дають збої, а нові 
знаходяться  у  процесі  формування.  Інакше  кажучи,  йдеться 
про перехідний світопорядок. Тут слід перейти до характерис-
тики другої групи ознак світової політики, пов’язаних з тенден-
ціями її еволюції.

Найбільш помітні  з ознак-тенденцій світової політики сто-
суються  взаємодії  внутрішньої  і  зовнішньої  політики,  націо-
нального суверенітету, змін у структурі владних стосунків, ре-
гулювання  миром  і  формування  глобального  громадянського 
суспільства.

Тенденція до стирання меж між зовнішньою і внутрішньою 
політикою виникає з того, що процеси глобалізації легко дола-
ють державні кордони і здатні вплинути на будь-яку соціальну 
спільноту  у  будь-якому  куточку  світу.  Результатом  є  проник-
нення  ряду  транснаціональних  акторів  (ТНА)  до  сфер  тради-
ційної  державної  діяльності.  Незалежно  від  того,  чи  виступа-
ють вони суперниками держави або співпрацюють з нею, таке 
проникнення  сприяє  перетину,  що  стає  очевидним,  внутріш-
ньої і зовнішньої політик, а тим самим — ускладненню загаль-
ної картини політичного життя. 

Ця тенденція має дві сторони. По-перше, це феномен “зов- 
нішньо-внутрішньої  політики”,  прикладом  якого  може  бути 
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наднаціональна політика ЄC відносно не лише держав-членів, 
а  й  окремих  їхніх  частин  —  регіонів.  По-друге,  це  феномен 
“внутрішньо-зовнішньої  політики”,  прикладом  якої  виступає 
субнаціональна  політика  суб’єктів  федеративної  держави.  У 
випадку  державного  актора  вона  проявляється  у  феноменах 
парадипломатії  (дипломатії  субнаціональних  акторів  —  пара-
лельної відносно загальнодержавної), мікродипломатії (кожне 
міністерство  проводить  свою  дипломатію),  а  також  горизон-
тальної  і  вертикальної  сегментації  і  приватизації  зовнішньої 
політики (не лише державні відомства, а й окремі підприємства 
і  фірми  проводять  свою  зовнішню  політику).  Як  показує  ка-
надський дослідник П. Сольдатос, наслідком таких процесів, у 
випадку відсутності координації регіональної і федеральної по-
літик, може стати дезінтеграція держави. 

Тенденція  “розмивання  суверенітету”.  Однією  з  важливих 
ознак  світової  політики  є  ерозія  державного  суверенітету,  що 
відбувається внаслідок зростання “проникливості” міждержав-
них меж і послаблення традиційних функцій держави (особли-
во  у  сфері  безпеки  і  соціального  захисту).  Ріст  впливу  нових 
суб’єктів формує нову ситуацію. Держава делегує частину сво-
го  суверенітету  “вгору”  (у  “загальний  котел”  інтеграційних 
об’єднань  або  міжнародних  організацій)  або  “вниз”  (внутріш-
ньодержавним  регіонам  або  міжрегіональним  об’єднанням),  а 
також  зазнає  тиску  з  боку  інших  —  фінансових,  економічних, 
соціальних,  політичних  —  суб’єктів  міжнародних  відносин. 
При  цьому  держава  часто  не  в  змозі  досягати  своїх  цілей  без 
підтримки інститутів міжнародної співпраці. 

Проте,  сприяючи  реалізації  інтересів  держав,  міжнародні 
організації  не  можуть  не  впливати  на  їхній  суверенітет.  Вони 
вимагають від держав уваги в тому, що стосується гарантій обо-
роноздатності,  контролю  за  здобиччю  природних  ресурсів,  
забезпечення громадського порядку, регулювання ринку і гло-
бальних  потоків  (міграційних,  транспортних  та  інформацій-
них).  Захист  індивідуальних  свобод  стає  предметом  регулю-
вання міжнародного права, перестаючи відноситися винятково 
до внутрішньодержавної компетенції. 
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Тенденція трансформації владних стосунків у світовій полі-
тиці  пов’язана  зі  зміною  критеріїв  влади  і  сили.  У  міру  зміни 
завдань і поведінки держав на міжнародній арені відбувається 
зменшення ролі їхньої військової сили. У зв’язку з цим все час-
тіше  використовується  поняття  power shift  —  перерозподіл 
сили, що означає переміщення суперництва у взаємодії міжна-
родних акторів з військової сфери до сфери економіки, фінан-
сів,  культурної  привабливості,  впливу  й  авторитету  в  міжна-
родних  інститутах,  зокрема  і  в  організаціях  невійськового 
спрямування (НВС). Дж. Най називає ці невоєнні аспекти СП 
“м’якою владою” (soft power).

У  цілому,  феномен  power shift  залишає  міждержавній  
системі менше засобів ефективного впливу на процеси, що від-
буваються.  Поняття,  що  відбивали  основи,  на  яких  покоїлися 
історичні типи міжнародного порядку, — “безпека”,  “територі-
альна  недоторканість”,  “державний  суверенітет”,  “лояльність 
влади” — набувають нового значення. Усе це нерідко інтерпре-
тується як криза держави. 

Нарешті, еволюцію світової політики характеризують пов’я- 
зані між собою тенденція до глобального регулювання і форму-
вання  глобального  громадянського  суспільства.  Підвищення 
впливу  міжнародних  інститутів,  переплетення  внутрішньої  і 
зовнішньої політик, роль держави, що міняється, як політично-
го  актора  —  усе  це  слугує  зростанню  єдності  світу.  Розвиток 
глобалізації сприяє утворенню політичних мереж, що об’єдну- 
ють державні інститути, громадянські суспільства і різноманіт-
ні  бізнес-структури.  Їхні  представники  в  усіх  трьох  названих 
секторах зацікавлені в надійних формах регулювання світових 
процесів. У позитивному плані ці зміни відбиваються в метафо-
рі “великого села” — виникнення всесвітньої економіки, загаль-
ної культури, універсальних цінностей і єдиній ідентичності. У 
негативному — популярна метафора “одного човна”, який пояс-
нює єдність інтересів людства наявністю загальних загроз.

Це дає нові імпульси для структурованої світової політики. 
Формується всесвітнє “управління без уряду” або, в  іншій  ін-
терпретації global governance, в якому бере участь безліч різно-
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манітних ТНК, що сприяє виникненню глобального громадян-
ського суспільства. 

Вказані  ознаки  світової  політики  не  легко  розділити. 
Складно  ігнорувати  їхню  неоднозначність.  Особливості  тен-
денцій світової політики полягають у тому, що вони не є безпо-
воротними, зустрічаючись на своєму шляху з контртенденція-
ми,  відступами,  поверненням  назад.  Поняття  тенденції  перед-
бачає  рух  в  якомусь  певному  напрямку,  але  не  обов’язково 
означає безперервний і прямолінійний процес.

Під  протиріччями  світової  політики  розуміється  наявність 
протилежних за спрямованістю тенденцій. Проблема — ситуа-
ція  або  стан,  що  характеризується  невизначеністю.  Виклик  — 
проблема,  що  вимагає  свого  рішення.  Нарешті,  загроза  —  ви-
клик, ігнорування якого може мати руйнівні наслідки для осо-
би,  суспільства  (суспільств),  держави  (держав)  або  світу  в 
цілому. 

Принципове  протиріччя  світової  політики  полягає  у  тому, 
що глобалізація стикається з протилежними процесами, які є її 
наслідком і водночас невід’ємними складовими. Світовий роз-
виток визначається як глобалізацією, так і фрагментацією, ре-
гіоналізацією,  ростом  партикулярних  лояльностей,  пошуком  і 
ренесансом  приватних  ідентичностей,  загостренням  культур-
них відмінностей — процесами, що в тому або іншому ступені 
обмежують глобалізацію.

Ряд  дослідників  не  без  підстав  вважає:  в  основі  тверджень 
про те, що одвічне розділення між зовнішньою і внутрішньою 
політикою вже здолане, лежить неточне використання терміна 
“глобалізація” або виразів типу “світове громадянське суспіль-
ство”. Абстрагування від контртенденцій (чи зменшення їхньо-
го  значення)  й  відмова  від  строгого  аналізу  конкретних  емпі-
ричних  процесів  дають  можливість  представити  світову  полі-
тику  як  неухильний  рух  до  “роздержавленого”  світу  ТНК. 
Проте  подібні  представлення  ризикують  не  зауважити  той 
факт, що держави нині й на осяжну перспективу залишаються 
центральним елементом світової політики, оскільки лише вони 
можуть приймати визначальні рішення.
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Необхідність регулювання миром насправді стає актуальні-
шою  у  міру  наростання  глобалізаційних  процесів.  До  цього 
спонукають глобальні проблеми і виклики — порушення прав 
людини, поширення наркоманії, екологічні лиха, вичерпаність 
природних  ресурсів,  загрози  руйнування  “загального  надбан-
ня” людства в області культури і соціальної безпеки. Проблема, 
проте, в тому, що тенденція до формування global governance  і 
зусилля  міжнародного  співтовариства  (зокрема,  однойменній 
комісії ООН) щодо її втілення помітно вступає у протиріччя з 
політикою  superpower governance  —  великодержавного  управ-
ління, глобальної імперії. 

Багато  хто  вважає  сучасний  світ  однополярним.  Рідко  хто 
заперечує,  що  США  є  в  нім  домінантною  наддержавою.  Одні 
(відомий  борець  проти  “імперських  амбіцій”  Росії  З.  Бжезин-
ський, американський політолог Р. Каган, британський історик 
Н. Фергюсон ) вітають цей факт і закликають американське ке-
рівництво до рішучіших дій із здійснення своєї “імперської мі-
сії”, яка, з їхньої точки зору, полягає у поширенні і захисті лібе-
ральних  ідеалів у всьому світі. Світ потребує лідерства США, 
вважають вони. Інші (британський соціолог У. Харт, французь-
кий антрополог Э. Тодд, вітчизняний історик А. Уткін), навпа-
ки,  вважають  американську  зовнішню  політику  згубною  для 
світу і самих США. Треті, вважаючи, що світ потребує “амери-
канської  імперії”, наполягають на необхідності “Pax Americana  
з людською особою”. 

Проте  ряд  експертів  вважає,  що  маючи  безперечну  могут-
ність,  США  не  здатні  забезпечити  одноосібне  управління  сві-
том, оскільки є частиною багатосуб’єктної і багаторівневої сві-
тової політики, що зменшується, втрачають авторитет навіть у 
своїх найближчих союзників  і зустрічають все більший опір з 
боку інших держав. Тому, визнаючи гегемонію США, вони го-
ворять про захід однополярного світопорядку. У зв’язку  з цим 
деякі  наголошують  про  перехід  до  біполярного  світу,  в  якому 
роль противаги Америці гратиме об’єднана Європа, Китай, або 
ж  стверджують,  що  головна  загроза,  з  якою  зіштовхнеться 
США  вже  в  найближчому  майбутньому,  —  це  не  Північна 
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Корея  і  навіть  не  Бен  Ладен,  а  виникнення  суперництва  між 
трьома  блоками:  Північною  Америкою,  Європою  і  Північно-
східною Азією.

Виклик гегемонії США, а разом з ним  і стабільності світу,  
як  стверджує  американський  політолог  Дж.  Хоуг,  виходить, 
головним чином, від країн Азії — Китаю, Індії, Японії, членів 
Асоціації  країн  Південно-східної  Азії  (ASEAN).  При  цьому  
загрозу  представляє  не  лише  загострення  суперництва  цих 
країн в економіці, політиці й військовій сфері один з одним, з 
одного  боку,  або  їх  із  США  —  з  другого.  Руйнівні  наслідки 
може  мати  і  економічний  крах  у  цьому  регіоні.  Але  головне  
полягає у тому, наполягає Дж. Хоуг, що великі зміни у владних 
відносинах  між  державами,  не  кажучи  вже  про  регіони,  від- 
буваються рідко і ще рідше вони здійснюються мирними засо-
бами. 

Проте, визнаючи провідну роль держав у світовій політиці, 
необхідно пам’ятати про ТНК, а також міжнародний тероризм, 
транснаціональну  злочинність,  екстремістські  угруповання  і  
т. д. У зв’язку з цим вітчизняний політолог А. Коновалов заува-
жує,  що  традиційні  уявлення  про  полярність  вже  не  відбива-
ють повною мірою реальних процесів сучасного світу. Він до-
ходить висновку, відповідно до якого нині відбувається форму-
вання  нової  біполярності.  Один  з  її  полюсів  представлений 
державами, які керуються у своїй поведінці єдиними цінностя-
ми, правилами і нормами. На іншому ж групуються як держа-
ви, так і недержавні дійові особи, які заперечують подібні нор-
ми і правила, та не визнають ніяких самообмежень у досягнен-
ні своїх цілей. 

Проблема у тому, що у структурі першого з цих полюсів не 
спостерігається такої необхідної сьогодні консолідації. Кожна з 
держав  продовжує  діяти  залежно  від  власної  ситуації. 
Глобалізація  світового  господарства  і  ліберальні  зрушення  у 
всьому  світі  загострили  міждержавне  суперництво.  Відбу- 
вається  боротьба  за  доступ  до  природних  ресурсів,  залучення 
інвестицій,  участь  у  глобальних  економічних  проектах,  пере-
розподілі фінансових потоків. 
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Водночас розробка відповідей на усі ці виклики, а тим біль-
ше  їхня  реалізація  неминуче  натрапляє  на  політичні  інтереси 
найбільших держав і, передусім, США. Global governance вима-
гає  частково  відмовитися  від  суверенітету,  але  керівництво 
Америки продовжує вважати, що вона повинна утримуватися 
від зобов’язань, що підривають  її одноосібну роль, дистанцію-
ватися від тих міжнародних організацій, які зв’язують її дії, пе-
решкоджати  закликам  “поділитися  суверенітетом”  на  користь 
міжнародних режимів тощо. Те саме може стосуватися і колек-
тивного управління ресурсами “загального надбання”, захисту 
прав людини та інших універсальних цінностей. 

Так чи інакше, але тенденції до формування єдності, систем-
ності світової політики протистоїть тенденція  її фрагментації, 
дроблення. Кожна велика міжнародна і транснаціональна полі-
тична  сила,  чи  то  легітимний  або  нелегітимний  актор,  прово-
дить свою світову політику: імперській світовій політиці США 
протистоїть політика мультилатералізму ЄС, з обома не співпа-
дає політика Росії, усі вони, хоча і по-різному, протистоять сві-
товій політиці транснаціонального тероризму.

Ряд дослідників, експертів і політиків покладає свої надії на 
глобальне  громадянське  суспільство.  Дж.  Метьюз,  президент 
фонду Carnegie Endowment for International Peace, інтерпретує 
power shift  як  перехід  від  співтовариства  держав  до  того,  що 
стає  усе  більш  транснаціональним  і  оперує  у  масштабі  усієї 
планети громадянському суспільству. Дискурс про “глобальне 
громадянське суспільство” з’явився на початку 90-х років у ро-
ботах  близького  до  неомарксизму  Р.  Фолка.  Він  наполягав  на 
тому, що нові світові перспективи пов’язані з підйомом право-
захисних рухів, діяльністю організацій, які відстоюють інтере-
си  жінок,  етнічних  меншин,  та  виступають  за  збереження  до-
вкілля. І хоча цей дискурс розділяють й інші представники цієї 
ідейної течії (Р. Кокс, І. Валлерстайн, С. Амін), надалі він був 
“узятий  на  озброєння”  неолібералізмом.  При  цьому  неомарк-
систи  розуміють  його  як  форму  політичної  участі,  за  допомо-
гою якої гноблені шари можуть відстоювати свої інтереси і об-
межувати монополію на рішення Світового Банку, МВФ, СОТ 
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та  інших  “гегемоністських  акторів”  світової  політики,  що  сто-
суються  їх.  Неоліберали  ж  інтерпретують  дискурс  про  “гло-
бальне  громадянське  суспільство”  як  основу  для  розширення 
приватизації  і дерегламентації з метою мінімізувати державне 
втручання  в  економічні  та  управлінські  інтереси  транснаціо-
нальних підприємств, фірм, банків, а також у справи, що стосу-
ються приватних осіб і неурядових об’єднань. 

Роль держави у ряді сфер дійсно зменшується. Водночас на-
ївно  вважати,  що  держава  зникне  під  тиском  громадянського 
суспільства.  Останнє  не  існує  без  держави.  Їхнє  постійне  су-
перництво не знімає з держави турбот про стан громадянського 
суспільства,  як  і  необхідність  вести  з  ним  постійний  діалог. 
Глобалізація обмежує поле діяльності урядів окремих країн, їх-
ній національний суверенітет, з точки зору ізольованого рішен-
ня своїх внутрішніх і, тим більше, зовнішніх проблем, чи стосу-
ються вони економіки, засобів масової інформації, свободи пе-
ресування  тощо.  Однак,  безперечно,  саме  по  собі  “глобальне 
громадянське суспільство” не створює регулятивних структур. 
Його такий привабливий зовні принцип free for all  не  знає ні 
рамкових  умов,  ні  поручительства  за  безпеку  якого-небудь 
роду — і це якщо абсолютно не порушувати питання про соці-
альні витрати глобалізації. Якщо взяти до уваги тісний зв’язок 
між  внутрішнім  суверенітетом  і  демократією,  то  “глобальне 
громадянське суспільство” могло б сприяти не лише зниженню 
здатності урядів до дозволу проблем, а й послабленню легіти-
мації демократичних інститутів і організованої у рамках окре-
мої держави демократії взагалі.

У сучасних умовах відбуваються важливі зміни у способах і 
принципах  функціонування  світу,  змісті  та  формах  владних 
відносин,  які  в  ньому  існують.  Світова  політика  залишається 
полем співпраці та суперництва держав. Особливістю її поточ-
ного  етапу  є  домінування  єдиної  наддержави,  яка  прагне  збе-
регти свої позиції, хоча і зустрічає опір з боку інших країн. 

Світова політика водночас стає полем активнішої діяльності 
транснаціональних  акторів,  що  впливають  на  поведінку  дер-
жав. При цьому у складі ТНК може бути виділено два типи. До 
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одного з них відносяться міжурядові організації (МУО), неуря-
дові  організації  (НУО),  найбільші  ЗМІ,  бізнес-структури  та 
інші легітимні організації. Інший — нелегітимний тип — пред-
ставляють  наркоділки,  мафіозні  об’єднання,  бандформування, 
озброєні угруповання, що займаються піратством у водах Сві- 
тового  океану,  організації  міжнародного  тероризму.  Держава 
змагається, але водночас і співпрацює з легітимними ТНК, іно-
ді свідомо сприяючи збільшенню їхньої кількості, у тому числі 
через  інтеграційні  процеси.  Одночасно  держава  вимушена 
вступати в жорстке протиборство з нелегітимними ТНК.

Світова  політика  формується  під  впливом  глобалізації. 
Будучи  об’єктивними  і  в  цьому  сенсі  неухильними,  процеси 
глобалізації великою мірою (але не в усьому) розвиваються у 
формах,  що  відповідають  інтересам  найсильніших  держав. 
Глобалізація не “відміняє”, а реструктурує зміст національного 
суверенітету. 

Інтерес  науки  до  специфіки  світової  політики  не  випадко-
вий. Втрата значних територій  і  статусу наддержави, необхід-
ність  протистояння  транснаціональному  тероризму,  разом  з 
відчуттям тиску з боку Заходу, який сприймається як прагнен-
ня  відтіснити  інших  на  малозначні  міжнародні  позиції,  —  усе 
це  вимагає  осмислення  ситуації  не  лише  за  допомогою  поси-
лань  на  загальнодемократичні  цінності  (девальвовані  політи-
кою  адміністрації  США),  а  й  через  призму  власних  уявлень 
про еволюцію сучасного світу. Світова політика є не лише су-
купністю  акторів,  взаємодій,  подій  і  процесів,  а  й  продуктом 
різного бачення реальності, результатом їхніх розбіжних трак-
тувань. 

Як  вважає  американський  учений  Ч.  Купчан:  “В  уніполяр-
ному світі, в якому Америка стала єдиною наддержавою, вона 
покликана  здійснювати  лідерство  без  всяких  комплексів,  для 
того  щоб  нації,  прихильні  тим  самим  цінностям,  наслідували 
прокладений нею шлях. Будь-яка незгодна або дестабілізуюча 
сила — наприклад, режим держави-вигнанця, — має бути пова-
лена озброєним шляхом і замінена політичною і економічною 
системою, щоб більше відповідати американському розумінню 
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світу  і  процвітання”.  У  цьому  сенсі  розуміння  світу  не  лише 
відбиває, а й створює його. 

Формування  національної  школи  світової  політики  в 
Україні важливе, оскільки воно сприяє точнішому розумінню 
перспектив  розвитку,  завдань  продовження  лінії  відкритості 
зовнішньому  світу  при  одночасній  увазі  до  необхідності  збе-
регти її право на ідентичність, цілісність і зміцнення суверені-
тету. 

Формування  адекватного  світополітичного  погляду  на  ре-
альність  припускає  осмислення  всіх  досягнень  світової  полі-
тичної думки при ясному розумінні необхідності здолати влас-
тивий їй дотепер жорсткий американо- і євроцентризм, тенден-
цію до перебільшення універсального евристичного характеру 
положень і висновків, отриманих ученими. Пізнавальний про-
цес  такого  роду  пов’язаний  з  використанням  і  розвитком  віт- 
чизняних  дослідницьких  традицій,  напрацювань,  що  ґрунту-
ються на історичному досвіді нашої країни,  її культурно-циві-
лізаційних особливостях і геополітичному контексті.

Питання для самоконтролю
1.  У чому полягає специфіка трактування світової політики 

у наукових колах?
2.  Охарактеризуйте основні протиріччя світової політики.

1.3. Взаємодія основних суб’єктів світової політики

Головною  дієвою  особою  Системи  міжнародних  відносин 
(СМВ)  є  держава,  і  доки  вона  залишається  системотворним 
елементом, природа системи (державоцентрична) є незмінною. 
Якщо держава перестане бути такою, то піде в минуле і СМВ в 
її  нинішньому  вигляді.  Деякі  дослідники  вважають,  що  їй  на 
зміну прийде світова держава. Найбільш послідовними побор-
никами цієї точки зору є так звані “мондіалісти”, які вважають, 
що  ера  національних  держав  наближається  до  завершення. 
Існує  і  альтернативна  точка  зору,  яка  стверджує,  що  до  цього 
досить далеко. Виділення держави як системотворного елемен-
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та  дозволяє  віднести  генезис  СМВ  до  часу  переходу  людства 
від  родоплемінного  суспільства  до  державно-організованого. 
Останнє  спочатку  виникло  й  існувало  впродовж  не  одного  
тисячоліття  в  субтропічній  зоні  євро-афро-азійського  конти-
нентального масиву. Відповідно, тоді СМВ носила трансконти-
нентальний,  а  не  світовий  характер  і  була  оточена  племінним 
середовищем,  боротьба  з  яким  проходила  зі  змінним  успіхом. 
Проте  навіть  у  разі  військового  успіху  племінних  об’єднань  і 
завоювання ними держав, як правило,  вони самі трансформу-
валися  в  держави.  Трансконтинентальна  СМВ  залишалася 
простою в тому сенсі, що її системотворний елемент — держа- 
ва — був єдиним.

Ускладнення складу СМВ сталося у результаті появи світо-
вих  релігій  і  церкви  як  самостійного  інституціонального 
суб’єкта  міжнародних  відносин.  Разом  з  міждержавною  взає-
модією стала розвиватися і взаємодія між церквами (у широко-
му сенсі), тобто раніше єдина структура розділилася на дві під-
структури. Церква при усій її значущості (зокрема, католицька 
церква  претендувала  на  владу  над  рядом  держав  Західної 
Європи)  все  ж  залишалася  другорядним  елементом  СМВ. 
Слідом за нею з’явився цілий ряд інших, починаючи з поперед- 
ниць ТНК — Ост-Індських кампаній, потім політичних партій і 
рухів  —  і  закінчуючи  різноманітними  суспільно-політичними 
організаціями та профспілками.

Таким  чином,  головною  тенденцією  еволюції  складу  СМВ 
стала все більша диверсифікація другорядних елементів у по-
єднанні зі швидким ростом їхньої чисельності. Апогеєм розвит- 
ку цієї тенденції можна вважати XX ст.  і особливо його другу 
половину,  коли  мав  місце  ще  й  бурхливий  ріст  числа  держав. 
Останній, проте, багато в чому був штучним, оскільки виниклі 
в  його  процесі  квазідержавні  утворення  виявилися  нежиттє- 
здатними.

Якщо  брати  тенденцію  росту  чисельності  держав,  інакше 
кажучи  диференціацію  складу  СМВ  на  рівні  держав,  то  їй  з 
часу становлення протистояла і протистоїть інша,  інтеграцій-
на, тенденція, яку виражають так звані “світові імперії”.
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Створення “світових  імперій” відбувалося в результаті вій-
ськової  експансії,  тобто,  по  суті,  насильницьким  шляхом.  У 
зв’язку  з  цим  важливо  розглянути  проблематику  “імперії” 
США,  яка  знаходиться  у  стадії  становлення.  На  відміну  від 
своїх  попередниць,  вона  створюється  з  найширшим  викорис-
танням економічної потужності, культурного наукового й ідео-
логічного впливу, хоча після закінчення “холодної війни” силь-
нішою стає тенденція до використання військової сили.

“Імперії” СРСР і США демонструють свого роду модернізо-
вану форму свого буття у вигляді “зони впливу”, що складаєть-
ся з формально незалежних держав-сателітів. Система сателі-
тів,  що  мають  відому  долю  внутрішньої  автономії,  є,  без- 
перечно,  набагато  гнучкішою  і  ефективнішою  порівняно  з  
примітивною  анексією.  Проте  необхідно  враховувати  і  той 
факт, що управління системою сателітів — справа в принципі 
складна і економічно дуже витратна. Остання обставина може, 
як  показав  досвід  СРСР,  негативним  чином  позначитися  на 
долі  подібного  роду  “імперії”.  Не  мають  гарантії  убезпечення  
від економічного перенапруження і США.

Імперія за своєю природою — продукт насильницької  інте-
грації, але після Другої світової війни особливо інтенсивно по-
чала розвиватися добровільна інтеграція, яку втілює величезна 
мережа  урядових  і  неурядових  міжнародних  організацій. 
Перші  об’єднують  системотворні  елементи  СМВ,  а  останні  — 
другорядні. До того ж останні значно перевершують перших за 
кількістю.  Якщо  число  держав  на  початок  XXI  ст.  становить 
близько 200, то, за різними оцінками, кількість урядових орга-
нізацій — від 400 до 600. Набагато складніше перелічити друго-
рядні елементи та їх об’єднання. Значне розходження думок з 
цього  питання  пояснюється  відмінністю  в  їхній  ідентифікації  
як таких. У свою чергу, ця відмінність зумовлена варіативністю 
уявлень про структуру СМВ.

Раніше вже говорилося, що якщо якісна визначеність скла-
ду  системи  детермінується  характером  системотворного  еле-
мента, то стосовно структури цю функцію виконує структуро-
утворювальний зв’язок (відношення). У рамках СМВ такими є 
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політичні зв’язки. Їхня впорядкована сукупність утворює полі-
тичну  субструктуру  СМВ,  яка  була  і  залишається  домінант-
ною.  Водночас  не  можна  не  бачити,  що  у  міру  інтенсифікації 
інтегративного процесу (глобалізація) інші типи зв’язків набу-
вають все більшого значення.

Зміст  зв’язку  визначається  співвідношенням  матеріальної 
та  інформаційної  взаємодії.  Питання  про  можливість  конф-
ронтаційної взаємодії в науці залишається відкритим, бо її за-
вдання  —  пошук  об’єктивної  істини.  Конфлікти  наукових 
шкіл, що виникають передусім у суспільствознавстві, є резуль-
татом зовнішнього впливу (політичного, ідеологічного, еконо-
мічного).

Із переходом людської цивілізації з  індустріальної на пост- 
індустріальну  (науково-інформаційну)  стадію  розвитку  почи-
нають посилюватись не лише економічні, а й менш помітні на 
перший  погляд  культурні  та  наукові  міжсуб’єктні  взаємо- 
зв’язки у світовій політиці.

Вони були підготовлені усім попереднім процесом еволюції 
структури СМВ. Якщо повернутися до еволюції складу СМВ, 
то можна помітити, що паралельно з нею відбувалася і еволю-
ція  її структури у плані появи і розвитку нових типів взаємо- 
зв’язків. Диверсифікація та інтенсифікація взаємозв’язків еле-
ментів СМВ робили  її все більш цілісною. Винятком у цьому 
сенсі була і залишається військова конфронтаційна взаємодія у 
формі збройних конфліктів (воєн).

Не  концентруючись  детально  на  проблематиці  воєн,  однак 
на  деяких  особливостях  їхньої  еволюції  важливо  зупинитись, 
хоч би зважаючи на те, що у минулому створення і загибель ім-
перій,  як  правило,  було  результатом  воєн,  до  того  ж  не  лише  
зовнішніх, а й внутрішніх (громадянських). Якщо не вдаватися 
до віддаленої  історичної ретроспективи, а обмежитися XX ст., 
то до Другої світової війни у співвідношенні 80 % до 20 % пере-
важали  зовнішні,  тобто  міждержавні  війни.  Після  неї  ця  про- 
порція прийняла зворотну спрямованість на користь воєн вну-
трішніх. У другій половині XX ст. вже 80–85 % воєн були гро-
мадянськими. Втім, чверть з них піддались інтернаціоналізації, 
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тобто  були  обтяжені  участю  інших  держав  й/або  організацій 
(другорядних) елементів СМВ.

Сама  собою  інтернаціоналізація  внутрішніх  озброєних  
конфліктів  не  є  чимось  принципово  новим.  Вона  мала  місце  
завжди,  правда,  в  набагато  менших  масштабах,  і  оцінювалася, 
по суті, негативно (“втручання у внутрішні справи”). Між тим, 
тепер таке втручання у багатьох випадках починає отримувати 
міжнародно-правову легітимацію.

Кількість  воєн  і  їхнє  постійне  перебування  у  рамках  
СМВ дало підстави для висунення тези про властиву їй полі-
тичну  анархію.  Оскільки  йдеться  про  політичну  анархію,  то 
необхідно  знову  повернутися  до  поняття  “політика”.  З  ціллю 
аналізу  під  політикою  слід  розуміти  соціальну  діяльність, 
спрямовану на збереження або зміну порядку розподілу влади 
і  власності.  У  рамках  державно-організованого  суспільства 
йдеться про внутрішню політику, а у рамках СМВ — про світо-
ву.  Домінантною  складовою  останньої  є  зовнішня  політика 
держав, передусім великих. Таким чином, можна виокремити 
свого роду ієрархію в структурі СМВ у цілому. Під нею маєть-
ся  на  увазі  ранжування  домінування,  вищий  ешелон  якого 
утворює  структура  політичної  взаємодії  великих  держав. 
Частково їх можна умовно вважати носіями верховної влади в 
СМВ.

Таким чином, у СМВ існує деякий порядок розподілу влади, 
який  не  часто  дестабілізується.  Що  ж  стосується  розподілу 
власності,  то  він  виражається  в  суверенітеті  держави,  тобто 
привласненні  нею  певної  території,  природних  ресурсів,  що 
знаходяться  на  ній,  і  населення,  що  проживає  на  ній  (піддан-
ство  або  громадянство).  У  другій  половині  XX  ст.  об’єктом 
власності  держави  стала  значна  частина  водного  середовища 
(територіальні води) і повітряний простір. Зміна держав-влас-
ників, що відбувалася упродовж усієї  історії СМВ, по суті, не 
зачіпала самого порядку розподілу власності як такої. Слід за-
уважити, що в міжнародних відносинах діє, хоча й у дещо мо-
дифікованому  вигляді,  генеалогічний  принцип  спадковості 
власності (принцип правонаступництва).



Наявність зазначеного порядку в СМВ ставить під питання 
тезу про органічно властиву СМВ політичну анархію, бо остан-
ня, по суті, є констатацією відсутності порядку. У зв’язку з цим 
неминуче виникає питання про деструктивну роль воєн, точні-
ше — про міру деструктивності. Далеко не кожна внутрішня, а 
тим  більше  зовнішня  війна  має  достатній  потенціал  деструк-
тивності. У багатьох державах, що розвиваються, внутрішні ві-
йни тривають десятиліттями, проте якщо вони відбуваються на 
периферії,  то,  як  правило,  не  в  змозі  дестабілізувати  загальну 
обстановку.  Аналогічно  відбувається  в  СМВ.  Дійсно  деструк-
тивними є лише війни між великими державами. Якщо йдеться 
про  Новий  час,  то  до  цієї  категорії  можна  віднести  Першу  і 
Другу  світові  війни,  а  також,  з  відомою  долею  умовності,  —  
Наполеонівські війни.

Примітно, що саме після цих воєн до порядку денного світо-
вої  політики  реально  увійшла  проблема  забезпечення  світу  і 
безпеки. Вона безперечно є головною у контексті регулювання 
міжнародних  відносин.  Тут  необхідно  розмежувати  поняття 
“управління”  і  “регулювання”,  хоча  деякі  дослідники  схильні 
розглядати останнє як один із варіантів першого. Проте навіть  
при такій інтерпретації регулювання не припускає однозначної 
детермінації поведінки суб’єкта, тобто зберігає за ним свободу 
волі. Стосовно держави це означає збереження її суверенітету. 
На  відміну  від  регулювання,  управління  —  це  однозначна  де-
термінація, про яку наразі відносно СМВ навряд слід говорити.

З точки зору взаємодії суб’єктів під час формування нового 
світового  порядку  має  місце  концепція  американської  дослід-
ниці  Енн-Марі  Слотер,  ключовими  поняттями  якої  є  терміни 
“networks”  (мережі)  і  “disaggregated state”,  який  можна  пере-
класти як “фрагментована” держава, тобто держава, що втрачає 
свою  вихідну  внутрішню  цілісність  через  те,  що  сукупність  її 
функцій дробиться, зменшується і ділиться між самою держа-
вою і недержавними суб’єктами, стаючи у цьому значенні фраг-
ментарними, а не цілісними, як раніше.

Під мережами у концепції розуміється не сукупність недер-
жавних акторів, а мережі держав, створені самими державами. 
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Беручи  участь  у  “житті  мереж”,  держави  вільно  або  мимоволі 
віддають цим мережам частки “себе самих”: своєї влади, своїх 
повноважень і ресурсів. Мережі обплітають всілякими шляха-
ми  державні  інститути  різних  країн,  забезпечуючи  їхню  взає-
модію.  Таким  чином,  відбувається  взаємопроникнення  повно-
важень держав поза традиційними міждержавними відносина-
ми, так би мовити, поверхнево або окремо від них. У результаті 
інститути  держав  “розчиняються”  в  різних  інтернаціональних 
мережах і де-факто функціонують автономно від “власної” дер-
жави.

“Мережеві  актори”  поділяються  на  просто  глобальні  
(global): терористичні організації, тіньові фінансові структури і 
організовану  злочинність;  і  офіційні  урядові  мережі  (networks 
of government officials), до яких належить Інтерпол, міжнародні 
фінансові інститути і численні міжнародні правові організації. 
У цій типології мережеві організації класифікуються на гори-
зонтальні і вертикальні. Перші виникли в результаті взаємодії 
державних інститутів або неурядових організацій різних країн. 
Другі  є  “наднаціональними”  організаціями,  що  існують  на 
транснаціональному рівні та виступають фактичною альтерна-
тивою  традиційним  державам.  Принципи  функціонування 
обох типів мереж відмінні один від одного. Горизонтальні мере-
жі спонтанні, гнучкі та мають переважно інформаційний харак-
тер. Вертикальні — ієрархічні, жорсткі, централізовані і в дея-
ких аспектах своєї діяльності нагадують традиційні держави.

Новий  світовий  порядок  створив  систему  глобальних  пра-
вових  механізмів  (global legal system),  що  дозволяє  мережам 
ефективно впливати на держави. Розмежовуються поняття су-
дової  (judges),  законодавчої  (legal)  і  правової  (law)  систем. 
Такий поділ дозволяє уточнити сфери, в яких держави вже по-
збулися своїх суверенних повноважень.

Першим кроком до обмеження суверенітету стало створен-
ня міжнародних судів, які привнесли до світової політики ідеї 
міжнародної спільності та міжнародної відповідальності. Суди 
почали  оцінювати  “міру  демократичності”  правових  систем 
держав і погоджувати їх з міжнародними стандартами. Потім у 
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рамках  регіональних  інтеграційних  блоків  виникли  “законо-
давчі  мережі”,  що  поставили  перед  державами,  які  беруть 
участь  у  них,  загальноправові  завдання.  А  сучасний  світ  вже 
доріс  до  концепції  загальної  правої  і  законодавчої  системи  — 
common law legal system. Але право тільки створює режими, а за-
конодавчі і судові механізми змушують суб’єктів їх дотримува-
тись. Не норми, а нормативні  інститути створюють глобальну 
оболонку правових регуляторів.

У названій концепції “мережі” навіть більш централізовані, 
ніж  багато  сучасних  держав.  Вони  можуть  нав’язувати  свою 
волю не лише через створення регіональних інтеграційних ор-
ганізацій, а й через безпосередню взаємодію державних інсти-
тутів. Мережеві актори не обов’язково “дезагрегуються” подіб- 
но або паралельно державам. Будучи у ряді випадків суперцен-
тралізованими,  вони  можуть  з  часом  нав’язувати  свою  волю 
слабшим державам.

Характерно, що держави втрачають, власне, не суверенітет, а 
саму суверенну ідентичність. Вони розпадаються на соціально-
політичні  групи  і  окремі  інститути.  Горизонтальні  та  верти-
кальні  мережі  залучають  їх  до  себе,  “освоюють”  їх  частинами, 
руйнуючи звичні межі між зовнішньою і внутрішньою політи-
кою. Саме тому йдеться про зміну природи держави, а не про її 
зникнення  і  відмирання  державних  інститутів.  Номінально 
держави продовжують існувати як суверенні одиниці. У реаль-
ності їхні складові вже увійшли до складу більших мережевих 
утворень  і  перестали  функціонувати  як  внутрішньо  цілісні 
одиниці.

“Мережевий світ” формується навколо ідеї не незалежності, 
а взаємозалежності різних інститутів, організацій і суспільств. 
Основними рисами нового світопорядку стануть: 1) наявність 
безлічі  управлінських  інститутів;  2)  різноманітність  функцій 
мережевих акторів; 3) множинність акторів; 4) наявність кіль-
кох ієрархічних систем; 5) співіснування міжнародних органі-
зацій різного типу. У такій моделі держави не зможуть діяти як 
єдиний актор і вирішувати свої проблеми інакше, ніж передав-
ши  частину  свого  суверенітету  обмеженому  колу  наднаціо-
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нальних  інститутів,  як-то  системи  суду  і  арбітражу  у  рамках 
СОТ, НАФТА або Міжнародний суд. На зміну внутрішньодер-
жавній ідентичності приходить ідентичність у рамках широких 
інтеграційних  об’єднань  (у  тому  числі  і  ЄС).  Стає  можливим 
виникнення  нових  ідентичностей  і  у  рамках  не  політичних 
утворень, а соціальних груп.

Сукупність  незалежних  держав  змінюється  єдиною  систе-
мою,  в  якій  відбувається  безперервна  боротьба  мережевих  і 
групових інтересів. Крім того, слідом за терміном “фрагментар-
на держава” (disaggregated state) виникають поняття “фрагмен-
тарний  суверенітет”  (disaggregated sovereignty),  “фрагментарна 
юрисдикція” (disaggregated judges) і навіть “фрагментарний сві-
топорядок” (disaggregated world order). Адже “цілісний світовий 
порядок”  у  сучасному  світі  в  принципі  недоречний.  Замість 
нього  фактично  сам  по  собі  сформувався  порядок  на  базі  
співіснування  безлічі  підсистем,  які  постійно  конкурують  і    з 
яких  лише  одна,  як  і  раніше,  представлена  державами,  а  усі 
інші  —  типологічно  іншими  акторами,  головними  з  яких  є  
мережі.

Питання для самоконтролю
1.  Охарактеризуйте основні суб’єкти світової політики.
2.  Визначте основні положення концепції Енн-Марі Слотер 

щодо взаємодії суб’єктів під час формування нового світо-
вого порядку.

1.4. Методологія досліджень у світовій політиці

На рівні практичної методології, як і у будь-якій іншій нау-
ці,  дослідник  світової  політики  стикається  з  двома  аспектами 
отримання  нового  знання  —  теоретичним  та  емпіричним. 
Отримання  інформації  безпосередньо  сприйняттям  здійсню-
ється емпірично, тобто на основі власного досвіду. Обробка ж 
інформації,  що  мається  в  наявності,  для  отримання  нового  
знання здійснюється теоретичними методами. Реалізація цього 
рівня  безпосередньо  пов’язана  з  інформаційною  роботою,  на 
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підставі  чого  можна  провести  межу  між  первинною  і  вторин-
ною інформацією. Первинна інформація з’являється в резуль-
таті  безпосереднього  спостереження  та  фіксації  подій  і  явищ 
міжнародного життя. Вторинна ж інформація означає роботу з 
відомостями,  що  вже  пройшли  обробку.  Таким  типом  даних 
найчастіше і володіє фахівець.

На  загальнонауковому  рівні  серед  емпіричних  методів  ви- 
окремлюють  спостереження,  опис,  порівняння  і  експеримент. 
До теоретичних методів цього ж рівня відноситься аналіз, син-
тез,  узагальнення,  абстрагування,  ідеалізація,  індукція,  дедук-
ція, формалізація і системний підхід.

Спостереження  є  найбільш  загальним  методом  отримання 
первинної інформації емпіричним шляхом. У міжнародних до-
слідженнях мається на увазі два типи спостереження — вклю-
чене (здійснюване безпосереднім учасником певної міжнарод-
ної  події)  та  інструментальне  (що  реалізується  за  допомогою 
непрямого  спостереження  за  подією  або  об’єктом).  Оскільки 
нині представленість інформації у світі експоненціально зрос-
тає, відстежити усі події в досліджуваній сфері буває непросто 
навіть при використанні сучасних комп’ютерних технологій, а 
можливості  включеного  спостереження  скорочуються.  Тому  в 
арсеналі  дослідника-міжнародника  основним  способом  отри-
мання  інформації  є  інструментальне  спостереження  (за  допо-
могою телемовлення, передачі інформації через Інтернет). 

Метод вивчення документів є  різновидом  спостереження  і 
пов’язаний з обмеженою кількістю інформації, що знаходиться 
у розпорядженні фахівця, оскільки до публічного доступу по-
трапляє тільки частина офіційних матеріалів, що не знаходить-
ся в полі безпосереднього контролю з боку державних органів. 
Водночас вивчення документів є принципово важливим і базо-
вим методом для встановлення істинних намірів міжнародних 
акторів  і  наявних  тенденцій.  По-перше,  можливості  цього  ме-
тоду  розширюються  шляхом  вдосконалення  приватних  мето-
дик, наприклад у зв’язку з еволюцією контент-аналізу, про яке 
буде  сказано  нижче.  По-друге,  спостерігається  зростання  до-
ступності  для  широкої  громадськості  закритої  інформації  за-
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вдяки поширенню мережевих технологій. Хорошим прикладом 
у цьому плані є сайт “Вікілікс” (WikiLeaks), що розпочав з пу-
блікацій  про  протиправні  й  аморальні  дії  уряду  Сомалі  та  
поступово  перейшов  до  розміщення  службової  інформації 
Пентагону і Державного департаменту США: на перших етапах 
про операції в Афганістані й Іраку, а згодом і про дипломатичні 
зносини з іншими країнами.

Використання описового методу є невід’ємним етапом будь-
якого наукового дослідження. У ході його застосування дослід-
ник відбиває за допомогою мови спостережувані явища. Тобто 
відбувається фіксація спостереження за об’єктом, у міжнарод-
них дослідженнях найчастіше за допомогою рідної мови фахів-
ця. Цей метод сам по собі є важливою складовою наукового ви-
вчення явищ, проте у разі використання лише цього методу без 
відповідної обробки отриманої інформації неможливо виявити 
нове знання. Тому в міжнародних дослідженнях рекомендуєть-
ся  використовувати  метод  опису  як  допоміжний  для  угрупу-
вання, систематизації і класифікації інформації.

Метод порівняння  полягає  у  виявленні  відповідності 
об’єкта, що вивчається, або його частини до інших об’єктів. На 
перший погляд цей простий метод дає можливість визначити 
особливості більшості явищ як у сутнісному, так  і в динаміч-
ному плані. Нині метод порівняння проник глибоко в окремі 
галузі  знання,  приміром,  в  політології  він  став  основою  для  
народження  цілого  дослідницького  напряму  компаративісти-
ки  або  порівняльної  політології.  Його  цінність  —  в  операціо- 
нальних  можливостях:  чим  більша  кількість  сторін  об’єкта 
піддана  порівняльному  аналізу,  тим  точнішою  в  результаті 
буде виявлена інформація. На відміну від опису, метод порів-
няння є комплексним дослідженням на основі різнопланових 
даних,  і  дослідницька  цінність  його  зазвичай  вища,  оскільки 
дає  можливість  отримати  нові  знання  про  об’єкт,  що  вивча- 
ється.

Експеримент — не дуже поширене явище у міжнародних до-
слідженнях, проте несправедливо ігнорувати цей загальний для 
всіх наукових галузей емпіричний метод, вивчаючи світову по-
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літику. Питання етичності й об’єктивності експериментів у між-
народній  політиці  звучить  досить  давно.  Це  пов’язано  з  тим, 
що, по-перше, експеримент є невід’ємною складовою отриман-
ня наукового знання, по-друге, в громадських науках його про-
ведення  викликає  масу  складнощів,  зумовлених  динамічністю 
соціальних процесів і обмеженими можливостями щодо їхньо-
го відтворення. Проте складається певна сфера для застосуван-
ня експерименту в міжнародних дослідженнях, де на допомогу 
приходять  приватні  методики,  розроблені  в  інших  науках,  зо-
крема моделювання і формалізація. При використанні моделей 
щодо виявлення особливостей ухвалення рішень у конкретних 
ситуаціях  широко  застосовуються  положення  з  теорії  ігор,  а 
для аналізу поведінки акторів на міжнародній арені дослідники 
часто використовують метод “кейс-стаді” (case study), який дає, 
хоч і не повною мірою, об’єктивний результат і дозволяє прояс-
нити особливості поведінки суб’єктів міжнародних процесів.

Використовуючи  теоретичні  методи  наукових  досліджень, 
потрібно  звертати  увагу  на  той  факт,  що  їх  застосування  стає 
можливим  тільки  на  базі  матеріалу,  отриманого  емпіричним 
шляхом. Тобто повноцінна наукова робота у своєму змісті по-
винна мати як фактичне вивчення, так і теоретичне осмислен-
ня. Останнє стає можливим завдяки загальнонауковим теоре-
тичним методам, описаним нижче.

Метод аналізу  полягає  у  розділенні  цілого  на  складові 
функціональні  частини  для  виявлення  структури  об’єкта  до-
слідження і основних характеристик його елементів.

Синтез дає змогу об’єднати явища або поняття в єдину не-
суперечливу форму для отримання цілісного уявлення про до-
сліджувані процеси, тобто йдеться про дію зворотного за своєю 
спрямованістю аналізу.

Узагальнення дає можливість визначити схожі риси в даних 
об’єктах для виявлення  їхньої подібності в  інших характерис-
тиках.

Застосуванням методу абстрагування можна відкинути ве-
лику кількість властивостей об’єкта, що не цікавлять дослідни-
ка, на користь значимих у конкретному дослідженні.
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Ідеалізація передбачає формування свідомо неможливих до-
сконалих форм об’єкта для полегшення проведення розумово-
го експерименту.

Індукція  означає  сходження  у  процесі  пізнання  об’єкта  до-
слідження від приватних властивостей до загальних. 

Дедукція, у свою чергу, припускає зворотний рух від загаль-
ного до окремого.

Використовуючи  метод формалізації,  дослідник  може  за-
фіксувати характеристики об’єкта у знаковій формі для спро-
щення роботи з множиною даних.

Що стосується системного підходу, то його використання у 
міжнародних  дослідженнях  дає  можливість  комплексно  роз-
глядати об’єкт у рамках середовища його існування і в усій су-
купності його складових елементів, у їх постійній взаємозалеж-
ності та взаємодії. Будучи загальнонауковим теоретичним ме-
тодом,  що  з’явився  на  стику  різних  галузей  знання  у  рамках 
міждисциплінарних  досліджень,  системний  підхід  водночас 
має розгорнутий і розроблений механізм свого застосування до 
вивчення міжнародних відносин і світової політики.

Системний підхід як метод пізнання сформувався у середи-
ні ХХ ст., коли основні його складові були позначені і проана-
лізовані теоретиками. У науковий оборот вводяться такі понят-
тя,  як  “система”,  “елемент”,  “зв’язки”,  “структура”,  “функція”, 
“стійкість” і “середовище”. Розвиток цього методологічного на-
пряму прискорився завдяки появі і використанню комп’ютерів.

Першими  найвідомішими  теоретиками  використання  сис-
темного  підходу  в  громадських  і  політичних  стосунках  стали 
американські учені Д. Істон і Т. Парсонс.

З  точки  зору  ранніх  прибічників  застосування  системного 
підходу,  до  дослідження  політичних  процесів  у  суспільстві 
основним  об’єктом  виступала  держава,  проте  не  упускався  і 
міжнародний  контекст.  Так,  Д.  Істон  пропонував  розглядати 
політичну  систему  як  сукупність  відносин,  що  мають  постій-
ний  зв’язок  із  середовищем  через  велику  кількість  “входів”  і 
“виходів”. Через “входи” політична система отримує дію ззовні, 
а “виходи” дають можливість їй непрямим чином впливати на 
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зовнішнє  середовище.  Із  середовища  проникають  імпульси, 
сприяючи  виникненню  викликів,  що  впливають  на  цілісність 
системи.  Проникнення  імпульсів  із  середовища  відбувається 
на  двох  рівнях:  внутрішньому  і  зовнішньому.  Внутрішній  рі-
вень формується соціальними, екологічними, особовими систе-
мами. Зовнішній рівень складається з міжнародно-політичних, 
міжнародно-екологічних  і  міжнародно-соціальних  систем. 
Таким чином, політична система отримує запити ззовні, які ви-
магають  реакції,  що  виражається  в  адаптації  до  середовища. 
“Виходи” якраз і несуть в собі форму політичного реагування у 
вигляді заходів створення правових актів.

Список загальнонаукових методів пізнання може бути роз-
ширений.  Для  вирішення  особливих  дослідницьких  завдань 
часто застосовуються діагноз, прогноз, визначення, класифіка-
ція,  абстрактно-пояснювальна  інтерпретація,  статистичний 
аналіз, верифікація і фальсифікація. Але у більшості випадків 
йдеться  лише  про  ускладнення  базових  методів.  У  міжнарод-
них дослідженнях загальнонаукові методи формують загальні 
контури  для  подальшого  застосування  процедур  і  техніки, 
спрямованих на отримання нового знання або інформації.

Досі не вщухла суперечка між прибічниками якісних і кіль-
кісних методів у міжнародних дослідженнях. Об’єктивних пе-
реваг неможливо знайти з жодного боку, проте складаються пе-
редумови для вирішення дослідницьких завдань із застосуван-
ням  двох  напрямів.  До  таких  передумов  можна  віднести 
наступне. 

Для  використання  якісних  методів  сфера  застосування  
охоплює все менше процесів міжнародного життя, зважаючи на 
їхнє  ускладнення,  появу  принципово  нових  форм  співпраці, 
розвиток міжнародних інститутів, їхньої структури, механізмів 
і  експоненціального  збільшення  норм.  Цей  ефект  може  бути 
компенсований  застосуванням  комп’ютерних  засобів,  що  вже 
знаходить відображення у порівняльних політичних досліджен-
нях,  системному  аналізі  й  моделюванні  суспільно-політичних 
процесів. Проте на цьому етапі розвитку науки не можливе за-
стосування  комп’ютерних  технологій  в  обробці  кількісних  по-
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казників у відриві від координат, що формуються якісними до-
слідженнями. Адже набір характеристик явища складається під 
впливом  теоретичних  досліджень  у  процесі  виділення  складо-
вих  елементів,  основних  рис.  До  того  ж  механічна  операція  з 
цифрами не зважає на морально-етичний контекст, який в гума-
нітарних  науках,  а  особливо  у  політичній  галузі  знання,  грає 
одну з головних ролей. Зважаючи на це, слід брати до уваги вза-
ємодоповнюваність і взаємозалежність якісних і кількісних ме-
тодів у процесі проведення міжнародних досліджень.

Як стверджує більшість науковців, методологічне оснащен-
ня сучасного політичного аналізу охоплює:

•  загальні  принципи  формування  дослідницької  стратегії, 
правила визначення проблеми, об’єкта і предмета, поста-
новки цілей і завдань дослідження, операціоналізації по-
нять  і висунення гіпотез. Ці позиції фіксуються на про-
грамному рівні будь-якого політико-аналітичного дослі-
дження;

•  сукупність методів збору інформації, її тестування відпо-
відно до певних критеріїв;

•  кількісні  (формалізовані)  та  якісні  (змістовні)  методи 
аналізу даних;

•  аналітичні стратегії, що формуються різними парадигма-
тичними підходами до розуміння політики  і політичної 
науки.

Послідовне  використання  дослідницьких  процедур  на  нау-
ковому  рівні  природно  ґрунтується  на  виборі  загальнофіло-
софських  і  загальнонаукових  методів.  Так,  щоб  застосувати 
один з напрямів до прикладних досліджень, необхідно проана-
лізувати додаток того або іншого методу саме до міжнародних 
досліджень.

Для  міжнародних  відносин  прикладом  може  служити  оці-
нювання політичних реалій на міждержавному рівні з викорис-
танням  засобів  системного  підходу.  У  найбільш  близькому  до 
класичної  форми  варіанті  вивчення  міжнародних  відносин  за 
допомогою  цього  підходу  запропонував  вітчизняний  учений  
А.  Воскресенський.  Дослідник  запропонував  концепцію  бага-
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тофакторної  рівноваги  з  використанням  розроблених  Д.  Істо- 
ном  і Т. Парсонсом моделей застосування системного підходу 
до  соціальних  політичних  досліджень.  А.  Воскресенський  за-
пропонував використати як рівні аналізу міжнародну систему і 
національні держави. Взаємини між останніми формуються за-
вдяки балансу інтересів, що впливають як на їхній внутрішній 
стан (державну систему), так і на стан середовища (міжнарод-
ну  систему).  Взаємодія  із  середовищем  здійснюється  за  допо-
могою тих самих “входів” і “виходів”.

Розвиваючи  інструментарій  системного  підходу  стосовно 
світової  політики,  вітчизняний  вчений  М.  Хрустальов  ви- 
окремлює  три  рівні  аналізу:  елементи  системи,  внутрішню 
структуру  (зв’язки  між  елементами),  зовнішню  структуру 
(зв’язки  з  середовищем).  Дослідник  виокремлює  основні 
суб’єкти, або елементи системи, міжнародних зв’язків при до-
мінуванні  національних  держав.  До  них  віднесені  релігійні  
організації,  транснаціональні  корпорації.  Визначає  типи  між-
народних зв’язків за спрямованістю (конфронтаційні, коопера-
тивні й нейтральні) та змістом (політичні, військові, економіч-
ні, правові,  ідеологічні, культурні і наукові). Нерівнозначність 
впливу окремих держав на світову політику призводить до не-
обхідності  вносити  коригування  залежно  від  досліджуваного 
періоду.  Виділено  взаємне  розташування  держав  у  загальній 
структурі системи міжнародних відносин, що припускає  існу-
вання ядра (у складі держав, що входять до Організації еконо-
мічного  співробітництва  і  розвитку),  напівпериферії  (країни 
Азійсько-Тихоокеаського регіону і експортери нафти, що дина-
мічно розвиваються), периферії (Бразилія, Індія, Китай, Росія, 
а також ряд Латиноамериканських держав)  і  “чорної діри сві-
тової  спільноти”  (в  основному  —  держави  чорної  Африки).  У 
системі міжнародних відносин виокремлено рівні регулювання 
світової політики: морально-етичний, правовий та  інституціо-
нальний.

Застосування  у  міжнародних  політичних  дослідженнях 
традиційних якісних методів з використанням історико-соціо-
логічного методу продемонстрував Р. Арон. Цей теоретик по-



43

літичного  лібералізму  проаналізував  основні  характеристики 
міжнародних  відносин  і  виявив  закономірності  у  розвитку 
суспільства. Виділивши чотири рівні концептуалізації міжна-
родних відносин, Р. Арон основне значення відвів теорії, соціо-
логії,  історії і праксеології (реалізація цінностей в людському 
житті), таким чином формулюючи методологічний апарат для 
подальших  дослідників.  Застосовуючи  свій  підхід  для  дослі-
дження міжнародної системи, французький учений зміг впли-
нути на велику кількість прийдешніх змін у світовій політиці, 
починаючи  з  краху  комуністичної  ідеології,  переходу  до  
постіндустріального суспільства  і  закінчуючи зміною значен-
ня суверенітету в національних державах. Прогностичні мож-
ливості  цього  методу  досі  не  піддаються  перегляду  і  ведуть  
до  його  використання  в  теоретичному  аналізі  міжнародних  
реалій.

Використання  історико-описового  підходу  в  міжнародних 
дослідженнях  було  якнайповніше  представлено  теоретиком 
політичного реалізму Г. Моргентау. Цей учений чітко відділяє 
політичну дію від інших сфер людського життя і стверджує, що 
мораль знаходиться у протиріччі з поведінкою держав на світо-
вій арені.

Введення  в  політичні  дослідження  контент-аналізу  пов’я- 
зано  з  ім’ям  американського  політолога  Г.  Лассуелла,  який 
уперше задіяв цей метод при вивченні розмов політичних ліде-
рів, навчальної і наукової літератури Німеччини 20–40-х років, 
а  потім  і  Радянського  Союзу.  Детальний  аналіз  текстів  дав 
можливість зробити дослідникові велику кількість підтвердже-
них часом висновків.

Суть методу зводилася до перекладу текстової інформації в 
кількісні дані, які використовувалися у подальшій математич-
ній  обробці.  З  впровадженням  комп’ютерів  ці  завдання  спро-
щуються.  Проте  велике  значення  відводиться  першому  етапу 
дослідження такого роду. Спочатку визначається частота вжит-
ку ключових слів і фраз (смислових блоків) у тексті. Потім під-
раховується частота  їхнього вжитку у співвідношенні один до 
одного та із загальним об’ємом інформації. 
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Можна  виокремити  чотири  етапи  обробки  тексту.  Перший 
етап припускає первинне знайомство з текстом, з його структу-
ризацією. На другому етапі використовуються таблиці з харак-
теристиками  кожної  із  смислових  одиниць.  Третій  етап 
пов’язаний з перекладом даних у кількісні показники. На чет-
вертому етапі проводиться застосування електронно-обчислю-
вальної техніки для отримання основних показників та зістав-
лення  отриманих  даних  з  результатами  інших  досліджень. 
Наприклад,  для  виявлення  нейтральності-агресивності  висту-
пу політичного лідера можливе порівняння його мови зі свідо-
мо нейтральним текстом такого роду. На сьогодні контент-ана-
ліз застосовується і в інших галузях знання, в Росії його вико-
ристання  лягло  в  основу  міждисциплінарного  проекту  ВААЛ 
(системи  електронної  обробки  текстів,  створеної  співробітни-
ками  Інституту  філософії  РАН),  що  дозволив  проаналізувати 
цілий  спектр  міжнародних  взаємодій,  серед  яких  російсько-
американські відносини, зв’язки на території СНД.

Оформлення  івент-аналізу  як  методу  політичних  дослі-
джень  запропоноване  американським  ученим  Ч.  Макклелан- 
дом. В його уявленні події міжнародного життя могли групува-
тися залежно від ряду основних характеристик. Базовими ха-
рактеристиками виступали запозичені  з комунікаційної теорії 
Г. Лассуелла параметри політичної дії, а саме:

1) визначення суб’єкта дії (хто є ініціатором);
2) зміст політичної події;
3) об’єкт (на кого спрямована дія);
4) час здійснення події.
Використання цих даних дає можливість кількісно описати 

явища  у  міжнародному  житті,  а  застосування  ранжирування, 
залежно від їх важливості та міри впливу, — провести точніший 
аналіз.  Після  первинної  обробки  інформація  вводиться  у  ма-
тричні таблиці, що дає змогу вести аналіз за допомогою машин-
них засобів обробки. Нині операціональність цього методу під-
тверджується широкою сферою його використання — від ана-
лізу  міжнародної  безпеки  до  вивчення  регіональних  систем 
міжнародних відносин.
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Метод  когнітивного  картування  вибудовується  на  стику 
дисциплін і пов’язаний з тим, яким чином сприймаються полі-
тичним  лідером  ті  або  інші  проблеми.  У  середині  70-х  років 
американський  політолог  Р.  Джервіс  продемонстрував,  як  на 
політичні рішення впливають когнітивні чинники, тобто в про-
цесі засвоєння інформації, що поступає, політик покладається 
на  власні  погляди  й  установки.  Складання  когнітивних  карт 
допускає формування списку явищ, що викликають певну ре-
акцію  особи,  яка  приймає  рішення.  Це  дозволяє  виявити,  до 
яких подій або процесів політик ставиться з особливою увагою, 
а  які  з  них  йому  представляються  малозначимими.  На  основі 
обробленої  інформації  можна  формувати  прогнози  відносної 
подальшої поведінки лідера у разі настання тих або інших по-
дій. Проте недостатність об’єктивної інформації веде до скоро-
чення можливостей цього методу. Тому канадський дослідник 
Б. Корані запропонував спрощений варіант вивчення поведін-
ки міжнародних акторів. З позиції цього автора, для досліджен-
ня  характеру  міждержавних  відносин  достатньо  заповнити 
карти взаємодії у двох напрямах з ранжируванням за статусом 
у кожному: державним візитам (перші особи, прем’єр-міністри, 
міністри) і типам дипломатичних представництв (посол-рези-
дент або нерезидент, резидентне або нерезидентне дипломатич-
не представництво).

Для  сучасних  міжнародних  політичних  досліджень  як  
ніколи  велике  значення  мають  прогностичні  методи,  до  яких 
можуть бути віднесені методи експертних оцінок, екстраполя-
ції,  побудови  сценаріїв  і  дельфійський  метод.  Перший  з  них 
пов’язаний  із  залученням  великої  групи  фахівців  для  статис-
тичної  обробки  передбачуваних  результатів  події.  Метод  
екстраполяції дає можливість розповсюдити наявні тенденції 
у розвитку суспільно-політичних процесів на подальші періо-
ди  з  використанням  математичного  апарату.  При  побудові  
сценаріїв важливим аспектом є групова робота  із застосуван-
ням  простих  логічних  побудов  відносно  певних  явищ. 
Дельфійський  метод  передбачає  можливість  багаторазового 
програвання  групою  експертів  визначених,  запропонованих 
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ними ж сценаріїв розвитку ситуації для виявлення спільного 
знаменника.

Отже, у міжнародних дослідженнях розроблено великий ме-
тодологічний  апарат,  який  сприяє  проведенню  різних  типів  
теоретичних  і  прикладних  досліджень.  Вибір  конкретних  до-
слідницьких  підходів  і  процедур  значною  мірою  залежить  від 
об’єкта і предмета дослідження, проте потрібно зауважити, що 
для  отримання  точних  результатів  необхідно  звертатись  до 
комбінування методів.

Питання для самоконтролю
1.  Назвіть теоретичні методи дослідження світової політики.
2.  Яке місце моралі у взаємодії держав на міжнародній арені 

відводив Г. Моргентау?
3.  Перерахуйте параметри політичної дії комунікаційної тео-

рії Г. Лассуелла.
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розділ 2.   Сучасні концепції безпеки у світовій 
     політиці

2.1. Поняття міжнародної безпеки 

Під міжнародною безпекою у світовій політиці розуміється 
стан міжнародних відносин, що забезпечують стабільність сві-
тової спільноти. 

Інакше кажучи, міжнародна безпека — це стан міжнародних 
відносин, в якому їхнім суб’єктам не загрожує небезпека війни 
або  інше  посягання  ззовні  на  суверенне  існування  і  незалеж-
ний розвиток. Відповідно до Статуту ООН нині головна відпо-
відальність  за  підтримку  міжнародного  світу  покладена  на 
Раду Безпеки ООН. Саме їй належить виняткове право засто-
совувати санкції проти агресора. 

Ідея міжнародної безпеки, її практична реалізація зумовлені 
історичними,  економічними,  політичними,  соціальними  й  ін-
шими чинниками. Виникнувши з утворенням такого інституту, 
як  держава,  проблема  міжнародної  безпеки  історично  завжди 
була  органічно  пов’язана  з  вирішенням  питань  війни  і  миру. 
Численні війни змушували держави піклуватися про свою без-
пеку, що виступала їхньою здатністю різними засобами (само-
стійно або у складі коаліції держав) забезпечити захист зовніш-
ньої загрози своєму існуванню і розвитку. 

У кожну епоху міжнародна безпека залежить від панівного 
способу  виробництва,  характеру  і  тенденцій  розвитку  міжна-
родних відносин і зв’язків. На її забезпечення роблять прямий і 
опосередкований вплив рівень розвитку цивілізації, матеріаль-
ної  і  духовної  культури:  стан  виробництва,  військової  справи, 
науки  і  техніки,  міжнародної  торгівлі,  інформації,  зв’язку  і 
транспорту;  розвиток  процесів  інтернаціоналізації  господар-
ства і громадського життя, географічного середовища; характер 
глобальних проблем і т. д.

Ці  чинники  надають  велику  конкретно-історичну  своєрід-
ність  змісту  міжнародної  безпеки,  її  видам,  формам,  шляхам 
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формування,  способам  здійснення,  міжнародно-правовим  та 
іншим  механізмам  реалізації,  ефективності  використовуваних 
гарантій тощо. 

Водночас вони не є фатально зумовленими. Велику роль ві-
діграє  свідома  діяльність  людей,  класів,  партій,  громадських 
рухів і міжнародних організацій. 

У  минулому  традиційними  засобами  забезпечення  міжна-
родної безпеки вважалися: 

•  об’єднання держав у двосторонні або багатосторонні вій-
ськово-політичні союзи, пакти, блоки, угруповання та ін., 
створення великих оборонних систем (ліній) і споруд; 

•  володіння  державами  максимально  можливою  кількіс-
тю сучасної зброї  і військової техніки, оснащення ними 
збройних  сил,  здатних  вирішувати  поставлені  перед 
ними військово-політичні та стратегічні завдання. 

Відповідно  до  цього  розроблялися  концепції  міжнародної 
безпеки, військові доктрини, на основі яких розгорталася під-
готовка держав, їх армій і флотів до дій в умовах війни. Така іс-
торична практика, що склалася в обстановці військового супер-
ництва і безперервних воєн між державами, виявилася нездат-
ною забезпечити надійну міжнародну безпеку. 

До середини ХХ ст. у міжнародних відносинах були відсутні 
універсальні міжнародні організації і стійкі регіональні угоди й 
інститути, метою яких було б забезпечення безпеки. Військові 
й військово-політичні союзи держав служили не стільки засо-
бом регіональної і національної безпеки країн, що входили в ці 
союзи,  скільки  знаряддям  підготовки  нових  воєн  і  найбільш 
вигідного використання  їхніх результатів. У новітній час гли-
бокі  антагоністичні  протиріччя  між  військово-політичними 
угрупованнями  держав,  що  ворогують,  породили  численні 
збройні  конфлікти,  інтервенції,  колоніальні  війни  і  призвели 
до двох світових воєн. Створена у 1919 р. Ліга Націй не змогла 
забезпечити, згідно зі Статутом, міжнародний “мир і безпеку”. 

Нині,  як  вважають  політологи  та  політики,  склалася  нова 
розстановка політичних сил у світі, що зумовила необхідність 
і  можливість  забезпечення  міжнародної  безпеки  в  інтересах 
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усього людства. Система безпеки охоплює військову, політич-
ну,  економічну,  гуманітарну  і  екологічну  сфери.  Кожна  з  цих 
сфер  відносно  самостійна,  має  свої  особливості  та  проблеми,  
від рішення яких залежить ступінь міцності міжнародної без-
пеки. 

У соціально-економічній сфері гарантуванню такої безпеки 
сприяють:  загальна  зацікавленість  народів  у  безпечному  роз- 
витку,  що  досяг  величезних  розмірів  світового  господарства  і 
широких світогосподарських зв’язків; інтернаціоналізація соці-
ального  і  економічного  життя,  що  зростає;  наявність  глобаль-
них  проблем  сучасності,  які  ускладнюються  і  рішення  яких 
можливе лише у безпечному світі, з позицій загальнолюдських 
інтересів  і  потреб,  а  задоволення  неможливе  без  припинення 
гонки озброєнь і зміцнення світу. 

У політичній сфері на користь міжнародної безпеки вплива-
ють такі потужні чинники, як відносна цілісність сучасного сві-
ту,  все  більша  взаємозалежність  держав,  миролюбна  політика 
більшості  країн  світової  співдружності;  діяльність  міжнарод-
них регіональних і національних демократичних рухів і органі-
зацій; припинення холодної війни між Сходом і Заходом, нала-
годження між ними нормальних, цивілізованих відносин у всіх 
галузях. 

У військовій сфері відбулися зміни, що не мали місця у ми-
нулому: стало ясно, що в ядерній війні неможливо досягти по-
літичних цілей. Ядерна війна перестала бути раціональним за-
собом політики. 

До  найактуальніших  проблем  у  військовій  сфері  в  нових 
умовах  належать  нерозповсюдження,  скорочення  і  ліквідація 
ядерної  зброї,  відмова  від  ядерної  війни,  демілітаризація  кос-
мосу, скорочення звичайних озброєнь і військових бюджетів. 

У  гуманітарній  сфері  необхідність  і  можливість  створення 
міжнародної системи безпеки зумовлені великими позитивни-
ми змінами у суспільній свідомості:

• зміцненням сучасного політичного мислення з властивим 
йому трактуванням пріоритету загальнолюдських інтересів ви-
живання над усіма іншими інтересами і цілями; 
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•  ростом  антимілітаристських  поглядів  значних  мас  насе-
лення, їхньою переконаністю у неприпустимості ядерної війни; 
широким розвитком гуманітарної сфери, що зближує народи і 
стимулює їхні спільні дії на захист світу і зміцнення безпеки. 

В  екологічній  сфері  забезпечення  міжнародної  безпеки  по-
винно істотно зменшити забруднення поверхні землі й атмос-
фери індустріальними і транспортними відходами, хижацьке і 
невміле використання природних багатств. 

Міцність  міжнародної  безпеки  повинна  ґрунтуватися  на 
справедливих принципах. У загальному вигляді вони сформу-
льовані у Статуті ООН. 

Стосовно Європи ці принципи конкретизовані у завершаль-
ному  акті  загальноєвропейської  наради  (Гельсінкі,  1975  р.). 
Серед принципів, що належать до військово-політичної сфери 
безпеки, найбільше значення мають принцип рівності й одна-
кової безпеки та принцип ненанесення збитку нічиїй безпеці у 
відносинах  між  державами.  Так,  принцип  однакової  безпеки 
вимагає  підтримки  воєнно-стратегічної  рівноваги  сторін  (чим 
його  рівень  нижчий  —  тим  безпека  вища);  припинення  спроб 
отримання  односторонніх  військових  переваг;  збалансованого 
пропорційного скорочення збройних сил і озброєнь відповідно 
до  угод  сторін;  здійснення  однакового  за  обсягом  та  іншими 
основними параметрами погодженого контролю (міжнародно-
го,  національного,  з  використанням  інспекції  на  місцях)  від-
носно військової діяльності та озброєння. 

Основні гарантії міжнародної безпеки розроблено і викладе-
но у документах ООН, інших міжнародних форумах, вони є за-
гальновизнаними у відносинах між державами (союзами, коа-
ліціями). До засобів забезпечення міжнародної безпеки відно-
сяться: співпраця держав в області припинення гонки озброєнь, 
обмеження озброєнь, часткового і повного роззброєння, насам-
перед ядерного; запобігання і ліквідація вогнищ війни, озброє-
них конфліктів; зниження міжнародного напруження; відмова 
від курсу досягнення військової переваги, послідовне знижен-
ня рівня військового протистояння, скорочення збройних сил 
до розмірів розумної достатності, цілей оборони; викорінюван-
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ня  неоколоніалізму,  державного  тероризму,  расизму;  спільне 
рішення  в  інтересах  народів  назрілих  загальнолюдських,  гло-
бальних  проблем;  перетворення  погоджених  колективних 
принципів  міжнародної  безпеки  на  конкретні  договірні 
зобов’язання держав і створення надійної системи контролю за 
допомогою  національних  і  міжнародних  засобів  за  їх  строгим 
виконанням.

У 80-х роках з’явилися нові підходи у вивченні міжнародної 
безпеки, засновані на розумінні важливості не лише військово-
політичних  питань,  а  й  економічних,  екологічних,  соціальних  
і  гуманітарних  проблем,  і,  нарешті,  неподільності  безпеки. 
Відповідно  до  цього  принципу  виклики  у  сфері  безпеки  не 
лише  зачіпають  усі  основні  сфери  міжнародних  відносин,  а  й 
породжують загальні інтереси держав. Отже, безпека одних не 
повинна забезпечуватися за рахунок безпеки інших. 

Сьогодні залежно від джерела і спрямованості загрози при-
йнято  розрізняти  військово-політичну,  економічну,  культурну, 
енергетичну,  інформаційну,  демографічну,  техногенну,  продо-
вольчу, екологічну й  інші види безпеки. Це свідчить про фор-
мування “широкого” підходу до цієї проблеми. За словами про-
фесора  кафедри  світових  політичних  процесів  МДІМВ 
Володимира Кулагіна: “Відбувається вирівнювання пріоритет-
ності  різних  сфер  “широкої  безпеки”.  Військова  безпека  дещо 
втрачає  своє  раніше  майже  монопольне  положення  “високої 
політики”. У верхній частині порядку денного світової взаємо-
дії  її  тіснять  ті  невоєнні  проблеми,  які  раніше  беззастережно 
відносилися  до  розряду  “низької  політики”.  Водночас  він  за-
стерігає,  що  безмежне  розширення  цього  простору  загрожує 
поглинанням феноменом безпеки усього комплексу міжнарод-
них відносин і світової політики.

Залежно від об’єкта, що піддається загрозі й потребує захис-
ту, говорять про особисту  і групову, громадську і національну, 
регіональну і глобальну безпеку. Провідна роль у цьому перелі-
ку  належить  національній  безпеці  (англ.  —  national security), 
оскільки концепції регіональної (англ. — regional security), між-
народної  і  глобальної  безпеки  (англ.  —  global security)  форму-
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ються, передусім, на основі узгодження національних інтересів. 
“Глобалізація світу, — наголошує у зв’язку з цим В. Кулагін, — 
ставить завдання забезпечення глобальної безпеки, яка стає усе 
більш  різносуб’єктною  і  неподільною”.  При  цьому  концепція 
глобальної безпеки, спрямована на дослідження “нових” загроз 
і проблем, що мають глобальний характер, більшою мірою, ніж 
інші  концепції  безпеки,  враховує  інтереси  і  поведінку  недер-
жавних або нових транснаціональних акторів.

На  основі  збігу  і  в  результаті  узгодження  національних  ін-
тересів виникають різні регіональні та міжнародні організації, 
що  керуються,  як  зауважує  російський  дослідник  Тетяна 
Юр’єва, певними уявленнями (концепціями) про шляхи узго-
дження і відстоювання своїх групових інтересів як у взаєминах 
між собою, так і у відносинах з третіми країнами. Головним ін-
струментом  забезпечення  безпеки  у  планетарному  масштабі 
виступає ООН. Разом з нею помітну роль у врегулюванні різ-
номанітних  проблем  безпеки  грають  НАТО,  ОБСЄ,  ПАРЄ, 
ЄС, ОДКБ, ШОС, УНАСУР і багато інших міжнародних орга-
нізацій  і  об’єднань.  Їхнє  функціонування  є  найважливішою 
формою інституціоналізації безпеки.

Питання для самоконтролю
1.  Визначте поняття “безпека” у міжнародно-політичній тео-

рії.
2.  Простежте еволюцію співвідношення елементів безпеки.
3.  У чому полягає зростання ролі та значення невійськових 

факторів?

2.2. Основні ризики, виклики та загрози світовій безпеці

Сьогодні  розвиток  світової  політики  і  міжнародних  відно-
син протікає в умовах дуже суперечливих процесів, що відріз-
няються  високим  динамізмом  і  взаємозалежністю  подій. 
Зросла  уразливість  усіх  членів  міжнародного  співтовариства 
перед лицем як традиційних (“старих”), так і “нових” викликів 
і загроз.
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Відповідь на питання, що саме потрібно робити для забезпе-
чення національної безпеки (тобто постановка конкретних ці-
лей і завдань цієї діяльності), безпосередньо залежить від того, 
як  визначено  предмет  безпеки,  виділивши  процеси,  життєво 
важливі для людини як громадянина (зокрема процеси, що ви-
ступають як інтереси суспільства і держави). Тоді можна зрозу-
міти, що саме є розривами, перешкодами у протіканні процесів, 
з якими пов’язані ризики, виклики й загрози національної без-
пеки, і виділити джерела цих загроз.

Тут слід розрізняти ризики, виклики і загрози як різні сту-
пені небезпеки. У цьому термінологічному ряду ризики — най-
нижчий  рівень  небезпеки,  а  загрози  —  найвищий  рівень.  
Найважливіший  компонент  політики  національної  безпеки 
полягає в освоєнні та вмілому застосуванні технологій транс-
формації загроз у виклики, а викликів — у ризики. Якщо ж ри-
зики  переростають  у  виклики,  а  виклики  —  у  загрози,  то  це 
безперечна  ознака  серйозних  збоїв  у  системі  безпеки  тієї  або 
іншої країни.

Здавалося  б,  у  зв’язку  з  новими  науково-технологічними, 
економічними і соціальними досягненнями, розширенням кола 
користувачів  глобальною  мережею  Інтернет,  поширенням  де-
мократії,  досягненнями  в  області  свобод  і  прав  людини  після 
закінчення холодної війни і падіння комунізму зросли можли-
вості транскордонного спілкування, обміну товарами і послуга-
ми,  переміщення  людей,  підвищення  рівня  і  якості  їхнього 
життя. Водночас втрата колишніх  і відсутність нових важелів 
регулювання  світового  ладу  серйозно  деформували  традицій-
ний  зв’язок  між  національним  суверенітетом  і  національною 
безпекою,  призвели  до  появи  нових  проблем,  непіддатливих 
врегулюванню військовим шляхом. В їх числі ненадійність ін-
ститутів і механізмів ООН у забезпеченні глобальної безпеки; 
претензії  США  на  світове  панування;  домінування  у  глобаль-
ному інформаційному просторі західних ЗМІ; убогість і озлоб- 
леність населення глобального “Півдня”; наслідки розпаду ба-
гатонаціональних  держав;  деградація  Вестфальської  системи; 
політичні  спрямування  субнаціональних  груп  і  регіонів;  зрос-



54

тання  етнічного  і  релігійного  екстремізму;  сепаратизм  і  полі-
тичне насильство; регіональні й локальні озброєні конфлікти; 
збереження  цілісності  держав,  поширення  і  диверсифікація 
ЗМЗ  (зброї  масового  знищення);  кіберзлочинність  і  високо-
технологічний  тероризм  з  використанням  ЗМЗ;  міжнародна 
корупція  і  організована  злочинність;  неконтрольовані  транс- 
граничні  потоки  мігрантів;  незупинна  деградація  довкілля; 
планетарний  дефіцит  продовольства,  питної  води,  енергоре-
сурсів і т. д. Усе це підвищує значення ліберально-ідеалістичної 
парадигми у дослідженні світової політики.

Як можна помітити, при відносному зниженні значення за-
гроз військового характеру, потенційними носіями яких зали-
шаються  держави,  у  планетарному  масштабі  відбувається  на-
ростання невоєнних загроз безпеки глобального характеру. Все 
частіше  джерелами  загроз  та  інструментами  їх  нейтралізації 
стають  недержавні  дійові  особи  різноманітного  толку,  у  тому 
числі мультинаціональні корпорації, фінансові, військово-полі-
тичні,  релігійні,  екологічні,  правозахисні,  злочинні,  терорис-
тичні  організації  світового  масштабу,  субнаціональні  актори  і 
регіони.  У  такій  обстановці  все  очевиднішою  стає  недостат-
ність  наявного  в  міжнародно-політичній  науці  теоретичного 
багажу. Виникла необхідність у нових концептуальних побудо-
вах, які дозволили б не лише раціонально осмислити реалії, що 
міняються,  а  й  виконати  роль  операціональних  інструментів 
впливу  на  них  з  метою  зниження  ризиків  і  невпевненості,  з 
якими зіткнулися міжнародні актори.

Якщо раніше головним важелем впливу на міжнародну си-
туацію  розглядали  силу  держави  на  основі  його  основної  по-
тужності (англ. — hard power), то в умовах глобалізації держа-
ви і міжнародні організації частіше стали сподіватися на засто-
сування  м’якого  впливу,  або  м’якої  сили  (англ.  —  soft power). 
Так,  реагуючи  на  трагічні  події  11  вересня  2001  р.,  що  міцно 
зв’язали  безпеку  США  з  глобальною  безпекою,  американці 
стали  докладати  значних  зусиль  щодо  розширення  зон  гло-
бальної  стабільності,  усунення  деяких  найбільш  кричущих 
причин  політичного  насильства.  Вони  також  посилили  під-
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тримку політичних режимів, які, на їхню думку, ґрунтувалися 
на засадничих цінностях прав людини і конституційних меха-
нізмах.

Аналізуючи Стратегію національної безпеки США 2002 р., 
Р. Каглер звертає увагу на те, що вона спрямована не лише на 
рішення складних проблем безпеки сьогодення і відображення 
загроз, “що походять від терористів і тиранів”, а й на сприяння 
глобальному  економічному  прогресу,  боротьбі  з  глобальною 
бідністю,  зміцненню  відкритого  суспільства  і  демократії,  за-
безпеченню свобод людини у несприятливих регіонах, відсто-
юванню прагнення до поваги людської гідності. На його дум-
ку, рішення цих завдань має своїм результатом “специфічний 
американський  інтернаціоналізм”, спрямований на створення 
рівноваги сил, яка сприяє свободі людини і робить світ в умо-
вах глобалізації безпечнішим і кращим.

У  концепції  миротворчості  ООН  останніми  роками  прово-
диться  комплексний  підхід  до  подолання  як  військових,  так  і 
невоєнних загроз. Тому підтримка і закріплення світу в якому-
небудь  регіоні  сьогодні  не  обмежується  тільки  стримуванням 
озброєного  насильства,  примусом  до  миру  і  створенням  умов 
для організації переговорного процесу. На миротворців покла-
даються  завдання  з  надання  допомоги  сторонам  конфлікту  у 
відновленні економіки, забезпеченні цивільного правопорядку, 
захисті прав людини, підготовці та проведенні виборів, переда-
чі  влади  місцевим  органам,  організації  місцевого  самовряду-
вання, охорони здоров’я, освіти і т. д. Велике значення надаєть-
ся просвітницькій роботі, спрямованій на примирення учасни-
ків конфлікту, формування у них установок на ненасильницьке 
вирішення  спірних  питань,  толерантну  поведінку  з  викорис-
танням ЗМІ.

У  2000–2008  рр.  особливо  помітно  проявилася  структурна 
криза систем як міжнародної, так  і національної безпеки. У ці 
роки набрали силу нові явища, які в середині 90-х років прояв-
лялися  не  так  очевидно,  як  зараз.  Йдеться  про  глобалізацію, 
кризу  національної  ідентичності,  кризу  глобального  управлін-
ня,  міжнародний  (а  точніше  —  транснаціональний)  тероризм, 
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натиск світового ісламу, деградацію ООН й інших міжнародних 
організацій та ін. Усі ці явища “накладаються” на проблеми на-
ціональної і міжнародної безпеки та вимагають свого осмислен-
ня й аналізу.

В умовах глобалізації і розпаду старого світового ладу в ре-
зультаті розвалу СРСР і біполярного світу сталося різке падін-
ня  рівня  керованості  міжнародними  процесами.  Зросла  регіо-
нальна і частково глобальна нестабільність. Це, зокрема, спри-
яло тому, що національна безпека виявилася тісно пов’язаною з 
безпекою міжнародною. Міжнародний вимір національної без-
пеки, який і раніше ніким не заперечувався, багаторазово зріс. 
Відтепер будь-яка держава може почуватися у відносній безпе-
ці лише в умовах формування нового, справедливішого світо-
вого порядку. Це, у свою чергу, розхитує основи Вестфальської 
системи і веде до кризи системи міжнародної безпеки, створе-
ної після 1945 р. 

На  регіональному  і  локальному  рівнях  зростає  небезпека 
міждержавних  озброєних  конфліктів  та  їх  неконтрольованої 
ескалації.  Насамперед  це  стосується  Близького  і  Середнього 
Сходу, вогнища потенційного протистояння на Балканах, а та-
кож  на  пострадянському  просторі:  Ферганська  долина,  Крим, 
Придністров’я,  Джавахетія,  Нагірний  Карабах,  Абхазія,  Пів- 
денна  Осетія  (в  останніх  двох  випадках  вони  вже  вилилися  в 
озброєні конфлікти) і в деяких країнах Африки. У світі нарос-
тає дестабілізація і навіть хаос. 

Міжнародному співтовариству нав’язується гіпертрофоване 
значення  чинника  сили.  Практика  односторонніх,  нелегітим-
них, з точки зору міжнародного права, дій з боку ряду держав, 
так  само  як  і  зусилля  із  продавлювання  своїх  позицій  при  
повному ігноруванні законних інтересів  інших партнерів, сер-
йозно підривають стабільність. 

Вже зараз очевидно, що практично усі механізми підтримки 
міжнародної  безпеки,  створеної  після  Другої  світової  і  в  роки 
холодної  війни  (ООН,  НАТО,  ОБСЄ  та  ін.),  неадекватні  ви-
кликам  початку  століття.  Спроби  реформувати  ці  структури 
досі успіху не мали.
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Все  більшу  роль  у  світі  відіграють  країни  Азійсько-Тихо- 
океанського  регіону,  насамперед  Китай.  Це  посилює  конку-
рентну  боротьбу  з  можливою  військово-силовою  складовою.  
У різних регіонах загострюються національні та соціально-еко-
номічні проблеми, виникає небезпека гонки озброєнь на регіо-
нальному рівні, поширення зброї масового знищення, терориз-
му,  наркобізнесу  тощо.  Небезпечний  виклик  регіональної  і 
міжнародної стабільності — зростання національного і релігій-
ного екстремізму. 

Загострюється суперництво за енергоресурси. Побоювання 
за непорушність контролю над ресурсами штовхає держави до 
нарощування своїх оборонних зусиль. Країни-споживачі енер-
горесурсів  заграють  з  ідеєю  використання  військово-політич-
них  інструментів  для  силового  забезпечення  доступу  до  них 
(“енергетичне НАТО”). 

У світі знову розгорнулася неконтрольована гонка озброєнь. 
Сьогодні  вона  вийшла  на  новий  рівень,  а  її  масштаби  у  низці 
регіонів  перевищують  навіть  пікові  показники  часів  холодної 
війни. Це відбувається на тлі деградації глобальних і регіональ-
них  режимів  контролю  над  озброєннями.  Відсутність  міжна-
родних процедур контролю за торгівлею звичайними озброєн-
нями призводить до їх стрімкого поширення, у тому числі і се-
ред  кримінальних  структур.  Росте  загроза  появи  так  званих 
дестабілізуючих  озброєнь,  ядерних  зарядів  малої  потужності, 
стратегічних ракет з неядерними боєголовками. 

Серед головних причин нової глобальної гонки озброєнь — 
зростання  дестабілізації  міжнародних  відносин,  а  також  полі-
тика Сполучених Штатів з “примусу до миру” і “нав’язування 
демократії”.  Ініційовані Вашингтоном конфлікти в Іраку  і ко-
лишній  Югославії  продемонстрували  примарність  надій  на 
міжнародні гарантії безпеки, змусили інші держави шукати за-
хист  свого  суверенітету  в  зміцненні  збройних  сил.  Імпорт 
озброєнь нарощують не лише відверто антиамериканські режи-
ми,  а  й  ті,  хто,  не  маючи  власної  військової  промисловості, 
озброюється про всяк випадок — Малайзія, В’єтнам, ОАЕ. Ще 
один важливий чинник — згортання “ядерної парасольки”, під 
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якою  почували  себе  у  безпеці  сателіти  Радянського  Союзу  і 
США,  послаблення  стримувальної  ролі  ядерних  потенціалів 
останніх. У низці випадків усе це змушує багато країн поклада-
тися у питаннях оборони на власні сили. 

Водночас  самі  США  виступають  лідером  світової  гонки 
озброєнь у кількісному і якісному відношенні. При цьому про 
“гонку  за  лідером”  не  може  бути  й  мови,  оскільки  нинішній 
військовий бюджет Сполучених Штатів становить приблизно 
половину всіх світових витрат на оборону. У 2009 р.  загальні 
військові  витрати  Вашингтону  склали  більше  700  млрд  дол. 
(Росії  —  трохи  більше  30  млрд  дол.)  При  цьому  американ- 
ські  військові  витрати  носять  інноваційний  характер:  на  роз-
робку  і  випробування  нових  систем  озброєнь  асигновано  
75,7 млрд дол. Тільки на програми ПРО (протиракетної обо-
рони),  військового  використання  космосу,  а  також  ядерних 
озброєнь Пентагон запросив 51,1 млрд дол. Активно розробля-
ються  нові  види  зброї  на  нових  фізичних  принципах  —  гео- 
фізична, іоносферна зброя та ін. 

Відносно  ядерного  чинника  важливо  брати  до  уваги  такі 
тенденції:

• не зважаючи на зведення до мінімуму вірогідності виник-
нення  великих  воєн  і  військових  конфліктів  між  провідними 
державами, кардинального зменшення ролі ядерної зброї (ЯЗ) 
у  світовій  політиці  наразі  не  спостерігається.  (Ця  тенденція 
може змінитися не раніше, ніж через 15–20 років, але якщо по-
ширення  ЯЗ  збільшиться,  вірогідним  може  виявитися  підви-
щення його ролі в новому “ядерному столітті”.) Навпаки, теро-
ристичні акти і пріоритети загроз, що міняються, ведуть до не-
безпечного зниження порогу застосування ядерної зброї, росту 
вірогідності  його  застосування  і  можливої  неконтрольованої 
ескалації. Цьому ж сприяє подальше поширення ЗМЗ і засобів 
його доставки; 

• накопичений у США технологічний заділ і результати на-
турних  випробувань  компонентів  ПРО  свідчать  про  можли-
вість  вже  у  середньостроковій  перспективі  (5–10  років)  
розгорнути  обмежену  протиракетну  систему,  щільність  якої 
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можна  буде  постійно  нарощувати.  Інтересам  Росії  упродовж 
наступних  15–25  років  вона  навряд  чи  зможе  погрожувати, 
особливо  якщо  продовжить  модернізацію  свого  стратегічного 
ядерного потенціалу. Але введення в дію американської систе-
ми ПРО сприятиме “перенаціленню” ядерних сил інших країн 
з  американських  об’єктів,  можливо,  і  на  об’єкти  Росії,  що,  у 
свою чергу, дестабілізує стратегічне становище у світі. 

Серйозність  цих  викликів  посилюється  тим,  що  “централі-
зований” режим контролю над озброєннями, який загалом за-
безпечував передбачуваність військово-політичної ситуації, до-
статнє  стратегічне  попередження  і,  по  суті,  усував  небезпеку 
раптового нападу, і далі деградуватиме. Термін дії двох найваж-
ливіших російсько-американських договорів щодо обмеження і 
скорочення  стратегічних  озброєнь  закінчується.  У  2009  р.  за-
кінчився  термін  дії  Договору  про  стратегічні  наступальні 
озброєння,  а  новий  Договір  від  5  грудня  2009  р.  носить  фор-
мальний  характер.  У  2012  р.  закінчився  термін  дії  Договору 
про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Інспекції 
за Договором про ракети середньої  і меншої дальності припи-
нено у зв’язку із закінченням у травні 2001 р. тринадцятирічно-
го  терміну  інспекційної  діяльності  (але  заборона  на  виробни-
цтво  таких  ракет  продовжує  діяти,  оскільки  це  безстроковий 
договір).  Швидше  за  все  —  передусім  унаслідок  розширення 
НАТО  на  схід  —  буде  знищено  Договір  про  звичайні  збройні 
сили  в  Європі.  Розраховувати  ж  на  нові  серйозні  угоди  у  цій 
сфері із США і НАТО не доводиться. Не зважаючи на ратифі-
кацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 
трьома  ядерними  державами  —  Росією,  Великою  Британією  і 
Францією, — перспектива набуття його чинності залишається 
безнадійною  (через  позиції  Сполучених  Штатів,  Китаю, 
Ізраїлю,  Ірану,  Індії,  Пакистану,  КНДР  і  деяких  інших  країн, 
що мають ядерні технології). 

На  Близькому  Сході  можливі  військові  конфлікти  типу 
Лівансько-ізраїльсько  (2006  р.)  із  залученням  двох  і  більше 
країн, зокрема Ізраїль і Іран. Вони можуть починатися за ана-
логічним  сценарієм  —  як  боротьба  Ізраїлю  з  транснаціональ-
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ними терористичними організаціями на території низки араб-
ських країн.

Неминучим  є  і  подальший  повсюдний  ріст  антиамерикан-
ських  і антизахідних настроїв разом з відчуттям повного про-
валу Сполучених Штатів як “світового поліцейського”. У світі 
виникне вакуум безпеки, а події розвиватимуться за найгіршим 
сценарієм: Ірак, що розпадається, зростання ісламістського те-
роризму,  нездатність  Вашингтону  йому  протистояти  зі  збере-
женням бажання демонструвати світу, що США — все-таки не 
“паперовий тигр”.

Ісламський світ — наразі доки лише віртуальний політико-
цивілізаційний  суб’єкт.  Мусульмани  об’єднані  конфесійно, 
але розділені за політичними школами, ставленням до приро-
ди політичної влади, власною релігійною історією, режимами і 
т. д. Проте у стратегічній перспективі ісламська община є по-
тужним  ресурсом  опору  новому  світовому  ладу,  якщо  він,  як 
це  відбувається  сьогодні,  формуватиметься  без  урахування  її 
інтересів. Якщо і далі до ісламського світу не ставитимуться з 
належною  повагою,  може  посилитися  і  навіть  запанувати  
ісламістський екстремізм, що відгукнеться “конфліктом циві-
лізацій”.  (При  цьому  невідомо,  що  для  екстремістів  означає 
“повагу”.)  Перспектива,  що  лякає,  —  захоплення  влади  ісла-
містами в Пакистані або в результаті військового перевороту, 
або через легітимну процедуру виборів. Тоді в їхніх руках опи-
нилася б ЯЗ. 

Збільшення розриву між надбідними і надбагатими країна-
ми, що призводить до маргіналізації не лише окремих держав, а 
тепер уже й цілих регіонів, наростання “веймарського синдро-
му” в ісламському світі, сприятимуть ескалації дій транснаціо-
нальних терористичних організацій, у тому числі відносно кра-
їн Великої Європи. 

Рівень  терористичної  активності  залишатиметься,  при- 
наймні, так само високим, як у 2001–2006 рр., а зросте, швид-
ше  за  все,  якщо  не  буде  вжито  скоординованих  радикальних 
заходів, які передбачають військово-силові та цілий ряд інших 
дій. 
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З цією проблемою пов’язана й інша — практична — нездат-
ність  міжнародного  співтовариства  вирішити  проблему  так 
званих держав, що падають, або не відбулися.

До початку світової економічної кризи здавалося, що части-
ну з перерахованих викликів і загроз вдасться пом’якшити за-
вдяки  продовженню  світового  економічного  зростання.  Сьо- 
годні ці надії зруйновано. Але самі проблеми не зникли. Ними 
неминуче доведеться займатися. Якщо це не зробити своєчас-
но,  то  для  їхнього  відображення  знадобляться  значно  більші 
зусилля і ресурси. 

До  2020  р.  можуть  з’явитися  ще  3–6  ядерних  (в  усякому 
разі,  де-факто)  держав.  Якщо  до  2015  р.  Іран  отримає  такий 
статус (а швидше за все, так і буде), це може стати спусковим 
механізмом для остаточного краху Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї (ДНЯЗ), і, в гіршому випадку, ще низка 
країн може залучитися до “ядерного клубу” у подальші 10 ро-
ків,  у  тому  числі  ті,  які  готові  зробити  вибір  на  користь 
без’ядерного статусу (Південна Корея, Японія, Тайвань, Лівія, 
Сирія, Єгипет, Саудівська Аравія, Алжир, Туреччина, Бразилія, 
Аргентина). 

Таким чином, вже через 10–12 років світ цілком зможе опи-
нитися перед загрозою ядерних криз, лавиноподібного поши-
рення ядерних арсеналів в інших країнах, зокрема з нестійки-
ми режимами, в яких умови зберігання ядерної зброї і вимоги 
щодо неможливості несанкціонованого доступу і застосування 
цієї зброї будуть на найнижчому рівні. Разом з реальною мож-
ливістю ядерного тероризму все це може створити такі загрози 
не  лише  регіональної,  а  й  глобальної  безпеки,  порівняно  з  
якими  всі  інші  виклики  і  загрози  (екологічні,  енергетичні  й 
інші) відступлять далеко на задній план.

Питання для самоконтролю
1.  Виділіть основні ризики, виклики та загрози світовій без-

пеці.
2.  Покажіть взаємозв’язок між послабленням безпеки та ви-

никненням нових видів зброї.
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3.  Окресліть загрозу атомної зброї для підтримання світової 
безпеки.

2.3. Базові безпекові концепції та теорії

Світова  політична  економія  розробила  кілька  базових  
концепцій, що становить основу аналітичного апарату при до-
слідженні  взаємозв’язків  світової  політики  і  економіки. 
Насамперед  необхідно  зупинитися  на  концепції  комплексної 
взаємозалежності  (Theory  of  Complex  Interdependence),  яку 
сформулювали Р. Кеохане і Дж. Най у класичній праці “Power 
and Interdependence”, що з’явилась у 1977 р. Комплексну взає-
мозалежність  автори  визначали  як  ситуацію,  що  виникла  в 
міжнародних відносинах у результаті розширення світової тор-
гівлі й фінансових зв’язків, в якій: 1) між суспільствами, дер-
жавами й іншими суб’єктами міжнародного життя встановлю-
ються множинні канали комунікації; 2) розмивається ієрархія 
ключових проблем міжнародних відносин, різні питання вияв-
ляються  пов’язаними  між  собою  найнесподіванішим  чином,  
ієрархічний ще донедавна порядок денний держав у міжнарод-
них відносинах стає комплексним; 3) у міжнародних відноси-
нах  знижується  ефективність  військової  сили  і  механізмів 
примусу,  ефективнішим  інструментом  рішення  проблем  стає 
пошук взаємних інтересів.

У цій роботі Кеохане і Най уперше відійшли від традиційно-
го  розуміння  міжнародних  відносин,  яке  припускає  провідну 
роль держави у міжнародних питаннях і наявність  ієрархії пи-
тань у світовій політиці, центральне місце в якій займають пи-
тання безпеки, військової сили і примусу (реалізм). Автори до-
водять, що зниження ефективності військової сили як зовніш-
ньополітичного інструменту і, навпаки, посилення економічної 
та  інших  форм  взаємозалежності  між  державами  підвищують 
шанси  на  співпрацю  і  позитивну  взаємодію  між  державами. 
Порядок денний світової політики стає дедалі складнішим, да-
леко виходить за рамки питань міжнародної безпеки. Причиною 
цього є дифузія і фрагментація влади в економічних питаннях, 
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що, у свою чергу, відбувається у результаті збільшення взаємо- 
зв’язку національних економік різних держав. 

Держави, як  і раніше,  залишаються найважливішими грав-
цями у міжнародних відносинах, але в ситуації світових ринків 
держави, що глобалізуються, вже не можуть визначати резуль-
тати  взаємодії.  До  процесу  долучається  безліч  нових  гравців, 
які мають економічні ресурси і канали комунікації у власному 
розпорядженні,  формують  свої  інтереси  і  транснаціональні  
коаліції, до того ж це відбувається поза зонами контролю мініс-
терств закордонних справ і рад національної безпеки.

У кінці 70-х років, коли Кеохане  і Най виступили зі своєю 
революційною концепцією (сьогодні вона представляється оче-
видною,  такою,  що  існувала  завжди),  вона  описувала  систему 
відносин,  що  склалася  на  той  момент  між  розвиненими  інду-
стріальними  країнами.  На  сьогодні  ці  зміни  у  системі  міжна-
родних відносин охопили вже велику частину світу  і в просу-
ванні своїх міжнародних інтересів держави більшою мірою по-
кладаються на координацію зусиль національних економічних 
гравців, ніж на дії у традиційному зовнішньополітичному полі.

Імпульс розвитку світової політичної економії як дисциплі-
ні був даний ростом взаємозалежності національних економік 
після  Другої  світової  війни.  Чому  мінялася  система  світових 
господарських і політичних відносин? Чого можна було чекати 
в майбутньому? В основі цих питань лежала проблема взаємо-
дії економічних і політичних чинників у міжнародних відноси-
нах. Основне завдання нової дисципліни у той час полягало в 
осмисленні  природи  цих  взаємин  і  виявленні  провідної  сили: 
чи  управляють  економічні  інтереси  зовнішньою  політикою, 
або, навпаки, державна політика є головною силою змін у сві-
товій економіці.

Питання  про  взаємовідношення  політичних  і  економічних 
чинників у міжнародних зв’язках було поставлене у специфіч-
ному  контексті.  У  перші  десятиліття  після  закінчення  Другої 
світової  війни  військова,  політична  і  економічна  потужність 
була  сконцентрована  у  Сполучених  Штатах,  але  у  70-х  роках 
ситуація  почала  мінятися.  Американські  економічні  переваги 
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над рештою світу слабнуть, і фахівці почали ставити питання, 
як це вплине на політичну сторону міжнародних відносин і чи 
не  призведе  цей  процес  до  початку  періоду  політичної  неста-
більності у світі.

У ході дискусії, що розгорнулася, народилася концепція, яка 
сьогодні  відома  як  теорія  керованої  стабільності  (Hegemonic 
Stability Theory, HST). В основу теорії покладено припущення, 
що  здоров’я  і  стабільність  глобальної  економіки  якимось  чи-
ном залежить від наявності в ній економічної і політичної дер-
жави-гегемона.  Як  пізніше  сформулював  Кеохане:  “Теорія 
стверджує, що структура впливу, контрольована однією держа-
вою,  якнайкраще  сприяє  формуванню  сильних  міжнародних 
режимів,  які  мають  достатню  чіткість  і  яким  підкоряються”. 
Детальніше  центральне  положення  теорії  керованої  стабіль-
ності сформулював Чарльз Кіндлбергер: “Міжнародній еконо-
мічній і фінансовій системі потрібен лідер — країна, яка, свідо-
мо або несвідомо, готова виробити й інтернаціоналізувати дея-
ку  систему  правил,  встановлювати  стандарти  поведінки  для 
інших країн  і домагатися виконання країнами цих стандартів, 
брати на себе велику частину витрат на підтримку цієї системи 
і, особливо, готова узяти на себе зобов’язання підтримувати не-
вигідні  для  себе  заходи,  а  саме:  купувати  надлишки  товарів, 
підтримувати потік інвестицій і надати знижку на свій комер-
ційний  папір  органам,  організації  місцевого  самоврядування, 
охорони здоров’я, освіти і т. д.”.

Теорія  керованої  стабільності  ґрунтувалася  на  історичних 
спостереженнях. У період кінця ХIХ — середини ХХ ст. спосте-
рігалася  жорстка  кореляція  між  світовою  гегемонією  однієї  з 
великих держав і періодом стабільності у світових економічних 
відносинах.  На  початку  цього  періоду  лідером  виступала 
Велика Британія, а у світі процвітав Pax Britannica, заснований 
на “золотому стандарті”. У період між світовими війнами лідера 
не  існувало:  Велика  Британія  вже  не  здатна  була  виконувати 
цю роль, а Сполучені Штати були до неї ще не готові політично. 
Цей період у світовій економіці характеризувався економічною 
кризою, протекціонізмом і зниженням обсягів світової торгівлі 
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й  інвестицій.  Після  Другої  світової  війни,  під  час  дії  Бреттон-
Вудс,  світовим  гегемоном  стали  Сполучені  Штати,  а  навколо 
них сформувався Pax Americana. З цих спостережень доходять 
висновку:  “Для  того  щоб  стабілізувати  світову  економіку,  по-
трібна держава-стабілізатор, єдина держава-стабілізатор”.

Відзначалося, що для підтримки стабільності у світовій еко-
номічній  системі  потрібно  виконання  трьох  умов:  підтримка 
відкритого  імпорту  ринку,  виділення  довгострокового  контр-
циклічного кредитування і масоване короткострокове кредиту-
вання  у  разі  фінансової  кризи.  Оскільки  такі  заходи  досить  
обтяжливі, держава-лідер має бути готова брати на себе непро-
порційно високу частину витрат, особливо якщо інші держави 
спробують  “прокотитися  зайцем”.  Таким  чином,  стабільність 
світової фінансової системи розглядалася теорією як особливе 
“громадське благо”, обов’язок щодо забезпечення якого покла-
дався на державу-лідера.

Політологи,  які  вступили  в  дискусію,  внесли  в  теорію,  що 
розроблялася, серйозні політичні акценти, пов’язані з концеп-
ціями  влади  і  впливу.  Так,  було  помічено,  що  гегемонія  може 
реалізовуватися на практиці не лише на основі явних або неяв-
них  домовленостей,  а  й  шляхом  примусу.  Економічна  потуж-
ність може розглядатися не лише як мета політики, а й як  ін-
струмент посилення політичного впливу і забезпечення інтере-
сів  безпеки  держави-гегемона.  Наприклад,  для  забезпечення 
своїх  інтересів  безпеки  гегемон  може  відкривати  зарубіжні 
ринки силою і, навпаки, використавши загрозу заморожування 
міждержавної торгівлі й інвестицій, змусити інші країни наслі-
дувати встановлені ним правила.

У  подальшому  розвитку  теорії  керованої  стабільності  слід 
зазначити два важливі моменти. Один з них пов’язаний з мож-
ливістю змін у системі,  інший — з розширенням функції геге-
мона на групу країн.

Велике значення для розвитку теорії з першого питання, пи-
тання  про  можливість  змін  у  системі,  що  встановилася,  мали 
праці Роберта Гілпіна. Він стверджував, що система міжнарод-
них  відносин  формується  відповідно  до  інтересів  для  просу-
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вання  інтересів  її  найбільш  впливових  учасників.  З  часом,  зі 
зміною співвідношення сил і можливостей, держави, що стають 
сильнішими, спробують змінити правила гри у своїх інтересах, 
і продовжуватимуть ці спроби, поки витрати цих зусиль не по-
чнуть  перевищувати  можливу  вигоду  від  змін.  Таким  чином, 
попередня необхідна умова змін у світовій політичній системі 
полягає у “невідповідності наявної політичної системи і розпо-
ділом  впливу  між  тими  гравцями,  які  найбільшою  мірою  ви-
грають від її зміни”.

Зазнало еволюції і розуміння гегемона і його функцій у сві-
товій системі. По-перше, Р. Кеохане, ґрунтуючись на теорії ко-
лективних  дій,  дійшов  висновку,  що  роль  гегемона  у  світовій 
системі може грати не лише окрема держава, а й група держав. 
Цю думку розвинули Манкур Олсон і Томас Шеллінг, дійшов-
ши  висновку,  що  роль  гегемона  може  грати  і  група  країн,  до-
сить невелика для того, щоб вклад кожної з держав у “громад-
ське благо” був зумовлений вкладом інших учасників.

По-друге, з часом дещо змінилися й акценти в розумінні ви-
конуваної гегемоном функції. Роботи Баррі Ейшенгріна.

Розвиваючи  теорію  керованої  стабільності,  Стівен  Крас- 
нер  ввів  у  науковий  обіг  поняття  міжнародних  режимів 
(International Regimes), яке розвинулося у самостійну концеп-
цію і активно використовується фахівцями при аналізі системи 
світового управління. У центрі його уваги опинилося питання 
про те, який механізм вносить передбачуваність і стабільність  
у  міжнародні  відносини  у  відсутність  абсолютного  гегемона. 
Краснер  дійшов  висновку,  що  таким  цементуючим  складом  у 
міжнародних відносинах є режими: “Режими можна визначити 
як набори явних або неявних принципів, норм, правил і проце-
дур ухвалення рішень, до яких сходяться очікування учасників 
тієї  або  іншої  області  міжнародних  відносин.  Принципи  є  ві-
рою  у  факти,  причинну  залежність  і  моральні  принципи. 
Норми є стандартами поведінки, визначеними у термінах прав 
і обов’язків. Правилами є приписи  і  заборони дій. Процедури 
ухвалення рішень — це переважаючі практики здійснення і ре-
алізації  колективного  вибору”.  На  переконання  Краснера,  ре-
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жими мають значну інерцію та продовжують існувати і “управ-
ляти” світовою політичною й економічною системою ще довго 
після того, як обставини змінилися і центр сили, встановлений 
режим  послабився  або  перестав  існувати:  “Після  того,  як  ре-
жим  встановився,  він  починає  жити  своїм  життям”.  Режими 
можуть  мінятися,  але  для  цього  необхідно  додавати  сильний 
тиск впродовж довгого часу, зміна режимів нагадує геологічні 
процеси і відбувається так само важко і повільно.

У зв’язку з дискусією, що розгорнулася навколо теорії режи-
мів, слід згадати про ще одну політекономічну концепцію, ви-
сунену  британцем  Робертом  Коксом  на  початку  80-х  років. 
Концепція нового світового ладу (New World Order) стверджу-
вала,  що  зміни,  які  відбуваються  у  світі,  набагато  глибші,  ніж 
просто посилення інтеграції національних економік. Централь- 
ним  моментом  концепції  стало  формування  нової  “глобальної 
класової  структури,  що  накладається  на  національні  класові 
суспільства”. Під світовим ладом Кокс розумів історичну струк-
туру, що формується трьома чинниками: матеріальним потенці-
алом, ідеями й інститутами. Матеріальний потенціал високими 
темпами  інтегрується в єдиний світовий механізм,  інтернаціо-
налізація економіки трансформує громадські відносини та сти-
мулює інновації в інститутах управління. Міняється весь комп-
лекс відносин суспільства і держави, і новий світовий лад буде 
сформований  реакцією  світових  соціальних  сил,  які  постара-
ються “виторгувати кращу угоду зі світовою економікою”.

Питання для самоконтролю
1.  У чому полягає теорія керованої стабільності?
2.  Які  нові  поняття,  розвиваючи  теорію  керованої  стабіль-

ності, ввів у науковий обіг Стівен Краснер?

2.4. Поняття стабільності міжнародної системи

Теоретичні  проблеми  в  дослідженні  міжнародної  стабіль-
ності  є  наслідком  застосування  принципово  різних  методоло-
гічних підходів. Діапазон розуміння стабільності поширюється 
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від  відсутності  війни  до  кількісних  характеристик  ступенів  
взаємозалежності; від констатації статичної незмінності струк-
тури  відносин  до  оцінювання  типу  її  динаміки.  Дослідження 
стабільності  займає  важливе  місце  у  вивченні  проблеми  кон-
фліктогенності  міжнародної  системи.  У  процесі  дослідження 
цієї  проблеми  постає  ряд  важливих  теоретичних  питань. 
Перше  з  них  стосується  правомірності  постановки  завдання 
дослідження стабільності в рамках використання системної ме-
тодології. Для відповіді на це питання необхідно з’ясувати при-
роду стабільності, її часові та структурні параметри. Необхідно 
також відповісти на питання: стабільність є параметром струк-
тури, чи функцією елементів системи.

Визначення  поняття  “стабільність”  вимагає  абстрагування 
від  міжнародно-політичних  рис  стабільності  та  розгляду  її  як 
системного  параметра.  Стабільність  механічних  систем  зде-
більшого пов’язана  із законами збереження енергії. Вона опи-
сується  і  розраховується  за  допомогою  понять  “рівноваги”, 
“стаціонарності”,  “лінійності”.  В  основу  дослідження  покладе-
но саме динамічну стабільність, тобто система розглядається у 
стані  руху,  а  спокій  є  лише  окремим  випадком.  Стабільність  
механічних  систем,  залежно  від  типу  їхнього  руху,  може  бути 
асимптотичною,  сталістю  обмеженого  руху  (стійкість  за 
Лагранжем), сталістю типу “вхід-вихід” і т. д. Залежно від типу 
коливань, системи можна поділити на кілька груп; у межах цих 
груп градуювати ступені спостереження та керованості систем. 
Такі системи описуються за допомогою матриць, а їхня стабіль-
ність обчислюється математично. В основу стабільності меха-
нічних  систем  покладено  важливі  функціональні  оцінки:  ста-
більність  системи  визначається  її  здатністю  виконувати  сис-
темну функцію і зберігати основні параметри. Наближеним до 
механістичного розуміння стабільності є визначення останньої 
американським ученим Л. Річардсоном як здатності до віднов-
лення рівноваги. Це визначення стосується системи міжнарод-
них відносин.

Умови  стабільності  механічних,  теплових  та  подібних  сис-
тем  визначаються  об’єктивними  законами.  Стабільність  соці-
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альних систем принципово відрізняється в цьому відношенні. 
Класифікуючи соціальні відносини в межах системного підхо-
ду, можна визначити їх як різновиди рефлективних систем. У 
традиційному  розумінні  рефлексія  означає  здатність  оцінити 
позицію опонента, стати на його місце. Більш широким чином 
рефлексію  можна  визначити  як  здатність  “оцінити  оцінку” 
партнера по взаємодії.

Рефлексивні  взаємодії  найбільш  яскраво  проявляються  в 
умовах конфлікту. Конфлікт, як  і будь-яка  інша складна соці-
альна взаємодія, являє собою ситуацію, за якої сприйняття од-
ного з учасників є частиною “об’єктивної” реальності. Цей факт 
відмічено  в  роботах  американського  конфліктолога  К.  Боул- 
дінга,  який  сформулював  так  званий  загальний  принцип 
Гейзенберга, зміст якого і полягає у фіксації подібного впливу 
дослідника на об’єкт. Таким чином, у будь-якому конфлікті, а 
ширше  кажучи,  у  будь-яких  соціальних  відносинах,  сторони 
постійно відтворюють оцінювання ситуації іншими сторонами, 
додаючи їх до реальних складових ситуації. Формально ці про-
цеси описуються методиками булевої алгебри, у тому числі і в 
рамках теорії ігор. 

На  основі  викладених  міркувань  можна  зробити  висновок, 
що міжнародні відносини є прикладом складної рефлективної 
системи загалом, а будь-який міжнародний конфлікт або інша 
форма  взаємодії  —  конкретною  рефлективною  структурою. 
Виникає питання: якими є параметри та принципи стабільнос-
ті рефлективних структур? 

Перші  спроби  більш-менш  строго  визначити  поняття  ста-
більності  для  міжнародних  відносин  так  чи  інакше  зачіпали 
проблеми війни та миру. Завершеної форми вони набули у ви-
значенні стабільності американських вчених К. Дойча і Д. Сін- 
гера: “Стабільність — це вірогідність того, що система зберігає 
свої основні характеристики… і відсутня великомасштабна вій- 
на”.  Теоретичним  досягненням  останнього  визначення  є  його 
перша  частина.  Справедливою  є,  і  особливо  щодо  механічних 
систем, потреба у збереженні основних характеристик. Однак, 
якщо  для  фізичних  систем  загалом  набір  таких  основних  ха-
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рактеристик є окресленим і піддається експериментальній пе-
ревірці; то в соціальних системах виникають проблеми не лише 
із визначенням критеріїв стабільності, а й з окресленням рамок 
самих  систем,  що  досліджуються.  У  цьому  плані  визначення  
К. Дойча, Д. Сінгера та схожі визначення інших реалістів не є 
повністю задовільними. 

Інша частина наведеного тлумачення стабільності стосуєть-
ся відсутності війни як показника стабільності. Це твердження 
важко оцінити однозначно. Річ у тім, що воно може бути спра-
ведливим для конкретного контексту, а саме — для біполярного 
протистояння.  У  цьому  протистоянні  конфліктний  потенціал 
системи накопичувався у відносинах між двома полюсами; і до 
того  часу,  поки  він  не  виливався  у  війну  між  ними,  систему 
можна було вважати стабільною. Надалі буде продемонстрова-
но,  що  така  стабільність  є  окремим  випадком  стабільності  за 
спільним інтересом. Однак таке визначення неможливо засто-
сувати  в  загальному  випадку,  тобто  до  всіх  міжнародних  сис-
тем.  Із  змінами,  наприклад  у  структурі,  відбувається  зміна 
структури конфліктного потенціалу, в результаті чого він кон-
центрується на інших рівнях (регіональних, локальних) і в ін-
ших силових конфігураціях. І якщо війна між полюсами в біпо-
лярній системі могла бути лише дестабілізуючою, то в мульти-
полярних  системах  вона  може  сприяти  зміцненню  їхньої 
сталості, або, використовуючи термінологію авторів, збережен-
ню її основних характеристик. 

Відсутність війни між наддержавами, скоріше, була не атри-
бутом,  а  однією  з  ознак  системної  стабільності,  її  наслідком. 
Розуміння  стабільності  як  чогось,  притаманного  від  початку 
міжнародній  структурі,  є  характерним  для  неореалізму.  Кон- 
фігурація структури, за цією логікою, містить щось, що не доз- 
воляє державам вдаватися до певних дій, що могли б загрожу-
вати існуванню системи; а оскільки система продовжує існува-
ти,  вона  є  стабільною.  Таке  трактування  є  справедливим  за 
умови,  якщо  дилему  “структура-агент”  (structure-agent dilem-
ma) вирішувати на користь першої, тобто визнавати за струк-
турою  переважну  роль  у  формуванні  поведінки  окремих  еле-
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ментів і водночас відкидати значні можливості впливу окремих 
держав  на  конфігурацію  міжнародної  структури.  У  цьому  ви-
падку  стабільність  є  атрибутом  структури,  чимось,  що  прита-
манне  “загальному”  і  не  залежить  від  дії  та  взаємодії  
“частин”. За такою логікою стабільність і “відсутність війни” у 
відносинах між СРСР та США у період “холодної війни” є не 
наслідком уважного, раціонального ставлення кожної зі сторін 
до  опонента,  а  ознакою  значного  потенціалу  стабільності,  за-
кладеного в конфігурації біполярної структури. 

Такий підхід дає змогу значно звузити поняття стабільності 
і  ввести  його  в  рамки  структурних  параметрів.  Але  водночас 
він не дозволяє повною мірою оцінити роль держав у створенні 
і  підтримці  стабільності  міжнародної  системи,  між  тим,  така 
роль є очевидною. Не в останню чергу це підтверджується са-
мими неореалістами, які стверджують, що біполярна система є 
більш стабільною, ніж мультиполярна, за умови ідентичних ін-
ших умов. У зв’язку з цим виникає питання про зміст цих ін-
ших умов і шляхи підтримання стабільності шляхом компенса-
ції рівня її зменшення. Очевидно, механізми такого підтриман-
ня лежать в області поведінки елементів. 

Намагаючись  вирішити  протиріччя  численних  визначень 
поняття стабільності, О. Богатуров пропонує власне: “…Певний 
тип руху системи міждержавних відносин; рух відносно плав-
ний, рівномірний і передбачуваний, за якого система є здатною 
існувати,  відтворюватися  та  змінюватися,  не  втрачаючи  при 
цьому власних базисних характеристик. Стабільність характе-
ризує здатність системи забезпечувати назрілі, необхідні для її 
самозбереження  зміни,  компенсуючи  їх  таким  чином,  щоб 
втрата окремих елементів та характеристик не створювала за-
грози для виживання системи в цілому”. 

Подолання  попередніх  протиріч  у  наведеному  визначенні 
відбувається дорогою ціною, а саме: впровадженням таких не-
строгих  параметрів,  як  “плавність”,  “рівномірність”,  “передба-
чуваність”, а також нагадуванням про наявність “базисних” ха-
рактеристик міжнародної системи, що повинні залишатися не-
змінними.  Спроби  надати  динамічного  виміру  стабільності 
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шляхом, наприклад, запозичення концепції рівномірного руху, 
створюють  необхідність  подальшого  виявлення  критеріїв  ста-
більності, адже не кожен механічно рівномірний рух є стабіль-
ним. Схожі складнощі створює і останнє речення стосовно “ви-
живання  системи  в  цілому”.  На  практиці  оцінити  здатність 
системи  нейтралізувати  загрози  її  існуванню  можна  лише  за 
наслідками дії цих загроз, а отже, оцінити стабільність системи 
здається можливим лише апостеріорі. 

З іншого боку, основна мета автора зрозуміла: надати понят-
тю  стабільності  динамічного  виміру  таким  чином,  щоб  з’яви- 
лася можливість оцінювати ті зміни, що відбуваються у міжна-
родній  системі,  її  здатність  адаптуватися  до  цих  змін  і,  зреш- 
тою,  розвиватися.  Тобто  проблема  переводиться  у  площину 
стабільного розвитку системи, що дещо відмінне від стабільно-
го функціонування, це ми продемонстрували вище. Надалі ав-
тор застосовує теоретичні розробки для порівняння різних ти-
пів стабільності, при якому “європейський тип” часів “холодної 
війни” дійсно набуває “статичних” рис порівняно з “азійським”. 
Це зумовлено не стільки співвідношенням статики/динаміки в 
стабілізуючих  механізмах,  скільки  особливостями  впливу 
структур  на  стабілізуючий  потенціал  системи.  Таким  чином, 
постає проблема зв’язку стабільності із структурою міжнарод-
ної системи.

Постійною  і  невід’ємною  характеристикою  міжнародної 
системи є її анархічність. В анархічній системі основним праг-
ненням  держав  є  забезпечення  власної  безпеки  і  виживання. 
Принциповим наслідком анархічності системи є недовіра дер-
жав одна до одної; побудова стратегій поведінки залежно не від 
намірів  інших,  а  від  наявних  можливостей,  насамперед  сило-
вих. Взаємодія силових потенціалів визначає основу функціо-
нування  міжнародної  системи.  Ця  взаємодія  приймає  досить 
різноманітні форми, у тому числі й військові. Війна або погро-
за війною є незмінним атрибутом міжнародних систем. 

Анархія системи створює імпульс для силового балансуван-
ня. Приймаючи різні форми, воно націлене на збереження пев-
них системних характеристик, а саме: наявності конкурентного 
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середовища. Таким чином, анархія, стимулюючи балансування, 
зберігає саму себе. У цьому проявляється принципова відмін-
ність  між  двома  визначеннями  стабільності:  1)  як  відсутності 
війн; 2) як забезпечення якогось стану системи. У першому ви-
падку  стабільність  спирається  на  відмову  держав  від  деяких 
форм взаємодії навіть тоді, коли ці форми вимагаються конфі-
гурацією  міжнародної  структури.  У  другому  —  стабільність  є 
іманентною  системною  характеристикою  і,  строго  кажучи,  не 
залежить від особливостей зовнішньої політики держав. 

Іншим  атрибутом  міжнародної  структури  є  її  полярність. 
Оскільки історія міжнародних систем здебільшого містить пе-
ріоди існування мульти- та біполярних структур, значну увагу 
теоретиків у другій половині ХХ ст. було приділено порівнян-
ню  механізмів  стабільності,  притаманних  їм.  Роботи  Д.  Бол- 
дуіна, К. Бута, Б. Шмідта та ряду інших дослідників були при-
свячені проблемі зв’язку між структурою міжнародної системи 
та її стабільністю. Однак основу тривалих дискусій щодо наяв-
ності  та  справедливості  такого  зв’язку  сформували  роботи  
Л. Міллера, К. Уольтца та Л. Геддіса. Питанням, навколо якого 
зосереджувалася  дискусія,  була  роль  міжнародної  структури. 
Перший підхід наголошував на здатності держав до самообме-
ження.  Проводячи  аналогії  із  функціонуванням  ринків,  коли 
стихійна взаємодія агентів призводить до дії “невидимого” ре-
гулятора, прихильники цього напряму визнавали за міжнарод-
ною  системою  здатність  до  такої  форми  підтримання  стабіль-
ності  та  відвернення  руйнування.  Такий  підхід  залишається 
впливовим, зокрема, зважаючи на очевидний зв’язок сучасного 
неореалізму  з  дослідженнями  світової  економічної  системи. 
Однак його вади теж є очевидними за аналогією із вадами кла-
сичної економічної теорії. Практика свідчить, що сподіваючись 
на  дію  принципу  “невидимої  руки”,  держави  проходять  повз 
можливості збільшення надійності та передбачуваності власної 
політики  в  інтересах  системи.  Теорія  “колективної  користі” 
(collective goods) виявляє недоліки, що виникають у діях раціо-
нальних агентів, які покладаються на дії  інших, у тому числі і 
самої структури, прагнучи зменшити власні  збитки. Одним  із 
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прикладів  такого  становища  можуть  бути  випадки  невдалого 
побудування систем колективної безпеки, хоча в основі таких 
систем лежить інше міркування — про важливість колективних 
дій  для  подолання  структурних  імперативів.  Інакше  кажучи, 
спроби створення систем колективної безпеки ґрунтуються на 
припущенні,  що  за  допомогою  узгоджених  політичних  кроків 
окремих держав можна подолати глибокі протиріччя, закладені 
в самій міжнародній структурі. 

З цього виникає теоретичний висновок про залежність рів-
ня стабільності від стратегій держав, навколо якого сформова-
но наступний напрям дослідження стабільності. Згідно з ним, 
анархія,  закладена  у  міжнародній  системі,  є  постійною  і  не 
може сама собою бути джерелом стабільності. Для її досягнен-
ня  необхідна  співпраця  держав.  Очевидно,  така  співпраця  є 
можливою  лише  за  умови,  якщо  партнери  розуміють  під  ста-
більністю одне й те саме. Прикладом такого однакового розу-
міння є сприйняття проблеми стабільності в американсько-ра-
дянських відносинах періоду біполярності. Відсутність ядерно-
го  протистояння  —  а  саме  так  розуміли  стабільність  —  була 
причиною не структури міжнародної системи, а тих обмежень, 
що їх наклали на власну політику обидві наддержави. З цього 
виникає  питання,  чому  взагалі  держави  бувають  змушеними 
накладати  обмеження  на  власну  політику.  Відповідь  на  нього 
може знову привести до структурних  імперативів, які неореа-
лістами  розглядаються  як  єдина  причина  будь-яких  політич-
них обмежень для держав. 

Нарешті, структурний підхід передбачає пряму і однозначну 
залежність рівня стабільності системи від конфігурації її струк-
тури. Основою для такого припущення є аналіз емпіричних да-
них  міжнародних  конфліктів  (їх  причин,  форм  та  наслідків) 
упродовж  періодів  існування  мультиполярних  та  біполярних 
систем. За основу береться припущення про те, що структура 
міжнародної системи визначає основні рамки політики держав, 
а також форми їхньої взаємодії — конфігурацію альянсів, мету 
коаліцій,  роботу  міжнародних  режимів  і  т.  п.  Таким  чином,  у 
концепції  поєднуються  уявлення  про  саморегуляцію  міжна-
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родної  системи,  але  враховуються  водночас  заходи  держав 
щодо  відповідності  їхніх  політик  структурним  імперативам. 
Тобто  структура  міжнародної  системи  сама  собою  не  забезпе-
чує стабільності системи — вона лише диктує найбільш ефек-
тивні  шляхи  такого  забезпечення.  За  державами  залишається 
вибір: підкоритися або ігнорувати структурні вимоги.

Стабільність  міжнародної  системи  не  є  тотожною  безпеці 
окремих  держав.  Але  в  той  самий  час  очевидно,  що  проблема 
війни тим чи іншим чином пов’язана зі стабільністю. Як зазна-
чалось,  відсутність  війни  не  є  характеристикою  стабільності; 
джерела  дестабілізації  можуть  міститися  і  поза  військовими 
факторами. Водночас неможливо вимагати ліквідації війни як 
системного фактора для забезпечення певного рівня системної 
стабільності. 

Для узгодження численних теоретичних аспектів пропону-
ється авторське визначення стабільності міжнародних систем: 
міжнародна  стабільність  —  це  здатність  структури  створити 
такі обмеження для функціонування елементів, за яких жоден 
з  них  не  здатен  або  не  відчуває  потреби  змінювати  основні 
структурні характеристики; а за умови, що з будь-яких мірку-
вань він вирішить це зробити, система буде здатною компенсу-
вати ці дії завдяки внутрішнім ресурсам. 

Таке визначення має кілька ключових моментів. По-перше, 
стабільність є результатом поєднання структурних параметрів і 
поведінки  окремих  держав.  Для  розуміння  важливості  цього 
поєднання  використаємо  ігрову  аналогію.  Якщо  систему  між-
народних  відносин  представити  у  вигляді  багатосторонньої 
безкоаліційної гри, то стану її стабільності відповідатиме точка 
оптимальності  такої  гри.  Аналогія  є  справедливою,  оскільки 
прагнення  і  цілі  учасників  гри  в  цілому  відповідають  цілям 
держав у реалістичному розумінні міжнародної політики. 

Крім  того,  безкоаліційна  гра  адекватно  віддзеркалює  анар-
хічність  міжнародної  системи.  Але  існує  важлива  відмінність:  
у грі є правила, яких немає у міжнародній системі. Саме тут ви-
никає  необхідність  звернутися  до  структурного  рівня,  адже 
якщо  б  у  міжнародній  системі  не  було  анархії,  забезпечення 
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стабільності, за аналогією з грою, залежало б лише від поведін-
ки гравців. У міжнародній системі об’єктом уваги гравців є не 
лише виграші, а й самі “правила гри”, тобто структура системи. 
Відповідно, забезпечення стабільності, окрім розподілу вигра-
шу у грі, матиме на увазі й підтримання її правил; самі правила 
гри стають частиною виграшу. 

Таким чином, стабілізація міжнародної системи — це знахо-
дження такого стану рівноваги у відносинах між її елементами, 
порушення якого не було б вигідним жодному з них, тобто ста-
ну оптимальності. Принципи вигідності, сталості та справедли-
вості  можуть  бути  покладені  в  основу  знаходження  точки 
оптимальності  міжнародної  системи.  У  найпросторішому  ви-
падку,  коли  існує  лише  один  учасник  міжнародних  відно- 
син, вигідність можна розуміти лише одним чином: як макси-
мізацію значення виграшу по всій множині стратегій. Подібна 
вигідна ситуація буде і ситуацією сталості: відхилення від ви-
грашної стратегії може хіба що зменшити виграш, а тому є не-
ймовірним. 

Поняття справедливості для гіпотетичного конфлікту із од-
ним учасником не має сенсу: для нього справедливою є будь-
яка  ситуація.  У  системі  відносин  кількох  учасників  уявлення 
про  справедливість,  сталість  та  вигідність  змінюються. 
Оптимальною можна вважати таку ситуацію, в якій всі гравці 
досягають максимуму можливого виграшу одночасно. 

Необхідно зауважити, що максимумом можливого виграшу 
не  є  абсолютна  ціна  гри,  а  лише  той  можливий  виграш,  що 
може бути отриманий кожним з гравців із врахуванням дій ін-
ших. Вигідність такої ситуації зрозуміла. Її сталість також оче-
видна: відхилення від неї будь-якого гравця або групи гравців 
може  призвести  хіба  що  до  зменшення  виграшу  всіх,  у  тому 
числі й того, хто відхилився. Справедливість ситуації полягає 
у  симетричності  входження  всіх  учасників  у  ситуацію  опти-
мальності. Звичайно, така справедливість не є повною, оскіль-
ки  виграші  гравців  у  конкретній  ситуації  будуть  різними. 
Точніше кажучи, ступінь справедливості ситуації у цьому ви-
падку  віддзеркалює  ступінь  справедливості  самої  гри:  якщо 



77

правила гри такі, що вони надають одному гравцю більші ви-
граші,  ніж  іншому,  то  ніяка  справедливість  всередині  гри  не 
компенсує програшного становища другого гравця. Таким чи-
ном,  його  прагнення  справедливості  повинно  набувати  форм 
не якоїсь оптимальної поведінки в рамках правил гри, а у зміні 
самих правил. 

Оптимальність стану відносин, у наведеному  її визначенні, 
піддається математичній обробці в рамках теорії ігор. У цьому 
випадку одним із проявів оптимальності виступає рівновага, іс-
нування якої для будь-якої  гри доведено математично. Однак 
знаходження  рівноваги  на  практиці  вимагає  значних  зусиль  
із  зближення  позицій  опонентів  хоча  б  у  розумінні  суті  кон-
флікту.

Ігрова аналогія є, без сумніву, нормативною, тобто вказує на 
те, якою має бути стабільність у міжнародній системі, а не на 
те, якою вона є. Однак суть залишається: стабільність є поєд-
нанням справедливих “правил гри”  і оптимальних стратегій  її 
учасників.

У  динаміці  системи  міжнародних  відносин  створюються 
певні  обмеження  конфліктних  коливань,  перевищення  яких  є 
індикатором  нестабільності.  Війна,  як  правило,  розглядається 
як таке перевищення. Хоча часто війни є стабілізаторами між-
народних систем, сприйняття війн залишається різко негатив-
ним.  Воно  (сприйняття)  впливає  і  на  об’єктивну  ситуацію  за 
розглянутими  вище  закономірностями  рефлективних  систем.  
Відсутність  війни  є,  скоріше,  результатом  стабільності,  а  не  її 
умовою;  так  само  як  і  запобігання  війні  не  є  основною  функ- 
цією  системи.  Більше  того,  іноді  війна  є  єдиним  засобом  від-
новлення статус-кво. 

Зв’язок  між  війнами  і  стабільністю  постійно  змінювався. 
Сучасний стан справ, коли війна автоматично стає ознакою не-
стабільності міжнародної системи, викликаний, очевидно, тех-
нологічними  змінами,  які  вплинули  на  значення  війни.  У  су-
часному світі, беручи до уваги схеми ескалації збройних конф- 
ліктів, співвідношення здобутків/втрат не на користь перших, 
війна розглядається як яскраве свідчення системної кризи. Це 
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вказує на те, що структурі міжнародної системи апріорі припи-
сують стримувальні функції, якими вона може і не володіти.

Питання для самоконтролю
1.  Чи є стабільність тотожною безпеці?
2.  Покажіть залежність рівня стабільності системи від кон-

фігурації її структури.
3.  Чи  можуть  принципи  вигідності,  сталості  та  справедли-

вості  бути  покладені  в  основу  знаходження  точки  опти-
мальності міжнародної системи?
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розділ 3.   Проблеми війни і миру у світовій 
     політиці

3.1. Протиборство і співробітництво як форми взаємодії  
 у світовій політиці 

Відносини  між  державами  —  це  передусім  взаємодія,  хоча 
поведінка окремих країн або державних діячів істотно, а іноді й 
вирішально, впливає на хід міжнародних подій. І конфлікти,  і 
співробітництво є видами взаємодії акторів на політичній аре-
ні, при цьому їхні цілі формулюються у вигляді вимог, що ви-
суваються  щодо  інших  акторів.  Можливості,  які  має  кожен  з 
акторів,  можна  оцінити,  тільки  порівнявши  з  можливостями 
інших  учасників  міжнародних  відносин.  Навіть  коли  йдеться 
про  оцінювання  важливості  гірської  гряди  або  океанського 
простору,  взаємини  між  країнами,  розташованими  по  обидва 
боки, визначають, чи будуть вони захисним бар’єром або неба-
жаною перешкодою для розвитку взаємин. Атлантичний океан, 
наприклад, допоміг свого часу США уникнути  ізоляції, а сьо-
годні є перешкодою для захисту країни від Західної Європи.

Такі терміни, як “доброзичливість” і “ворожість”, і, тим біль-
ше,  “дружба”  і  “ненависть”,  при  описі  міжнародних  відносин 
слід використовувати з обережністю. Ці поняття, взяті зі сфери 
міжособистісних  взаємодій,  відбивають  ступінь  емоційної 
втягнутості, тоді як дипломатична позиція дружності або воро-
жості не зумовлена реальними настроями і може навіть супере-
чити їм. Так, частина американців, з одного боку, може відчува-
ти глибоку неприязнь до “кольорових”, проте це не заважає іс-
нуванню  сердечних  або  “дружніх”  стосунків  між  США  і 
багатьма країнами Азії і Африки. З іншого боку, хоча в резуль-
таті опитувань громадської думки виявлено, що американці не 
відчувають  нелюбові  до  китайців,  відносини  між  комуністич-
ним Китаєм і США явно ворожі. Уряд, що представляє націо-
нальна держава як гетерогенне утворення, повинен керуватися 
не  почуттями,  будь  то  почуття  самих  політиків  або  громадян 
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держави,  а  безпристрасно  оціненим  національним  інтересом. 
Проте далеко не завжди холоднокровно формульований націо-
нальний  інтерес  повністю  суперечить  людським  почуттям. 
Тільки  на  першому  етапі  аналізу  проблеми  є  сенс  розглядати 
міждержавні відносини повністю незалежно від емоцій.

Відносини  між  державами  можуть  варіюватися  від  непри-
миренної  ворожнечі  двох  країн,  що  воюють  до  переможного 
кінця, і до крайнього прояву дружби, коли обидві сторони ска-
совують пограничні служби, як зробили США і Канада. Увага 
громадської думки і більшості авторів фокусується саме на во-
рожих відносинах країн, оскільки взаємини, що спокійно про-
тікають,  подібні  тим,  які  встановилися  останнім  часом  між 
США і Великою Британією та не викликають особого інтересу. 
Проте навіть у ситуації протиборства держави не залишаються 
постійно “у ролі гладіаторів”, як їх зображав Гоббс.

Існує один тип стосунків, який, на перший погляд, не впису-
ється  у  схему  дружби  й  ворожнечі.  Його  можна  описати  як 
стан “мінімуму відносин”. Країни, які проводять політику ізо-
ляції, щоб захистити себе від ув’язування в спори між іншими 
країнами, як, наприклад, США перед Першою світовою війною 
або Швейцарія сьогодні, прагнуть до мінімуму політичних кон-
тактів  з  іншими  країнами.  Вони  намагаються  переконати  ін-
ших у своїй неупередженій дружелюбності з надією, що відсут-
ність вимог з їхнього боку і невтручання у справи інших країн 
викличе щодо них, принаймні, дипломатичну дружність. Проте 
вони можуть і не досягти бажаного результату, якщо одна або 
кілька  з  цих  країн не  приймають самої  ідеї неприєднання або 
нейтралітету.  У  зв’язку  з  цим  можна  згадати  публічну  заяву 
Джона Уолстера Даллеса, який оцінював позицію нейтралітету 
як аморальну, за винятком особливих випадків. Ця позиція, що 
загрожувала  розривом  теплих  відносин  між  США  і  багатьма 
неприєднаними країнами, була переглянута, коли потенційною 
альтернативою  нейтралітету  стало  союзництво  з  радянським 
блоком. 

Неприєднані країни прагнуть уникнути не лише будь-яких 
конфліктів, а й зобов’язань спільної діяльності та співробітни-
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цтва.  Уся  їхня  діяльність  у  зовнішній  політиці  обмежується 
підтвердженням  відсутності  ворожих  намірів.  Одна  нова  тен-
денція, проте, заслуговує згадки. Нейтральні країни тепер уже 
не  завжди  відкидають  будь-які  політичні  зв’язки:  більшість  з 
них  взаємодіють  нині  у  рамках  ООН.  Вони  сподіваються,  що 
така співпраця сприятиме зміцненню, а не руйнуванню друж-
ніх відносин з  іншими державами. Проте трапляється так, що 
країни, які беруть участь у процесах голосування в ООН, ризи-
кують виявитися на боці однієї з протиборчих країн. 

Прохолодні  стосунки  або  стосунки  неприєднання,  до  яких 
прагнуть  ці  країни,  можна  зображувати  на  шкалі  дружби/во-
рожнечі як відносини мінімуму дружелюбності. Просуваючись 
за шкалою із сторони інтенсифікації стосунків, ми зустрічаємо 
такі типи, як активну співпрацю, або прихильність позиції “дія- 
ти з усіма”. Подібні зв’язки можуть призвести навіть до злиття 
або федеральних утворень. Така взаємодія призводить до необ-
хідності пожертвувати в деякій мірі національною незалежніс-
тю  для  успішної  координації  і  синхронізації  дій  і  проведення 
погодженої взаємовигідної державної, військової або економіч-
ної  політики.  Співпраця  може  мати  дві  основи,  що  розрізня-
ються за мотивами і цілями. 

По-перше, співробітництво може бути викликане бажанням 
держави  поліпшити  відносини  всередині  об’єднаної  групи,  і  в 
цьому  випадку  інтерес  має  суто  внутрішню  спрямованість  і  
повністю незалежний від зовнішніх відносно цієї групи загроз. 
По-друге, інший стимул до об’єднання виглядає набагато пере-
конливішим,  що  б  не  говорили  ідеалісти  (це  прагнення  до 
об’єднання  зусиль  у  боротьбі  проти  загальної  зовнішньої  не-
безпеки), у цьому випадку співробітництво залежить від трива-
лості цієї небезпеки.

“Внутрішньоспрямована”  співпраця  зазвичай  зв’язує  нації 
одного регіону і класифікується Статутом ООН як “регіональ-
не  об’єднання”.  Але  в  принципі  і  для  географічно  розділених 
держав  можливе  створення  спільних  органів  для  досягнення 
загального  добробуту  за  допомогою  колективних  дій.  Спів- 
дружність  Великої  Британії  потрапляє  саме  до  цієї  категорії  
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національних об’єднань, які не мають регіональної основи. Що 
стосується  сучасності,  то  не  існує  внутрішньоспрямованих 
об’єднань, які б не переслідували одночасно й зовнішні захисні 
цілі або не перебували під впливом загрози ззовні. Організація 
Сполучених  Штатів  Америки  була  моделлю  регіонального 
об’єднання,  проте  згодом  згідно  з  пактом,  підписаним  у  Ріо, 
учасники об’єднання зобов’язувалися брати участь у спільних 
діях  як  проти  зовнішніх  супротивників,  так  і  проти  агресорів 
усередині самого союзу, таким чином, ця організація мала риси 
обох  типів.  У  разі  західноєвропейської  інтеграції  провідним 
мотивом об’єднання була підтримка світу  і добробуту регіону, 
але страх перед радянською, а згодом російською загрозою став 
настільки сильним, що може призвести, як дехто остерігається, 
до  утворення  Європейського  Об’єднання  Оборони,  яке  має 
явну  зовнішню  направленість,  що  змінить  сам  характер  інте-
граційного процесу.

Внутрішньоспрямована співпраця нелегко дається суверен-
ним  урядам.  Тільки  у  виняткових  випадках,  як,  наприклад,  у 
Західній Європі, держави виявляються здатними на прийняття 
широких взаємних зобов’язань, навіть якщо йдеться про еконо-
мічне  співробітництво,  при  якому  можливості  та  вигоди  най-
більш  очевидні.  Зазвичай  основними  перешкодами  до  “регіо-
нального об’єднання” називають почуття націоналізму і моно-
польні інтереси, проте головна проблема в іншому. Коли немає 
зовнішньої загрози, що змушує суверенні держави кооперува-
тися  для  спільного  захисту,  уряд,  усвідомлюючи  пріоритет 
зобов’язань перед власним народом, не наважується обмежува-
ти свою свободу дій, оскільки саме збереження свободи у полі-
тичній сфері визначає спроможність держави захищати націо-
нальні інтереси. Ця перешкода зникає тільки у разі справжньої 
федерації, де суверенітети нівелюються, і тоді національний ін-
терес стає федеральним, а вся відповідальність покладається на 
наднаціональний  або  федеральний  уряд.  Відкритим  залиша-
ється питання про те, чи може проміжна форма організації між 
національним суверенітетом і федеральним або наднаціональ-
ним  урядом  (конфедерація,  або  союз,  політичне  об’єднання) 



83

служити  досить  стабільною  основою  для  тісного  співробітни-
цтва й активної спільної діяльності. Подібне об’єднання може 
стати  джерелом  розбіжностей,  викликаних  тією  обставиною, 
що свобода дій національного уряду обмежується, але не замі-
нює суб’єкта влади і відповідальності. Проте можлива, мабуть, 
реалізація  деякої  форми  інституціоналізованого  політичного 
об’єднання  держав,  що  зберігає  прерогативу  ухвалення  най-
важливіших  рішень  подібно  до  Співдружності  Великої  Бри- 
танії, яке б гарантувало високий ступінь дружності між своїми 
учасниками без втручання при цьому у функціонування, влас-
не, національних урядів.

Кооперативні  утворення  другого  типу,  що  об’єднують  дер-
жави для взаємодопомоги у діях проти загального зовнішнього 
ворога, мають менше проблем, ніж утворення внутрішньоспря-
мованого типу. До другої категорії належать усі альянси і дого-
вори  про  колективну  оборону.  Як  відзначалося,  у  зв’язку  з  
внутрішньоспрямованими  об’єднаннями  немає  чіткої  відмін-
ності між цими двома типами: нерідко в альянсах співпраця в 
галузі оборони підтримується різними заходами внутрішнього 
характеру, подібно до того, як НАТО домагалося взаємодії сво-
їх  учасників  у  політичній,  економічній  і  культурній  сферах. 
Більше  того,  іноді  альянси  зменшують  важливість  зовнішніх 
цілей об’єднання, не конкретизуючи у своїх офіційних догово-
рах зовнішнього ворога, щоб не провокувати його. Проте уря-
ди,  що  недостатньо  розуміють  відмінності  між  двома  типами 
співпраці, обманюють і себе, і своїх громадян. Якщо первинною 
метою альянсу є оборона, а не економічне співробітництво або 
мирне врегулювання суперечок між його членами, то будь-яке 
зменшення  зовнішньої  загрози  або  бажання  протистояти  їй 
призведе  до  руйнування  зв’язків  і  марності  будь-яких  спроб 
врятувати союз за допомогою “відвернення” його уваги на вну-
трішні проблеми. Враховуючи значущість зовнішньої загрози, 
було б також помилково припускати, що багатосторонні угоди 
про  колективну  оборону  можуть  стати  етапом  формування 
глобальної  системи  безпеки  або  світового  уряду.  Такі  угоди 
ґрунтуються  на  наявності  принаймні  “двох  світів”,  або  двох 



84

протиборчих сторін, і їхнє існування, як й існування національ-
них  збройних  сил,  свідчить  швидше  про  міжнародний  конф- 
лікт, ніж про міжнародну солідарність.

Хоча  дружні  відносини  між  учасниками  альянсу  бувають 
найтіснішими, особливо у воєнний час, було б помилкою недо-
оцінювати ті специфічні риси, які несуть в собі будь-які союз-
ницькі зв’язки і у воєнний, і у мирний час. Найбільшу загрозу 
для дружніх відносин мають взаємні підозри сторін у ненадій-
ності даних один одному зобов’язань відносно майбутньої вза-
ємодопомоги. У воєнний час найбільш деструктивними є підо-
зри  одного  з  учасників  альянсу  в  намірі  укласти  сепаратний 
мир  із  загальним  ворогом.  Оскільки  в  альянсах  рідко  зверта-
ються до примусу, на відміну від дипломатичного переконання, 
особливо  важливою  є  діяльність,  спрямована  на  запобігання 
або вирішення внутрішньокоаліційних конфліктів.

Ворожі  відносини  вказують  на  наявність  конфлікту  інтере-
сів. Загроза миру виникає на стадії, коли здійснення фізичного 
насильства  з  того  або  іншого  боку  стає  реально  можливим. 
Відносини між націями, які ворогують, але не воюють, часто ви-
значають як змагання або суперництво і уподібнюють змаганню 
спортсменів на біговій доріжці або конкуренції підприємців на 
ринку. Проте ці аналогії вводять в оману. У спортсменів і бізнес-
менів  є  одна  спільна  мета,  якої  вони  паралельно  намагаються 
досягти, використовуючи власні переваги. У конфлікті між на-
ціями теж є елемент змагання, але він присутній лише у бороть-
бі за забезпечення себе засобами досягнення цілей: зброєю або 
союзниками. Що стосується самих цілей, то тут конфлікт є пря-
мим зіткненням сторін, що переслідують абсолютно різні, про-
тилежні або навіть такі, що не перетинаються, цілі. Ворожі від-
носини держав більше схожі на протиборство двох футбольних 
команд або робітників і капіталу під час страйку. 

Якщо дійсно вважати, що саме конкуренція, будь то навіть 
конкуренція, що стосується озброєнь, лежить в основі конфлік-
ту і ворожнечі, то можна зробити певні висновки відносно про-
блеми  роззброєння.  До  тих  пір,  поки  неспівпадання  цілей  не 
буде усунено за допомогою досягнення компромісу між супро-
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тивниками або відмови одного з них від своїх домагань, склад-
но  уявити,  щоб  яка-небудь  зі  сторін  добровільно  припинила 
гонку  озброєнь.  Єдиний  шанс  призупинити  цей  процес  —  це 
досягнення  однаково  вигідного  або  однаково  невигідного  ста-
новища супротивників. А зважаючи на надзвичайну складність 
розробки подібних симетричних угод з приводу озброєнь і по-
дальшого переконання обох сторін у тому, що паритет зберіга-
тиметься  упродовж  дії  угоди,  не  дивно,  що  домовленості  про 
роззброєння або про контроль над озброєннями дотепер досить 
рідко реалізовувалися на практиці.

Причини  ворожнечі  у  будь-якій  багатодержавній  системі 
численні і різноманітні, тому випадки досягнення дружніх від-
носин  між  усіма  елементами  системи  є  рідкісним  винятком. 
Поки існують протиріччя цілей, зберігатимуться приклади во-
рожих  відносин.  Але  ворожнеча  не  обов’язково  передбачає 
звернення до примусової сили, що підтверджується і на прак-
тиці.  Інакше  війна  тривала  б  постійно.  Перш  ніж  війна  поч- 
неться, обидві сторони повинні вирішити, що це найприйнятні-
ший  варіант.  Коли  країна  домагається  насильницької  зміни  
статус-кво,  альтернативою  війні  може  бути  недопущення  за-
здалегідь самої ситуації, в якій можливий лише примус. У разі 
ж, коли країна може зберегти статус-кво, що вже склався, тіль-
ки через військовий опір, альтернативою може бути прийняття 
тих змін, запобігти яким здатна лише силова дія. 

За відсутності війни ворожнеча може тривати нескінченно і 
виражатися у різних формах: від простого припинення дружніх 
стосунків до обміну всілякими актами демонстрації ворожості, 
що мало в технічному сенсі відрізняються від війни, коли задію-
ють регулярні війська. На якому б етапі не знаходилися конф-
ронтаційні відносини, вони неодмінно викликають далекосяж-
ні наслідки як для сторін, безпосередньо залучених у конфлікт, 
так  і для  інших країн-учасниць багатодержавної системи. При 
цьому уряди знаходитимуться у постійному очікуванні найгір-
ших дій з боку свого ворога, якщо тільки не будуть підготовлені 
до  них  належним чином.  Схильність до  надмірних побоювань 
має певні мінуси: замість того, щоб утримати супротивника від 
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потенційно можливих бойових дій, занадто активна підготовка 
швидше  спровокує  їх,  аніж  допоможе  уникнути.  Другим  на-
слідком ворожих відносин двох націй може стати необхідність 
для інших країн стати на той або інший бік.

У контексті обговорення проблем дії-протидії серйозної ува-
ги  заслуговує  також  питання  про  ескалацію  конфлікту,  що  
особливо гостро постає в наше ядерне століття. На будь-якому 
рівні  ворожих  відносин  існує  потенційна  можливість  їх  заго-
стрення, що зрештою здатне призвести до глобальної війни. Що 
стосується  ядерного  конфлікту,  то  лідери  сторін,  які  мають 
ядерну зброю, знають, що її застосування стане абсолютно руй-
нівним для їхніх країн, і тому страх перед ескалацією конфлік-
ту може стримувати їхню поведінку. Ступінь обмеження влас-
них дій дуже різний для конкретних учасників конфлікту. Він 
високий, наприклад, для ядерних держав, які ризикують само-
знищенням,  навіть  якщо  нанесуть  перший  удар.  Якщо  обидві 
сторони  виходять  з  передумови  про  безпеку  “ядерного  пата” 
(безвиході), вони не бояться, а навіть прагнуть до ескалації кон-
флікту практично до рівня загальної війни. Так, для країни, що 
почуває  себе  слабшою  за  супротивника  у  партизанській  війні, 
але сильнішою у традиційних воєнних діях, було б прийнятні-
ше доведення конфлікту до стадії традиційної війни. Насправді, 
подібна ескалація конфлікту є запорукою успіху, оскільки одні 
тільки антипартизанські заходи не можуть відновити світ і по-
рядок на території, охопленій партизанською війною.

Риса,  що  розділяє  дружні  та  ворожі  відносини,  не  завжди 
чітко визначена. Існує проміжна область, в якій урядам склад-
но відстежити перехід слабо виражених дружніх відносин у во-
рожі, і навпаки. Навіть у відносинах найбільш дружніх держав 
зазвичай присутній прихований конфлікт, який може несподі-
вано розгорітися. Хоча криза в Суецькому каналі не породила 
ворожнечі  між  США  і  більшістю  їхніх  європейських  союзни-
ків,  достатньої  для  очікування  якихось  насильницьких  дій, 
проте серйозно вплинула на їхні колишні теплі відносини. Ще 
один  приклад:  у  США  немає  ніякої  впевненості  в  тому,  що 
прагнення Югославії відновити солідарність з радянським бло-
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ком в якийсь момент не візьме гору над її бажанням підтриму-
вати хороші відносини із США. Саме у таких ситуаціях дипло-
матія  як  засіб  забезпечення  дружніх  зв’язків  між  державами, 
піддається  найсерйознішій  перевірці  своєї  ефективності.  На 
жаль, уряди зазвичай занадто зайняті відкритими конфліктами 
і  ворожнечею,  щоб  займатися  попередженням  тих,  що  поки 
знаходяться у латентній формі, і, як правило, не можуть попе-
редити їх вирішення.

Дипломатичні відносини дружби і ворожнечі відрізняються 
разючою  несподіваністю  і  тією  легкістю,  з  якою  вони  транс-
формуються  один  в  одного.  Швидкий  перехід  від  дружби  до 
ворожнечі не викликає великого здивування, оскільки це від-
повідає буденному досвіду міжособистісних відносин. Сьогод- 
нішній хороший друг може зрадити або образити і стати завтра 
злим ворогом; так само союзники, що мали, здавалося б, дуже 
близькі інтереси, можуть стати супротивниками, якщо один із 
них  запідозрить  іншого  у  таємній  змові  з  ворогом.  Стрімкий 
перехід від ворожих відносин до дружніх може викликати різ-
ку критику, оскільки почуття ненависті в суспільстві помирає 
повільно.  Та  все  ж  уміння  перетворити  вчорашнього  ворога  у 
свого союзника — це не лише традиційний дипломатичний ме-
тод, а й абсолютно необхідна умова успішного проведення по-
літики балансу сил. Прекрасним підтвердженням припущення 
про те, що дружбу і ворожнечу між державами потрібно відріз-
няти від емоційних установок, є відносини Німеччини і Японії, 
які  були  головними  ворогами  на  заході  під  час  війни  і  стали 
основними  учасниками  західної  системи  колективної  безпеки 
задовго  до  того,  як  почала  зникати  ненависть,  викликана  вій- 
ною. У цьому випадку зміна політичної орієнтації ніскільки не 
залежала від зміни громадського настрою, а навпаки, сприяла 
прискоренню цього процесу.

Коли йдеться про роль емоційних установок, зрозуміло, що 
особисті дружні почуття і симпатії державних діячів і громадян 
двох країн спрощують встановлення дружніх стосунків та нав- 
паки. Представникам шанованих держав легше встановлювати 
відносини з іншими країнами, якщо вони відчувають симпатію 
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і  розуміння  до  їхніх  інтересів  і  населення.  Крім  того,  уряд, 
схильний  до  тиску  на  громадську  думку,  зазнаватиме  усклад-
нень, якщо суспільство вороже налаштоване відносно тієї дер-
жави, з якою воно намагається встановити дружні зв’язки. 

Нейтральні країни повинні вчасно зрозуміти, що їхні демон-
стративні  нападки  на  “імперіалістичну  Америку”  не  сприяють 
розвитку теплих відносин із США. У демократичних державах, 
де громадська позиція значною мірою визначає політику краї-
ни, вираження масового невдоволення деспотичними режима-
ми може стати серйозною перешкодою до проведення політики 
співпраці  з  цими  режимами,  навіть  якщо  уряд  вважає,  що  ці 
стосунки  відповідають  інтересам  національної  безпеки.  Хоча 
традиційно  нейтральні  демократичні  країни,  такі  як  Швеція 
або Швейцарія, можуть стверджувати, що суспільство вільне у 
вираженні власного настрою і не повинне, подібно уряду, утри-
муватися  від  суб’єктивності,  вони,  проте,  звертаються  до 
пом’якшення  громадського  вираження  думок  і  настроїв,  здат-
них стати перешкодою проведенню дружньої політики.

Близька й ефективна міждержавна дружба, так само як і від-
носини  між  союзниками,  може  сприяти  емоційній  дружності. 
Успішний досвід спільних дій може викликати взаємну довіру і 
симпатію, хоча це і не завжди так: старі образи, підозри, почут-
тя  злості  та  заздрості  можуть  зрештою  запанувати  у  частини 
населення.  У  цьому  випадку  навіть  демократичні  уряди  не  
повинні  пасивно  очікувати  мимовільного  розвитку  доброзич-
ливого  настрою  суспільства,  яке  б  відповідало  їхній  політиці. 
Хоча жоден з основних способів, вживаних тоталітарними уря-
дами  для  маніпуляції  громадською  думкою,  не  сумісний  з  де-
мократією, все ж є безліч технологій піднесення громадськості 
сприятливого іміджу іншої країни.

Існує  тенденція,  особливо  в  США,  перебільшення  важли-
вості почуттів дружби або вдячності для встановлення дружніх 
відносин.  Хоча  може  бути  не  занадто  приємно  спостерігати 
спалахи антиамериканських настроїв у країнах, з якими США 
намагаються  підтримувати  дружні  або  союзницькі  стосунки, 
співпраця між урядами і взаємна повага інтересів один одного 



не залежить від цих спалахів. Більшість держав у всі часи, як 
молоді, так і з тривалим дипломатичним досвідом, домагають-
ся дружніх або ворожих відносин з іншими країнами не у від-
повідь  на  прояв  у  суспільстві  відповідних  настроїв  вдячності 
або  ненависті,  а  зважуючи  свої  інтереси.  Проте  неофіційна 
(персональна) дипломатія і культурні обміни можуть бути ко-
рисними,  якщо  вони  допомагають  підтримувати  громадський 
настрій дружелюбності у тих випадках і тоді, коли встановлен-
ня дружби або зниження напруженості між державами відпові-
дає національним інтересам.

Залежність між дипломатичною ворожнечею і неприязними 
почуттями  у  суспільстві  не  менш  складна,  ніж  між  диплома-
тичною  дружбою  і  дружелюбністю  суспільства.  Проте  є  одна 
відмінність: під час війни обидва типи ворожнечі, дипломатич-
ний і особистий, майже неминуче співпадають, особливо якщо 
війна перетворилася на боротьбу цілих націй, а не тільки про-
фесійних військових сил. Якщо до початку війни у суспільстві 
відсутні  настрої  ненависті  до  ворога,  то  уряд  зазвичай  піклу-
ється про те, щоб виправити цю відсутність. Широко викорис-
товуються  карикатурні  зображення  ворога  й  оповідання  про 
звірства, що викликають ненависть. Це, імовірно, повинно під-
німати  бойовий  дух  армії  і  всього  населення  в  цілому,  хоча 
спірно,  що  війна  обов’язково  викликає  почуття  ненависті  до 
ворога. У будь-якому випадку, тенденція збереження ворожих 
почуттів вже після завершення війни може змусити уряди по-
шкодувати про те, що вони насаджували ненависть у серця сво-
їх громадян тоді, коли на першому місці стояло завдання під-
няття бойового духу.

Яскраво  виражений  громадський  настрій  ворожості  може 
досягти рівня масової істерії, коли уряд мало що може зробити 
для його пом’якшення. Набагато значиміші почуття симпатії і 
антипатії,  любові  або  ненависті  самих  політичних  діячів. 
Відомий  випадок,  коли  дипломат  настільки  перейнявся 
любов’ю до країни, в якій був акредитований, що не зміг зрозу-
міти, що ця країна проводить політику, яка шкодить інтересам 
його власної держави. Керівники країн теж бувають засліплені 
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особистими  почуттями  неприязні  до  певної  країни  або  кон-
кретного зарубіжного державного діяча. І якщо завдяки цьому 
вони виявляються нездатними неупереджено оцінювати ситуа-
цію, виникає ймовірність, що вони не зможуть, наприклад, зна-
йти шляхи компромісного вирішення конфлікту, який цілком 
можна врегулювати мирним способом.

Відносно багатьох революційних діячів можна стверджува-
ти, що їхня ненависть спрямована швидше не на населення або 
політиків зарубіжних країн, а на соціальні системи, інститути й 
усі  ті  явища,  які  маються  на  увазі  під  термінами  імперіалізм, 
капіталізм, Уоллстріт або більшовизм. Коли ця ненависть домі-
нує,  складно  сказати,  чи  не  викривлює  емоційна  відданість  
ідеології і догмам розуміння національного інтересу, або країни 
і  режими  щиро  прихильні  ідеологічним  цілям,  а  суб’єктивні  
настрої тільки супроводжують їх досягнення, просто додаючи в 
ідеологічну боротьбу більше натиску і переконливості. У будь-
якому випадку було б помилкою вважати, що ідеологічне роз-
ходження між Сходом і Заходом або між деякими нейтральни-
ми  країнами  і  Заходом,  що  час  від  часу  виливається  в  різкі  
емоційні сплески, обов’язково перешкоджає існуванню теплих 
міждержавних  відносин.  Довгі  періоди  неучасті  у  війнах  як 
форма  слабо  виражених  дружніх  відносин  можуть  супрово-
джуватися  наявністю  серйозного  конфлікту  в  латентному  ви-
гляді, як показує досвід відносин між СРСР і буржуазними на-
ціональними режимами нейтральних країн. 

Питання для самоконтролю
1.  В яких формах може виражатися ворожнеча між країнами 

за відсутності війни?
2.  Прослідкуйте  взаємозалежність  між  дипломатичною  во-

рожнечею і неприязними почуттями у суспільстві.

3.2. Військовий фактор у світовій політиці

До середини XX ст. військова сила в повній відповідності з 
формулою К. фон Клаузевіца була одним із засобів, часто най-
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більш важливим і ефективним, досягнення конкретних еконо-
мічних і політичних цілей. Врешті-решт, саме військовим шля-
хом,  з  одного  боку,  встановлювалися  сфери  впливу,  захоп- 
лювалися території, що представляли економічний або страте-
гічний інтерес, контролювалися найважливіші комунікації, а з 
другого  —  блокувалися  аналогічні  спрямування  суперників. 
Інакше кажучи, в результаті застосування військової сили дер-
жави  або  придбавали  щось,  з  їхньої  точки  зору,  важливе,  або 
позбавляли  інші  країни  можливості  ущемити  власні  інтереси, 
що,  як  правило,  зв’язувалися  зі  встановленням  контролю  над 
тими або іншими територіями або транспортними шляхами.

Проте з другої половини 40-х років ХХ ст. роль військової 
сили у міжнародних відносинах почала мінятися. Це поясню-
валося  двома  головними  причинами.  Перша  —  формування 
дуже  специфічної  системи  міжнародних  відносин,  що  дістала 
назву біполярної. Друга — розробка і прийняття на озброєння в 
зростаючих масштабах нових ядерних озброєнь.

Біполярна  система  виникла  через  півтора-два  роки  після 
розгрому  нацистської  Німеччини  та  її  союзників.  Антигітле- 
рівська коаліція, що склалася під час Другої світової війни, ви-
явилася  вкрай  неміцною.  Невдалими  були  і  спроби  лідерів 
ряду держав, що перемогли, створити принципово новий меха-
нізм  регулювання  міжнародних  відносин  на  основі  співпраці 
трьох-чотирьох  ведучих  держав-переможниць.  Нестримно  на-
ростали  протиріччя  між  найбільш  потужними  у  військовому 
значенні учасниками антигітлерівської коаліції — Сполучени- 
ми Штатами Америки і Радянським Союзом. Досі фахівці спе-
речаються відносно співвідношення політичних,  ідеологічних, 
військових та інших причин, що викликали це протистояння.

Не виникає, проте, сумнівів, що важливу, якщо не вирішаль-
ну,  роль  у  цьому  зіграло  наполегливе  прагнення  сталінського 
керівництва  розширити  сферу  впливу  Радянського  Союзу  за 
межі, зумовлені, як вважає багато істориків, на зустрічах “вели-
кої трійки” в Тегерані, Ялті та Потсдамі. Про це свідчили спро-
би Сталіна зберегти радянську військову присутність у Північ- 
ному  Ірані,  його  претензії  на  кілька  турецьких  провінцій,  що 
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межували  з  колишньою  радянською  Вірменією,  озброєна  бо-
ротьба за владу комуністів у Греції, блокада Берліна у 1948 р. і, 
особливо,  військова  підтримка  Комуністичної  партії  Китаю, 
що сприяла її перемозі. Остання означала велику зміну співвід-
ношення сил на світовій арені, вихід комуністичних держав у 
стратегічно важливі райони Азіатсько-тихоокеанського регіону 
і, мабуть, остаточно поховала ідеї будівництва системи міжна-
родних відносин на принципах, що обговорювалися на зустрі-
чах  керівників  антигітлерівської  коаліції.  Якщо  одним  полю-
сом біполярної системи став Радянський Союз з групою своїх 
сателітів, то іншим — Сполучені Штати, що взяли на себе зав- 
дання військового, економічного і політичного протиборства із 
спробами  масованої  радянської  або,  точніше,  комуністичної 
експансії.

Радянсько-американське  протиборство  стало  ключовою 
ланкою, що склалася у кінці 40-х – на початку 50-х років, сис-
теми міжнародних відносин і головною рушійною силою біль-
шості процесів, що відбувалися у ній. Воно домінувало прак-
тично  над  усіма  скільки-небудь  значимими  міжнародними 
конфліктами  і  протиріччями,  а  у  ряді  випадків  —  і  над  вну-
трішньодержавними, багато в чому “вбирало” в себе ці проти-
річчя, підпорядковувало їх собі. Навколо цих двох наддержав 
сформувалися  військово-політичні  блоки,  і  з  середини  50-х 
років, з моменту утворення Організації Варшавського догово-
ру, біполярна система набула свого закінченого вигляду.

В її фундаменті лежала жорстка боротьба не лише двох над-
держав, а й супротивних соціальних систем, заснованих на вза-
ємозамінних  ідеологіях,  одна  з  яких  —  комуністична  —  мала 
ясно  виражений  месіанський  характер,  ставила  своєю  метою 
поширення відповідного громадського устрою на весь світ. Це 
протиборство часто трактувалося як “гра з нульовою сумою” і 
означало, що військовий, політичний, економічний або ідеоло-
гічний виграш однієї сторони сприймався як поразка іншої.

При цьому сталося серйозне коригування функцій військо-
вої  сили  як  інструменту  зовнішньої  політики  держав.  У  міру 
становлення біполярної системи вона все більше розглядалася 
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як  найважливіший  засіб  глобального  політико-ідеологічного 
протиборства. Традиційні ж цілі її застосування — захоплення 
територій,  джерел  сировини,  контроль  над  ринками  збуту  і 
тому подібне — поступово відходили на задній план, хоча і не 
втратили повністю свого значення. І якби не сталося принци-
пових  змін  у  засобах  ведення  війни,  то,  швидше  за  все,  через 
кілька  років  після  закінчення  Другої  світової  війни  сталося  б 
нове  військове  зіткнення,  яке  мало  б  якщо  не  глобальний 
масштаб,  то  принаймні  охопило  б  Європейський  і  Азійський 
континенти.

Проте такий розвиток подій зупинила поява ядерної зброї. 
Колосальна руйнівна сила нових озброєнь викликала все біль-
ші сумніви в доцільності застосування військової сили у відно-
синах  між  двома  ведучими  центрами  сили  —  СРСР  і  США  
і  очолюваними  ними  військово-політичними  блоками. 
Побоювання,  що  пряме  військове  зіткнення  двох  наддержав 
призведе до ядерної війни, наслідки якої могли мати катастро-
фічний характер, стало потужним засобом, що стримував роз-
виток військового протиборства Організації Варшавського до-
говору (ОВД) і НАТО.

Так,  ймовірність  того,  що  США  можуть  застосувати  проти 
СРСР ядерну зброю, якої на той момент в арсеналах Радянсь- 
кого  Союзу  не  було,  вплинула  на  зняття  радянської  блокади 
навколо Західного Берліна. Таким чином, було припинено не-
безпечну  міжнародну  кризу,  що  виникла  у  1948  р.  Ядерний 
чинник,  безумовно,  сприяв  тому,  що  корейська  війна  1950–
1953 рр. не переросла у війну між СРСР і США. Проте лише 
карибська криза, що вибухнула восени 1962 р., коли дві ядерні 
наддержави  виявилися  буквально  на  межі  обміну  ядерними 
ударами, стала своєрідним переломним моментом, після якого 
лідери  обох  держав  стали  уникати  ситуацій,  багатих  прямим 
великомасштабним зіткненням їхніх збройних сил.

Необхідно  зауважити,  що  величезна,  така,  що  виходить  за 
межі  раціонального,  руйнівна  сила  ядерної  зброї  сама    собою 
була  лише  одним  із  чинників,  що  викликали  трансформацію 
ролі військової сили у міжнародних відносинах. Значно важли-
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вішим  було  формування  на  початку  60-х  років  стратегічного 
ядерного паритету між СРСР і США, НАТО і ОВД. Суть його 
в тому, що сторона, яка розв’язала б ядерну війну і завдала пер-
шого ядерного удару по території супротивника, у тому числі 
його  стратегічних  озброєннях,  не  могла  розраховувати  на  те, 
що  зможе  уникнути  нищівного  удару  у  відповідь.  Коло- 
сальна потужність ядерної зброї призвела б до того, що навіть 
кілька  боєзарядів,  що  досягли  цілей  в  ході  удару  у  відповідь, 
неминуче  викликали  б  неприйнятний  збиток.  Принципово 
важливою умовою стратегічного паритету була неможливість з 
необхідним ступенем ймовірності знищити першим ударом усі 
або практично усі стратегічні засоби потенційного супротивни-
ка з тим, щоб позбавити його можливості завдати удару у від-
повідь.

Інакше кажучи, використання стратегічних ядерних озбро-
єнь  для  досягнення  якихось  конкретних  політичних  або  вій-
ськових цілей у відносинах між супротивними громадськими 
системами  і державами, що очолювали  їх, втратило сенс. Але 
виникла  інша  проблема.  Не  було,  та  і  не  могло  бути,  ніякої 
впевненості у тому, що більш-менш серйозне озброєне зіткнен-
ня  між  звичайними  (неядерними)  збройними  силами  супро-
тивних коаліцій не переросте в ядерну війну з усіма витікаю-
чими з цього наслідками. Були видимі й певні сценарії такого 
розвитку  подій.  Їхня  суть  у  найзагальніших  рисах  зводилася 
до того, що сторона, яка програє війну, швидше за все, постара-
ється перекласти  її на більш високий рівень ескалації — спо-
чатку застосує тактичну ядерну зброю, а потім, якщо це не зу-
пинить конфлікт, черга може дійти і до використання страте-
гічних  озброєнь  для  завдання  ударів  по  територіях  СРСР  і 
США.

Можливість ядерної ескалації на стратегічному рівні (тобто 
застосування стратегічних ядерних озброєнь безпосередньо на 
територіях  СРСР  і  США),  практично  будь-якого  скільки-не-
будь  істотного  озброєного  зіткнення  між  арміями  і  флотами 
СРСР  і  США,  НАТО  і  ОВД  фактично  заблокувала  викорис-
тання військової сили між цими суб’єктами міжнародних від-
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носин. Виникла парадоксальна ситуація, що зустрічалася у ми-
нулому, яку іноді називали “ядерною безвихіддю”, а її суть ви-
значалася “взаємним ядерним стримуванням”. Військова сила 
втратила роль інструменту досягнення конкретних політичних 
та інших цілей на міжнародній арені. Вона набула нових рис — 
стала  засобом  запобігання  агресії  з  боку  потенційного  супро-
тивника.

Проте  такий  стан  справ  склався  лише  в  центральній  ланці 
біполярної системи — у відносинах держав супротивних соці-
альних  систем.  У  тих  випадках,  коли  застосування  військової 
сили  не  загрожувало  перерости  в  обмін  ядерними  ударами, 
вона  зберегла  свої  колишні  функції  і  використовувалася  не 
лише учасниками локальних конфліктів, а й наддержавами, пе-
редусім для того, щоб не допустити розширення сфери впливу 
протилежної сторони або розповсюдити власний вплив на нові 
країни  і  регіони.  Найяскравіші  приклади  цього  —  війна,  яку 
США вели в Індокитаї, і війна СРСР в Афганістані.

Принципово  важливою  стала  й  інша  обставина.  Існувала 
ймовірність того, що ядерний паритет буде порушено. Це мог- 
ло статися або у разі великої кількісної переваги однієї із сто-
рін  у  стратегічних  озброєннях,  або  в  результаті  яких-небудь 
якісних  “проривів”  у  технологіях  військового  призначення,  
наприклад  у  створенні  ефективних  протиракетних  систем. 
Постійне очікування того, що потенційний супротивник може 
набути вирішальної переваги, підштовхувало кожну наддержа-
ву до нарощування власних потенціалів і розробки нових стра-
тегічних озброєнь. При цьому кожне просування Радянського 
Союзу або США в цій області стимулювало супротивну сторо-
ну  до  ще  масштабніших  зусиль,  з  тим  щоб  забезпечити  собі 
певний  “запас  міцності”  на  випадок  несприятливого  розвитку 
подій.

У результаті якісна і кількісна гонка озброєнь стала однією з 
найзначиміших  особливостей  усього  періоду  холодної  війни. 
Про  її  масштаби  можна  судити  з  наступних  цифр:  загальна 
кількість  ядерних  боєзарядів,  розгорнутих  у  збройних  силах 
США,  досягла  в  середині  60-х  років  свого  максимуму  —  при-
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близно 35 тис. одиниць, а у Радянського Союзу — перевищила 
40 тис. одиниць у другій половині 80-х років. І хоча згодом кіль-
кість ядерних озброєнь знижувалася і в тій, і в іншій стороні, в 
середині  90-х  років  і  США,  і  Росія  розташовували  приблизно 
12–15 тис. боєготових ядерних зарядів. Це, у свою чергу, зумо-
вило небачене розростання військово-промислових комплексів 
і збільшення військового навантаження на економіку. Особливо 
важким  був  тягар  військових  витрат  у  колишньому  СРСР, 
оскільки, по-перше, радянська економіка була значно слабша за 
американську,  а  по-друге,  Радянський  Союз  фактично  проти-
стояв не лише США, а й усім іншим центрам сили навколиш-
нього світу, у тому числі з кінця 60-х років і Китаю.

Були  й  інші  протиріччя  і  особливості  взаємного  ядерного 
стримування, які робили його не занадто грошовим коштом за-
побігання  прямому  використанню  військової  сили.  “Ядерне 
стримування,  —  наголошується  в  доповіді,  підготовленій  у 
1997 р. групою провідних американських фахівців у військово-
політичній сфері, — містило цілий комплекс дилем і небезпек. 
Наприклад,  стримування  є  успішним  тільки  у  тому  випадку, 
якщо  є  не  сповнені  сумнівів  (у  потенційного  супротивника) 
плани дій на той випадок, якщо воно виявиться неефективним. 
Але  створення  таких  планів  —  надважке  завдання.  А  спроби 
зробити  загрозу  ядерної  відплати  максимально  правдоподіб-
ною можуть розглядатися іншою стороною як прояв прагнення 
добитися  переваг,  що  дозволяють  вчинити  агресію.  Це  поро-
джує напруженість, стимулює гонку озброєнь і збільшує віро-
гідність ядерної війни в результаті кризової нестабільності або 
випадковості”. Інакше кажучи, йшлося про те, що для утриман-
ня  потенційного  супротивника  від  розв’язування  війни  
необхідно  переконати  його  в  тому,  що  агресивні  дії  неминуче 
викличуть “ядерну відповідь”. Але це вимагає створення різно-
манітних ядерних озброєнь, призначених для різних типів кон-
фліктів, а також досягнення певних переваг, якщо не по кожно-
му, то по більшості  з них. Така лінія, у свою чергу, практично 
неминуче сприймається супротивною стороною як підготовка 
до  ядерної  агресії,  що  може  в  кризовій  ситуації  спровокувати 
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перше застосування ядерної зброї і постійно підштовхує гонку 
ядерних озброєнь.

Механізм  гонки  озброєнь  багато  в  чому  визначався  також 
тим, що кожна зі сторін прагнула попереджати можливу появу 
у  потенційного  супротивника  систем  зброї,  здатних  змінити 
співвідношення  сил,  задовго  до  того,  як  такі  системи  могли 
бути прийняті на озброєння. Ця логіка ясно виражена, напри-
клад, у документі, спрямованому восени 1952 р. кількома вищи-
ми радянськими воєначальниками керівництву країни, де гово-
рилося: “Найближчим часом очікується поява у вірогідного су-
противника балістичних ракет далекої дії як основного засобу 
доставки ядерних зарядів до стратегічно важливих об'єктів на-
шої країни. Але засоби протиповітряної оборони (ППО), наяв-
ні у нас на озброєнні і що знову розробляються, не можуть бо-
ротися з балістичними ракетами. Просимо доручити промисло-
вим  міністерствам  розпочати  створення  засобів  боротьби  з 
балістичними ракетами”. 

Зауважимо,  цей  документ,  який  започаткував  розробку  ра-
дянської  системи  протиракетної  оборони  (ПРО),  з’явився  на 
світ ще до того, як в СРСР і США з’явилися балістичні ракети 
далекої  дії.  Мабуть,  аналогічними  мотивами  керувалися  і  в 
США.  У  результаті  формування  такого  роду  механізмів  гонка 
озброєнь дуже швидко набула власної інерції і почала розвива-
тися відповідно до своїх закономірностей, набираючи все біль-
ших темпів.

Виникнення “ядерної безвиході” не запобігло нарощуванню 
обома  коаліціями  звичайних  озброєнь,  передусім  на  Євро- 
пейському  континенті,  причому  в  цій  сфері  явно  лідирував 
Радянський Союз. У цьому також була своя логіка. Не можна 
було  повністю  виключати,  що  в  умовах  взаємного  ядерного 
стримування  СРСР  або  США  не  ризикнуть  використати  свої 
ядерні  сили  у  разі  озброєного  конфлікту,  у  тому  числі  і  в 
Європі. Тоді вирішальну роль в результаті конфлікту гратиме 
співвідношення звичайних збройних сил і озброєнь. Такий ва-
ріант  викликав  особливе  занепокоєння  у  країнах  Західної 
Європи. Там, зокрема, боялися, що США утримаються від за-
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стосування своєї ядерної зброї з тим, щоб не ставити власну те-
риторію  під  загрозу  ядерного  удару,  навіть  якщо  звичайні 
збройні сили НАТО зазнають поразки.

Таким  чином,  біполярний  характер  системи  міжнародних 
відносин і стратегічний ядерний паритет багато в чому змінили 
функції  і  механізми  застосування  військової  сили.  Її  найваж-
ливішим завданням стало стримування потенційної агресії. Це 
зіграло  важливу  роль  у  запобіганні  глобальному  військовому 
зіткненню  держав  двох  супротивних  систем.  Але  водночас  на 
перший план вийшли деякі нові, непрямі способи використан-
ня  військової  сили.  Так,  багато  експертів  вважають,  і,  мабуть, 
не без підстав, що стимулювання гонки озброєнь було, зокрема, 
розраховано на те, щоб вимотати економічно слабший Радян- 
ський  Союз.  Якщо  подібний  розрахунок  дійсно  мав  місце,  то 
він повністю виправдався. Надзвичайно високий рівень міліта-
ризації радянської економіки став одним із важливих чинників 
програшу холодної війни  і, більше того, краху як комуністич-
ної системи, так і заснованої на ній держави.

Питання для самоконтролю
1.  Чи  можна  вважати  ядерну  зброю  одним  із  чинників,  що 

викликали трансформацію ролі військової сили у міжна-
родних відносинах?

2.  У чому полягає механізм гонки озброєнь?

3.3. Стратегічний паритет і контроль над озброєннями  
 в ядерну епоху

У міру наростання гонки озброєнь її неконтрольований ха-
рактер почав викликати все більше занепокоєння у лідерів дер-
жав супротивних громадських систем. Особливу увагу привер-
тали чотири обставини. По-перше, в деяких областях складала-
ся  свого  роду  “тупикова  рівновага”  —  подальше  нарощування 
тих  або  інших  озброєнь,  що  передусім  відносяться  до  засобів 
масового ураження, або певних параметрів таких озброєнь, на-
приклад потужності ядерних боєзарядів, не давало ні тій, ні ін-
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шій  стороні  скільки-небудь  істотних  переваг,  але  відволікало 
ресурси  від  розробки  важливіших  і  перспективніших  систем. 
По-друге, позначилися деякі можливі напрями гонки озброєнь, 
у розвиток яких не було вкладено значних засобів  і які ще не 
грали  первинної  ролі  у  формуванні  стратегічного  балансу.  
По-третє,  важливо  було  зберегти  монопольність  провідних 
держав в ядерній сфері або деяких інших видах зброї масового 
ураження і не допустити поширення відповідних озброєнь. По-
четверте,  обидва  супротивні  блоки  були  зацікавлені  у  збере-
женні ситуації взаємного ядерного стримування.

Ці  чинники  підштовхували  керівників  СРСР  і  США,  а  у 
ряді випадків й інших ядерних держав, до пошуку засобів і ме-
тодів  обмеженого  контролю  над  гонкою  озброєнь,  свого  роду 
управління  нею.  Суть  цих  зусиль  полягала  в  тому,  щоб,  по-
перше, на взаємній основі перекрити ті або інші напрями пере-
гонів  озброєнь,  передусім  “тупикові”  або  не  найважливіші,  
дозволивши  тим  самим  зосередити  зусилля  в  найбільш  пер-
спективних областях військово-технічного прогресу. По-друге, 
важливо було не допустити або обмежити розробку таких сис-
тем, які могли підірвати ситуацію взаємного ядерного стриму-
вання і різко посилити загрозу мимовільної небажаної ескала-
ції конфліктів аж до ядерного зіткнення. Відповідні зусилля на 
заході  дістали  назву  “Контролю  над  озброєннями”,  а  в  СРСР 
позначалися  як  “боротьба  за  роззброєння”,  але  незалежно  від 
відмінностей  у  термінах  обидві  сторони  керувалися  загалом 
схожими мотивами.

Однаковим, зокрема, було і прагнення у ході переговорів з 
контролю  над  озброєннями  обмежити  насамперед  ті  системи 
озброєнь, де перевага була на боці партнера, і не допустити або 
максимально пом’якшити обмеження на ті системи, в яких ця 
держава  відчувала  власну  перевагу.  Це  надавало  переговорам 
затяжний  і  винятково  складний  характер,  причому  особливі 
труднощі виникали у зв’язку з тим, що об’єктами дискусії ста-
вали дуже тонкі моменти суто технічної властивості. Водночас 
сам факт переговорів і досягнення угод приводив до появи де-
якої міри довіри між елітами супротивних держав, накопичен-
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ня  досвіду  спільного  рішення  украй  делікатних  проблем, 
пов’язаних з ключовими питаннями забезпечення безпеки.

Разом  з  цими  чинниками  певне  значення  мала  громадська 
думка, занепокоєна тим, що нарощування озброєнь рано чи піз-
но може призвести до військового зіткнення. Особливо відчут-
но  тиск  з  боку  громадськості  проявився  у  другій  половині  
50-х – на початку 60-х років у питаннях заборони випробувань 
ядерної  зброї.  Наступні  сплески  масового  занепокоєння  щодо 
гонки  озброєнь  були  викликані  розгортанням  нових  радян-
ських ракет середньої дальності, що створили принципово нову 
загрозу  країнам  Західної  Європи,  і  діями  у  відповідь  НАТО, 
планами  розгортання  в  Європі  американської  “нейтронної 
зброї”,  а потім розробкою принципово нових систем протира-
кетної оборони, розпочатої в США відповідно до “стратегічної 
оборонної ініціативи”.

Політичні  лідери  не  могли  ігнорувати  такі  настрої,  більше 
того, прагнули повною мірою використовувати будь-які досяг-
нення у сфері контролю над озброєннями для зміцнення свого 
авторитету.  При  цьому,  зрозуміло,  власні  зусилля  в  цій  сфері 
трактувалися  винятково  як  результат  щирого  прагнення  збе-
регти  світ  і  зупинити  гонку  озброєнь.  У  результаті  навколо 
контролю  над  озброєннями  виникла  ціла  система  пропаган-
дистських міфів і кампаній. Їхня мета полягала у тому, щоб пе-
реконати  громадську  думку  в  щирості  власних  намірів  і  під-
ступності партнера. Типовим,  зокрема, було висунення  ініціа-
тив, зовні привабливих і розрахованих на завоювання симпатій 
громадськості,  але свідомо неприйнятних не лише для проти-
лежної сторони, а й, у багатьох випадках, для тих, хто їх вису-
вав.  Проте  практичні  заходи  щодо  обмеження  і  скорочення 
озброєнь ставали можливими тільки там і тоді, де і коли обидві 
сторони з тих або інших міркувань були зацікавлені у конкрет-
ному результаті.

Історично першу істотну угоду по контролю над озброєння-
ми — Договір про заборону випробувань ядерної зброї в трьох 
середовищах  —  було  укладено  між  СРСР,  США  і  Великою 
Британією  у  1963  р.  Цим  договором  заборонялися  всі  ядерні 
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вибухи  в  атмосфері,  космосі  та  під  водою,  проте  дозволялися 
ядерні випробування під землею. З одного боку, ця угода стала 
результатом  дуже  істотного  тиску  на  політичне  керівництво 
вказаних  держав,  яке  керувалося  громадською  думкою,  усе 
більш  стривоженою  тяжкими  екологічними  і  медичними  на-
слідками  ядерних  випробувань,  що  викликали  викиди  в  до-
вкілля великих кількостей радіоактивних речовин.

Але, з другого боку, до початку 60-х років проведення ядер-
них вибухів в атмосфері або, наприклад, під водою втратило 
сенс з військової точки зору. До цього часу, зокрема, не пред-
ставляло  серйозних  труднощів  нарощування  потужності 
ядерних  боєзарядів,  було  накопичено  достатньо  інформації 
про дію вражаючих чинників ядерного вибуху на основні сис-
теми зброї, військові та цивільні споруди, природне середови-
ще, отримано інші дані, важливі для планування практичного 
використання ядерних озброєнь у тих або інших бойових си-
туаціях.  Головні  наукові  й  інженерні  проблеми  полягали  у 
тому,  щоб  створювати  ядерні  споруди  порівняно  невеликих 
розмірів, які можна було розміщувати на носіях, де зовнішні 
параметри і вага заряду грали вирішальну роль, або ж призна-
чених  для  вирішення  тих  або  інших  конкретних  бойових  за-
вдань.

Особливе  значення  мала  розробка  ядерних  боєзарядів,  в 
яких було істотно збільшено питому вагу окремих вражаючих 
чинників.  Найвідомішим  прикладом  такого  роду  стала  “ней-
тронна  бомба”,  в  якій  найбільша  частина  енергії  ядерного  ви-
буху  виділялася  у  вигляді  нейтронного  випромінювання.  У 
80-х  роках  з’явилися  також  повідомлення  про  можливість 
створення  “електромагнітної  бомби”,  а  точніше  —  ядерного 
пристрою, що генерує у момент вибуху надпотужний електро-
магнітний  імпульс,  здатний  вивести  з  ладу  електронні  при-
строї, у тому числі військові комп’ютерні мережі, засоби зв’язку  
тощо. У зв’язку з цим деякі фахівці почали говорити про “за- 
сліплюючий удар”, що позбавляє сторону, яка стала його жерт-
вою,  можливості  управляти  збройними  силами,  у  тому  числі 
стратегічними озброєннями. Усі розробки такого роду не вима-
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гали проведення надпотужних, багатомегатонних ядерних ви-
бухів в атмосфері. Для них було досить випробувань ядерних 
облаштувань обмеженої потужності, які можна було проводити 
в глибоких підземних шахтах, викид радіоактивних речовин з 
яких був порівняно незначним.

“Надмірність”  деяких  напрямів  гонки  озброєнь  зумовила 
підписання  колишнім  Радянським  Союзом  і  США  у  1972  р. 
двох  угод  щодо  стратегічних  озброєнь.  Перша  —  так  звана 
Тимчасова  угода  між  СРСР  і  США  про  деякі  заходи  у  галузі 
обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Згідно з цим 
документом  сторони  зобов’язалися  не  починати  будівництво 
додаткових пускових установок МБР. Кількість пускових уста-
новок  балістичних  ракет  морського  базування  обмежувалася 
для СРСР 950 пусковими установками, розміщеними не біль-
ше  ніж  на  62  сучасних  підводних  човнах,  а  для  США  —  
710  пусковими  установками  і  44  підводними  човнами.  Друга 
угода  —  Договір  про  обмеження  систем  протиракетної  оборо-
ни. Згідно з угодою заборонялося розгортати системи протира-
кетної  оборони,  здатні  захистити  територію  відповідних  дер-
жав, а кожній зі сторін дозволялося мати не більше двох сис-
тем, здатних захистити від ракетного нападу обмежені ділянки 
національної території навколо столиці й одного з районів ба-
зування стратегічних систем.

Поява цих угод багато в чому пов’язана з тим, що до початку 
70-х років було розроблено так звані багатозарядні головні час-
тини  балістичних  ракет  наземного  або  морського  базування. 
Інакше кажучи, на кожну таку ракету виявилося можливим по-
ставити кілька бойових блоків, кожен з яких міг уражати влас-
ну ціль. У цих умовах стало безглуздим збільшувати кількість 
ракет-носіїв і особливо вкрай дорогих шахтних пускових уста-
новок.  Набагато  дешевше  було  нарощувати  кількісні  можли-
вості ураження цілей на території потенційного супротивника, 
розгортаючи нові додаткові боєголовки. Показово, що в тимча-
совій  угоді  про  обмеження  стратегічних  наступальних  озбро-
єнь не було навіть натяку на можливе обмеження ядерних боє-
зарядів для балістичних ракет.
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Стало також недоцільним будівництво протиракетних сис-
тем, заснованих на поразці атакуючої боєголовки за допомогою 
так званої протиракети. Саме на цьому принципі було заснова-
но системи ПРО, що створювалися і в СРСР, і в США. Можли- 
вість  швидкого  нарощування  кількості  боєголовок  шляхом 
розгортання  багатозарядних  головних  частин  зажадала  б  від-
повідного  збільшення  кількості  протиракет,  їх  пускових  уста-
новок,  засобів  наведення  тощо.  Причому  для  більш-менш  на-
дійного  перехоплення  кожної  з  боєголовок  потенційного  су-
противника потрібно було б розгорнути як мінімум дві проти-
ракети. З економічної і технічної точок зору таке завдання було 
не під силу. Нарешті, системи ПРО, будучи вкрай дорогими, не 
в змозі захистити країну від цілого комплексу ядерних озбро-
єнь, що не є балістичними ракетами, але здатні завдати неприй- 
нятного збитку. До них відносяться, наприклад, крилаті ракети 
повітряного  і  морського  базування,  що  літають  на  гранично 
низьких висотах.

Не допускалося згідно з договором і створення, випробуван-
ня і розгортання протиракетних систем морського, повітряно-
го,  космічного  і  мобільного  базування.  Тим  самим  сторони, 
укладаючи  цей  договір,  обмежували  розробку  майбутніх  сис-
тем ПРО системами наземного базування, що, мабуть, відпові-
дало тодішнім планам розвитку нових систем зброї. Водночас 
Договір про ПРО не забороняв наукові дослідження  і дослід-
но-конструкторські  роботи  в  області  ПРО,  у  тому  числі  роз-
робку систем, заснованих на так званих нових фізичних прин-
ципах.

Договір  про  ПРО  зберігає  своє  значення  досі,  причому  не 
лише тому, що він найістотнішим чином обмежує безперспек-
тивний напрям гонки озброєнь. Ця угода є принципово важли-
вим засобом стабілізації взаємного ядерного стримування. Річ 
у тому, що як і розроблювані у минулому, так і створювані сьо-
годні системи ПРО, за оцінками більшості експертів, не в змозі 
з необхідною мірою надійності перехопити кілька тисяч атаку-
ючих боєголовок, які можуть бути використані у першому ма-
сованому  ударі  по  військових  і  цивільних  цілях  на  території 
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СРСР (а зараз Росії) або США. Проте вони можуть виявитися 
досить ефективними у разі захисту території ініціатора страте-
гічного ядерного обміну від удару у відповідь. Останній нано-
ситься  стратегічними  засобами,  у  тому  числі  морськими  і  на-
земними  балістичними  ракетами,  вцілілими  після  першого 
удару.  Якщо  таких  ракет  виявиться  трохи,  наприклад  кілька 
десятків, то системи ПРО можуть принаймні гіпотетично звес-
ти до деякого “прийнятного мінімуму” збиток від використан-
ня у відповідь стратегічних ядерних ракет. 

У  цих  умовах  обидві  сторони  потенційного  конфлікту  мо-
жуть дійти висновку, що в умовах ескалації озброєної конфрон-
тації  найбільш  “раціональною”  —  в  суто  військовому  сенсі  — 
може стати стратегія завдання масованого ядерного удару пер-
шим. А це, у свою чергу, є чинником дестабілізації стратегічного 
балансу і руйнування взаємного ядерного стримування.

Не зважаючи на безперспективність створення систем ПРО 
“традиційного типу”, тобто заснованих на використанні проти-
ракет, що вражають атакуючі боєголовки, в Радянському Союзі 
тривало дозволене Договором про ПРО будівництво протира-
кетної системи навколо Москви, що складається зі 100 пуско-
вих установок протиракет і кількох станцій радіолокацій, при-
значених  для  визначення  траєкторії  боєголовок,  що  наближа-
ються, і наведення на них протиракет. Що стосується США, то 
відповідні роботи було припинено і будівництво протиракетної 
оборони,  призначеної  для  оборони  району  базування  МБР, 
було згорнуте.

Це типовий приклад ірраціональності військово-промисло-
вої  політики  СРСР,  оскільки  система  ПРО  навколо  Москви 
могла  захистити  столицю  лише  від  кількох  десятків  ядерних 
боєзарядів, причому вірогідність її ефективної роботи у реаль-
них  бойових  умовах  принципово  не  могла  бути  перевірена. 
Ніхто не міг гарантувати, що проти Москви не буде використа-
но більшу кількість атакуючих боєголовок, ніж може бути пе-
рехоплено  протиракетною  системою.  Більше  того,  ракети,  що 
входять до її складу, оснащені ядерними бойовими частинами. 
Це означає, що при її використанні на відносно невеликій від-
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стані від Москви станеться сто ядерних вибухів, наслідки яких 
важко собі уявити.

Окрім Договору про ПРО принципово значимим став під-
писаний 1 липня 1967 р. багатосторонній Договір про нерозпо-
всюдження  ядерної  зброї.  Фактично  він  містить  два  най- 
важливіші  зобов’язання.  Ядерні  держави,  що  підписали  його, 
зобов’язалися  не  передавати  неядерним  державам  ядерну 
зброю  або  інші  ядерні  вибухові  пристрої,  контроль  над  цією 
зброєю,  не  сприяти  яким-небудь  чином  тому,  щоб  неядерні 
держави придбавали цю зброю. Зі свого боку, неядерні держа-
ви зобов’язалися не виготовляти і не придбавати яким-небудь 
іншим чином ядерну зброю. Цей договір зафіксував монополь-
не  положення  ядерних  держав  і  водночас  істотно  обмежив 
можливість  поширення  ядерної  зброї,  хоча,  як  показали  дії 
Індії  і Пакистану,  і не перекрив  її повністю. Нині кілька дер-
жав  —  Індія,  Ізраїль,  Пакистан,  Північна  Корея  й  інші  краї- 
ни  —  або  придбали  таку  зброю,  або  впритул  підійшли  до  її 
створення.

У 60–70-х роках було створено також кілька багатосторон-
ніх угод, що перекривають ті або  інші напрями гонки ядерної 
та інших видів зброї масового знищення, що виводять з неї або 
окремі географічні регіони, або такі сфери, як космос, дно мо-
рів  і  океанів.  Так,  у  грудні  1959  р.  підписано  Договір  про 
Антарктику, згідно з яким цей континент може використовува-
тися винятково в мирних цілях. Згідно з Договором Тлателолко 
(підписаним у лютому 1967 р.) і Договором Раротонга (підпи-
саним у серпні 1985 р.) Латинську Америку, Карибський регіон 
і південну частину Тихого океану було оголошено без’ядерними 
зонами. На початку 1967 р. підписано Договір про принципи, 
що визначають діяльність держав у цілях вивчення і викорис-
тання  космічного  простору,  зокрема  Місяць  та  інші  небесні 
тіла, згідно з яким у космічному просторі заборонялося розта-
шування  зброї  масового  знищення,  створення  військових  баз, 
укріплень тощо. У лютому 1971 р. підписано договір, що забо-
ронив  розташовувати  ядерну  й  інші  види  зброї  масового  зни-
щення на дні морів і океанів.
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Кілька інших договорів перекривали розробку деяких прин-
ципово нових засобів ведення війни або забороняли ті, що дав-
но розробляються, але є малоефективними, особливо стосовно 
гіпотетичного  радянсько-американського  конфлікту,  засобами 
масової поразки. Так, у квітні 1975 р. підписано багатосторон-
ню конвенцію, що забороняє створення, виробництво, зберіган-
ня бактеріологічної і токсичної зброї та вимагає знищення вже 
накопичених запасів такої зброї і методів її доставки. Через два 
роки, у травні 1977 р., підписано конвенцію, що забороняє ви-
користовувати природне довкілля у військових та інших воро-
жих цілях.

Не  зважаючи  на  ці  угоди  і  конвенції,  гонка  озброєнь  у  
60–70-х  роках  тривала  на  найперспективніших  її  напрямах  і 
призвела  до  виникнення  кількох  дуже  небезпечних  ситуацій. 
Перша була породжена розробкою і прийняттям на озброєння 
нових  зразків  ядерних  ракет  середньої  дальності.  Суть  цієї  
проблеми  полягала  у  тому,  що  у  другій  половині  70-х  років 
Радянський Союз почав масово розгортати як у західній, так і  
східній частині країни нові балістичні ракети, названі на заході 
СС-20, кожна з яких оснащена трьома боєголовками індивіду-
ального наведення, що розділяються. Це була досконала зброя, 
здатна доставляти ядерні бойові блоки до цілей на відстань до 
4 тис. км з дуже високою точністю. На Заході та в Китаї розгор-
тання  цих  озброєнь  викликало  найсерйознішу  стурбованість, 
було розцінене як свідоцтво підготовки СРСР до початку об-
меженої ядерної війни.

Логіка міркувань військових і політичних експертів держав 
НАТО була дуже простою. Вона полягала у тому, що, розгорта-
ючи  у  великих  кількостях  СС-20,  Радянський  Союз  отримує 
можливість “одним ударом” знищити кілька сотень, а можливо 
й  більше,  найважливіших  військових  цілей  на  території  За- 
хідної Європи: командні пункти, вузли зв’язку, осереддя кому-
нікацій і військ, аеродроми, склади озброєнь і т. д. Якщо такого 
удару  дійсно  буде  завдано,  то  він  істотним  чином  ослабить 
збройні сили НАТО, і країни Західної Європи опиняться прак-
тично  беззахисними.  У  таких  умовах  перед  Сполученими 
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Штатами  постане  складна  дилема  —  або  змиритися  з  розгро-
мом  союзників  по  НАТО,  або  ввести  в  дію  свої  стратегічні 
ядерні сили, ставлячи тим самим під загрозу спустошувального 
стратегічного удару у відповідь власну територію. Така оцінка 
підтверджувалася,  із західної точки зору, тим, що незважаючи 
на інтенсивний політичний тиск з боку Заходу, тодішнє радян-
ське  керівництво  категорично  відмовлялося  припинити  роз-
гортання СС-20.

Після довгих і напружених переговорів вихід з цієї ситуації 
держави НАТО знайшли у розгортанні на території кількох за-
хідноєвропейських  країн  нових  американських  засобів  серед-
ньої дальності — балістичних ракет “Першинг-2” і крилатих ра-
кет,  здатних  уразити  найважливіші  військові  й  політичні  цілі 
на більшій частині європейської території СРСР. Рішення про 
розгортання таких систем було прийняте найвищими органами 
НАТО на початку 80-х років, і з 1983 р. нові американські ра-
кетні системи почали розгортати у Західній Європі. Спочатку 
радянське  керівництво  спробувало  зупинити  розгортання  но-
вих  американських  ракет  шляхом  нагнітання  міжнародної  
напруженості.  Так,  у  заяві  Ю.  Андропова  від  24  листопада  
1983  р.  йшлося  про  те,  що  СРСР  припиняє  переговори  щодо 
ядерних  засобів  середньої  дальності  в  Європі,  розміщуватиме 
свої оперативно-тактичні ракети підвищеної дальності на тери-
торії  Чехословаччини,  НДР  і  розгортатиме  додаткові  ядерні 
програми морського базування.

Проте жорсткі заходи, оголошені радянським керівництвом, 
не досягли своїх цілей. При цьому розгортання американських 
ракет у Західній Європі кардинально змінило стан справ. Тепер 
уже Радянський Союз опинився під загрозою масованого ядер-
ного  удару  з  території  Західної  Європи,  здатного  знищити  не 
лише значну частину інфраструктури, а й центри партійно-по-
літичного  керівництва  СРСР,  у  тому  числі  командні  бункери, 
що знаходились на європейській території Радянського Союзу. 
Особливу  тривогу  радянського  військово-політичного  істеб- 
лішменту  викликало  те,  що  підлітний  час  американських  
ракет  “Першинг-2”  складав  близько  15  хв,  що  практично  по-
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збавляло радянське військове командування і політичне керів-
ництво можливості вжити заходів у відповідь у разі несподіва-
ного нападу з боку НАТО.

У цих умовах горбачовське керівництво було вимушене змі-
нити позицію і після дуже важких переговорів із США погоди-
тися на повну заборону на взаємній основі всіх ракет середньої 
і меншої дальності. Договір про це, підписаний у Вашингтоні у 
грудні 1987 р., зобов’язував сторони знищити усі ракетні систе-
ми як балістичні, так і крилаті наземного базування з дальніс-
тю від 500 до 5500 км. По суті, цей договір означав перехід до 
нової парадигми контролю над озброєннями. Замість відсікан-
ня  малоперспективних  напрямів  гонки  озброєнь,  що  давало 
можливість концентрувати зусилля на “проривних” напрямах, 
уперше вдалося домовитися про знищення цілого класу нових, 
дуже  ефективних  озброєнь,  що  реально  приводило  до  поліп-
шення стратегічної ситуації в Європі і на Далекому Сході і, та-
ким чином, у всьому світі.

Нові  установки  у  сфері  контролю  над  озброєннями  дали 
можливість створити у 1991 р. принципово важливу угоду про 
скорочення  стратегічних  наступальних  озброєнь,  відому  як 
Договір  СНО-1.  Уперше  вдалося  домовитися  про  реальне  
значне скорочення боєзарядів, що були у розпорядженні СРСР 
і США, охопити скороченнями не лише балістичні ракети, а й 
авіаційний компонент стратегічної тріади, а також ввести обме-
ження  на  деякі  типи  міжконтинентальних  балістичних  ракет. 
Так,  згідно  з  Угодою  СНО-1  загальна  кількість  стратегічних  
боєзарядів  з  боку  кожного  має  бути  скорочена  до  6000  оди-
ниць,  при  цьому  кількість  боєзарядів  на  балістичних  ракетах 
морського  і  наземного  базування  не  повинна  перевищувати 
4900 одиниць, максимальна кількість боєзарядів на мобільних 
ракетах — 1100 одиниць, а максимальна кількість “важких ра-
кет”  —  154  одиниці,  до  того  ж  загальна  кількість  розгорнутих 
на них боєголовок не повинна перевищувати 1540 одиниць.

Не менш важливим було укладання у 1990 р. Договору про 
звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Цей договір розроб- 
лявся для того, щоб знизити рівень небезпеки озброєної конф-
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ронтації двох військово-політичних блоків в Європі, які (особ- 
ливо  Організація  Варшавського  договору)  зосередили  в  зоні  
зіткнення  один  з  одним  колосальні  угруповання  звичайних 
збройних сил.

Мета ДЗЗСЄ полягала в тому, щоб усунути можливість не-
сподіваного  нападу  і  проведення  великомасштабних  насту-
пальних операцій. Для цього було вирішено вирівняти кількос-
ті наступальних озброєнь: танків, бойових броньованих машин 
(ББМ)  і  артилерійських  систем  у  масштабах  Європейського 
континенту в цілому і стосовно кількох географічних регіонів, 
що так чи інакше співвідносяться із зоною безпосереднього зіт- 
кнення НАТО і ОВД. Останнє було потрібне для того, щоб не 
лише  вирівняти  бойові  можливості  військ  “перших  стратегіч-
них ешелонів”, які повинні були вступити в дію відразу після 
отримання  наказу,  а  й  усунути  дисбаланси  “других  стратегіч-
них ешелонів”, які могли бути введені у бій упродовж відносно 
короткого часу. Що стосується авіації, тобто бойових літаків  і 
ударних  вертольотів,  то  їх  здатність  до  перекидання  за  лічені 
дні на великі відстані зробила регіональні обмеження безглуз-
дими.

Увесь  Європейський  регіон  “від  Атлантики  до  Уралу”,  у 
тому числі основна частина Туреччини, був розділений на чо-
тири зони. До першої, що дістала назву “Центральна Європа”, 
відносилась Німеччина, країни Бенілюксу, Польща, Угорщина, 
Чехія  і  Словаччина.  Саме  у  цій  зоні  концентрувалися  ударні 
угруповання ОВД і відповідні війська НАТО та могли розгор-
нутися перші битви третьої світової війни.

До другої зони, названої  “розширеною Центральною Євро- 
пою”, відносилися Центральна Європа, а також Данія, Велика 
Британія, Франція, Італія і території західних військових окру-
гів колишнього СРСР — Прикарпатського, Білоруського, При- 
балтійського  і  Київського.  У  військових  округах  колишнього 
СРСР,  що  входять  до  другої  зони,  були  зосереджені  великі 
угруповання боєготовних сухопутних військ і авіації, що скла-
дали  “другий  стратегічний  ешелон”.  Вони  повинні  були  всту-
пити в дію, коли сили “першого ешелону” будуть знищені або 
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виснажені.  У  НАТО  цю  роль  могли  (теоретично)  виконувати 
французькі  війська.  Але,  враховуючи  тодішню  позицію 
Франції відносно військової організації НАТО, важко сказати, 
які  конкретно  плани  використання  її  військ  у  битвах  у 
Центральній Європі могли існувати в роки холодної війни.

До  третьої  зони  відносилась  “розширена  Центральна  Єв- 
ропа”, а також так званий тиловий район — Іспанія, Португалія, 
території  Московського  і  Приволзько-уральського  військових 
округів колишнього СРСР. Нарешті, було створено “флангову 
зону”,  в  яку  входили  Ісландія,  Норвегія,  Греція  і  Туреччина,  а 
також території Ленінградського, Одеського, Північно-кавказь- 
кого і Закавказького військових округів колишнього СРСР.

Суть  договору  полягала  у  тому,  що  для  кожної  групи  дер-
жав-учасниць,  які  представляли,  відповідно,  членів  НАТО  і 
ОВД,  було  введено  кількісні  обмеження  договором  щодо 
озброєння у кожній географічній зоні.

Окрім  цього,  кожній  групі  держав-учасниць  дозволялося 
мати на складському зберіганні 3500 танків, 2700 бойових бро-
ньованих  машин  і  3000  артилерійських  установок.  Також  у 
рамках кожної групи держав-учасниць були розподілені квоти 
для озброєнь держав.

Підписання цього договору мало велике значення для євро-
пейської безпеки, оскільки реально підлягали знищенню десят-
ки тисяч одиниць озброєнь, вирівнювалися бойові потенціали 
військ супротивних коаліцій. Але події розвивалися таким чи-
ном, що практично відразу після підписання Договору про зви-
чайні  збройні  сили  в  Європі  (ЗЗСЄ)  розпалася  Організація 
Варшавського  договору,  а  потім  рухнув  і  Радянський  Союз, 
програвши холодну війну. Стратегічна ситуація в Європі ради-
кальним  чином  змінилася,  і  виникла  дуже  складна  проблема 
пристосування  Договору  про  ЗЗСЄ  до  нових  військово-полі-
тичних  реальностей.  Проте  вирішувати  цю  проблему  почали 
тільки  у  1997  р.  Однією  з  причин  цього  була  згода  учасників 
договору з тим, що спочатку потрібно виконати його положен-
ня  і,  відповідно,  скоротити  національні  збройні  сили,  а  потім 
вже шукати шляхи адаптації до нової обстановки. Інша причи-
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на полягала у тому, що питання про зміни договору виявилося 
найтіснішим  чином  переплетеним  з  проблемою  розширення 
НАТО на схід.

Питання для самоконтролю
1.  Дайте власне визначення поняттю “тупикова рівновага”.
2.  Назвіть  чинники,  що  підштовхували  керівників  СРСР  і 

США до пошуку засобів  і методів обмеженого контролю 
над гонкою озброєнь.

3.  Коротко  розкрийте  зміст  договорів  Тлателолко  та  Раро-
тонга.

4.  На які зони була поділена Європа “від Атлантики до Ура-
лу”?

3.4. Роль військової сили у світовій політиці після краху 
 комуністичної системи в Європі

Розвиток подій після Другої світової війни показав, що роль 
військової сили в міжнародних відносинах не є чимось сталим. 
Вона залежить як від  її власних якісних  і кількісних характе-
ристик  (приклад  тому  —  поява  ядерної  зброї  з  її  ірраціональ-
ною  руйнівною  силою),  так  і  від  системи  міжнародних  відно-
син. І тому в 90-х роках, після повалення тоталітарних режимів 
лівого спрямування у країнах Центральної  і Східної Європи і 
розпаду Радянського Союзу, постали принципово важливі пи-
тання:  якою  може  бути  роль  військової  сили  в  новій  системі 
міжнародних відносин, що формується, і яка природа цієї сис-
теми? Чи станеться повернення до колишніх моделей і страте-
гій  зовнішньополітичної  поведінки,  заснованих  на  військовій 
силі, або ж виникне деяка відмінна як від біполярної, так і від 
передуючої їй системи, де військова сила набуде нових вимірів 
і  функцій?  Ці  питання  стали  предметом  наукового  аналізу  і  
гострих  політичних  дискусій  у  всьому  світі.  При  цьому  часто 
академічні  розробки  виявилися  тісно  пов’язаними  з  тими  або 
іншими  політичними  доктринами,  що  відбивають  як  прямо, 
так і побічно інтереси різних соціальних груп.
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У  найзагальнішому  плані  склалися  два  принципово  різних 
уявлення про систему міжнародних відносин, що формувались 
у  90-х  роках,  і,  відповідно,  роль  у  ній  військової  сили.  Перше 
ґрунтується  на  тому,  що  після  краху  біполярної  системи  світ 
розпадається на кілька великих утворень або спільностей, які в 
цивілізаційному, культурному і політичному планах все більше 
розходяться одне з одним і тому рано чи пізно зіткнуться у за-
пеклих  протиріччях  і  конфліктах.  Найвідоміша  концепція  та-
кого  роду  належить  американському  вченому  С.  Хантінгтону. 
Він охарактеризував майбутню світову політику як зіткнення 
цивілізацій,  що  відрізняються  одна  від  одної  мовою,  історією, 
релігією,  традиціями,  інститутами  і  суб’єктивною  самоіденти-
фікацією  людей.  “Світова  політика,  —  писав  Хантінгтон,  — 
вступає  в  нову  фазу...  основне  джерело  конфліктів  у  новому 
світі  буде  породжено  не  ідеологією  або  економікою,  а,  голов- 
ним чином, відмінностями в культурі. Національні держави за-
лишаться  найпотужнішими  силами  у  світових  справах,  і  най-
більш важливі конфлікти відбуватимуться між націями або їх-
німи групами, що належать до різних цивілізацій. Лінії розло-
му між цивілізаціями стануть у майбутньому гарячими точка-
ми”.  Якщо  ця  версія  справедлива,  то  тоді  військова  сила, 
можливо,  не  лише  повернеться  до  своєї  традиційної  ролі,  а  й 
навіть набуде нового, більшого значення.

Концепція “зіткнення цивілізацій” має немало прибічників. 
Вона  також  перекликається  з  ідеєю  багатополюсного  світу. 
Фактично йдеться про те, що формуються кілька самостійних 
“центрів сили” — США, Європа, Росія, Китай і Японія, а також 
дещо інших, нижчого рівня — Бразилія, Індія та інші, відносини 
яких визначатимуть світову політику. Остання може відтворю-
вати, зрозуміло, стосовно нових умов, модель балансу сил, що 
існувала  в  Європі  у  XVIII–XIX  ст.  Для  цієї  системи  були  ха-
рактерні нестійкі коаліції, а головний мотив зовнішньої політи-
ки — недопущення військового домінування будь-якого “цент- 
ру сили”. При цьому, однак, у цій системі періодично виникали 
збройні конфлікти  і війни, в результаті яких встановлювалася 
нестійка рівновага, що таїла небезпеку нових зіткнень і воєн.



113

Інше  бачення  майбутніх  міжнародних  відносин  засноване 
на  концепції  американського  філософа  Ф.  Фукуями.  На  його 
думку, виникає універсальна цивілізація, що охоплює найваж-
ливіші регіони земної кулі, заснована на урочистості лібераль-
них цінностей, властивих західному суспільству. “...Важко поз- 
бавитися  від  відчуття,  —  писав  Фукуяма  у  своїй  знаменитій 
статті  “Кінець  історії”,  —  що  у  всесвітній  історії  відбувається 
щось  фундаментальне...  На  наших  очах  у  двадцятому  столітті 
світ  був  охоплений  пароксизмом  ідеологічного  насильства, 
коли лібералізму довелося боротися спочатку із залишками аб-
солютизму, потім з більшовизмом і фашизмом і, нарешті, з но-
вітнім марксизмом, що загрожував втягнути нас в апокаліпсис 
ядерної війни. Але це століття, спочатку таке упевнене в тріум-
фі  західної  ліберальної  демократії,  повертається  тепер,  під  кі-
нець, до того, з чого розпочало: не до того, що передбачалося ще 
так нещодавно — “кінця ідеології” або конвергенції капіталізму 
і соціалізму, — а до безперечної перемоги економічного і полі-
тичного  лібералізму”.  Якщо  правий  Фукуяма,  то  військова 
сила неминуче втрачатиме своє значення — вона застосовува-
тиметься лише за межами “ліберального світу”, у тих частинах 
планети,  які  залишаються  поза  зоною  урочистості  цивілізації, 
заснованої на ліберальних принципах.

Виникають  питання:  яка  концепція  —  зіткнення  цивіліза-
цій, багатополярного світу або кінця історії — адекватна реаль-
ностям  світового  розвитку.  Чи  відтворюватиметься  європей-
ський баланс сил XVIII–XIX ст. у світі у XXI ст.? Ці питання 
зовсім  не  прості,  і  поки  на  них  навряд  чи  можна  дати  одно-
значні відповіді. У найзагальнішому плані проблема полягає в 
тому, чи можна різноманітність, що дійсно має місце, або, точ-
ніше,  різноманіття  сучасного  і  майбутнього  світу,  передусім 
різноманіття цивілізаційне і культурне, розглядати як багато-
полярність  у  її  традиційній  інтерпретації,  якою  мірою  куль-
турні  відмінності  породжуватимуть  військову  конфронтацію. 
При  цьому  розвиток  подій  може  залежати  від  того,  чи  буде 
вона орієнтуватися на адаптацію до домінуючих у світі проце-
сів,  асоціювати  себе  з  ліберальною  цивілізацією,  принаймні,  
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в  політичному  і  економічному  планах,  або  ж  протиставить 
себе як Заходу, так і Сходу.

Процеси, що відбуваються у сучасному світі, не дають наразі 
можливості  впевнено  стверджувати,  що  військова  сила  витіс-
няється  зі  світової  політики.  Локальні  та  регіональні  збройні 
конфлікти, у багатьох з яких внутрішнє протиборство переплі-
тається з міждержавними зіткненнями, залишаються характер-
ною  рисою  зони  світу,  що  розвивається.  Про  це  свідчать  
громадянські війни в Афганістані й Таджикистані, найгостріші 
етнічні  конфлікти  в  Африці,  багато  з  яких  супроводжується 
фактичним геноцидом. Напружена обстановка зберігається на 
Близькому  Сході,  передусім  у  результаті  авантюристської  по-
літики нинішнього іракського режиму. Вогнищем украй небез-
печного військового зіткнення може стати Корейський півост-
рів. Немає підстав вважати, що пережито традиційні причини і 
чинники, які породжують конфлікти і війни. Так, у Східній Азії 
викликають занепокоєння невирішені територіальні суперечки 
через ряд островів та архіпелагів, більшість з яких знаходиться 
в  районах,  потенційно  багатих  запасами  енергетичної  сирови-
ни.  Продовжуються  конфлікти  між  Грецією  і  Туреччиною, 
Туреччиною і Кіпром.

Крах комуністичних режимів у країнах колишніх СРСР та 
Югославії,  а  також  в  Албанії  супроводжувався  спалахами 
збройного насильства і конфліктів, більшість із яких не затих-
ли й досі. Деякі фахівці ставлять питання про формування но-
вої  “дуги  нестабільності  та  конфліктів”,  що  йде  від  Балкан  
через  Молдову,  Крим,  Кавказ  і  Каспійський  регіон  до  Таджи- 
кистану і Афганістану.

Збереження  локальних  і  регіональних  конфліктів  як  внут- 
рішніх, так  і міжнародних породило нові форми застосування 
військової сили. До них відносяться передусім миротворчі опе-
рації. У них колективні збройні сили застосовуються для від-
новлення і підтримки світу, припинення збройного насильства 
як усередині держав, так  і у відносинах між ними. Специфіка 
цих операцій полягає у тому, що вони здійснюються за манда-
том міжнародних організацій, передусім ООН. До таких опера-
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цій відноситься і так званий примус до миру, коли миротворчі 
сили  проводять  бойові  операції,  спрямовані  на  припинення 
агресії і відновлення статус-кво. Прикладом ефективного “при-
мусу  до  миру”  стала  міжнародна  операція,  проведена  проти 
Іраку,  яка  дістала  назву  “Бурі  в  пустелі”.  В  її  результаті  була 
відновлена  незалежність  Кувейту,  захопленого  Іраком  у  ході 
агресивної неспровокованої війни, істотно обмежена здатність 
режиму  Саддама  Хусейна  знову  загострювати  військово-полі-
тичну обстановку в регіоні.

Далеко не всі миротворчі операції приводять до успіху. Так, 
закінчилася невдачею миротворча операція в Сомалі, де не вда-
лося  зупинити  внутрішню  міжплемінну  війну,  що  призвела 
фактично  до  краху  державності.  Виявилися  неефективними 
кілька операцій в Африці, в районі Великих озер, де розгорну-
лися запеклі етнічні війни. Є й інші приклади такого роду. Не 
зважаючи на ці невдачі, проте, існують і більш виразні тенден-
ції — військова сила в певних випадках застосовується не в тра-
диційних цілях захоплення територій, джерел сировини і тому 
подібне (хоча і це далеко не пережиток), а в цілях відновлення 
міжнародного правопорядку, підтримки світу  і безпеки, здійс- 
нення необхідних гуманітарних акцій.

Крім того, у 90-х роках спостерігалась тенденція до “знеси-
лення” військової сили, яка часто виявлялася не здатною вирі-
шувати ті або інші політичні проблеми. Подібна ситуація вини-
кла  ще  у  70-х  роках.  Найбільш  показовим  прикладом  такого 
роду  стала  поразка  США  в  Індокитаї.  Американські  війська, 
що мали переважну військову потужність, не змогли отримати 
перемогу, яка дозволила б Вашингтону досягти своїх політич-
них цілей у цьому регіоні. Практично аналогічним був і резуль-
тат  радянського  втручання  в  Афганістані,  звідки  колишній 
СРСР був вимушений вивести свої війська, не добившись ба-
жаних  політичних  результатів.  Поразка  російської  армії  в 
Чечні  —  продовження  тієї  самої  тенденції.  Іншим  її  проявом 
стало  виникнення  свого  роду  тупикових  ситуацій  у  ряді  ло-
кальних  конфліктів,  коли  тривалі  військові  дії  виснажували 
обидві сторони і не приводили до перемоги жодну з них.
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Водночас операція НАТО проти режиму Мілошевича, здійс- 
нена у березні–червні 1999 р., висвітила ряд проблем, складно-
щів і протиріч, властивих сучасній системі міжнародних відно-
син і пов’язаних з роллю військової сили у військово-політич-
них  умовах,  що  складаються.  Що  може  і  повинне  зробити 
міжнародне співтовариство у разі масових порушень прав лю-
дини і, більше того, фактичного геноциду, здійснюваних тими 
або іншими злочинними режимами? Наскільки ефективною у 
припиненні  такого  роду  ексцесів  є  Організація  Об’єднаних 
Націй,  особливо  якщо  серед  постійних  членів  Ради  Безпеки 
виникають розбіжності відносно конкретних дій проти такого 
роду  режимів?  Чи  не  призведе  застосування  військової  сили, 
що вирішує один комплекс проблем, до появи ряду нових, не 
менш складних? Підсумки війни на Балканах, мабуть, ще довго 
аналізуватимуться  військовими  й  експертами.  Але  вже  зараз 
можна  зробити  ряд  цілком  певних  висновків.  Передусім,  під-
тверджується тенденція до денуклеаризації військово-політич-
них відносин і світової стратегічної обстановки. Та обставина, 
що  Росія  є  другою  у  світі  ядерною  державою,  не  допомогла 
Москві добитися своїх цілей у ході конфлікту, передусім запо-
бігти бомбардуванням Сербії. У свою чергу, три ядерні держа-
ви — США, Велика Британія  і Франція, вступивши у війну з  
режимом Мілошевича, ніяк не використали (та і не могли ви-
користати) свій ядерний потенціал і ядерний статус.

Далі НАТО взяла переконливу перемогу не лише над режи-
мом  Мілошевича,  змусивши  останнього  прийняти  умови,  за-
пропоновані на переговорах у місті Рамбуйє, а й над численни-
ми  скептиками,  які  стверджували,  що  без  важкої  і  кровопро-
литної  наземної  операції  неможливо  добитися  успіху  в  цій 
війні. Крім того, НАТО затвердила себе як найважливішу вій-
ськово-політичну  структуру  в  Євро-атлантичному  регіоні, 
здатну до ефективного застосування сили в тих або інших по-
літичних  цілях.  Нарешті,  в  практику  міжнародних  відносин 
введено  успішне  використання  військової  сили  в  ім’я  гумані-
тарних  цілей  —  припинення  масового  насильства  й  етнічних 
чисток — без санкції ООН.
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Водночас  результати  операції  НАТО  проти  режиму  Міло- 
шевича у більш довгостроковому плані представляються дуже 
суперечливими. Не відомо, наскільки успішним стане наведен-
ня  ладу  в  Косово,  яке  політичне  майбутнє  Армії  звільнення 
Косово, чи не призведе розвиток подій у Косово до албанської 
експансії в регіоні в ім’я створення Великої Албанії і як це по-
значиться  на  стабільності  у  цій  частині  Балкан.  Але,  мабуть, 
найбільш суперечливим і складним є вплив війни в Югославії 
на політичне майбутнє ООН і Організації з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (ОБСЄ). І та, і інша, по суті, справи, виявили-
ся  безсилими  зупинити  етнічні  чистки  й  акції  геноциду  в 
Косово. Це неминуче призвело до того, що їхнє значення і авто-
ритет у світовій політиці істотно знизилися, а принципові пи-
тання врегулювання в Косово на ділі вирішувалися поза рам-
ками  ООН  —  на  зустрічах  міністрів  закордонних  справ 
“Великої сімки” і Росії.

Військова операція НАТО проти режиму Мілошевича, без-
перечно,  ускладнила  стосунки  Росії  з  країнами  Північноат- 
лантичного альянсу, передусім  із США. Вона також гранично 
жорстко поставила російську державну еліту перед необхідніс-
тю  стратегічного  вибору  між  формальною  або  неформальною 
асоціацією  країни  з  режимами,  подібними  до  режимів  Міло- 
шевича, Саддама Хусейна, фундаменталістського Ірану, Північ- 
ної Кореї, з одного боку, або з розвиненими промисловими кра-
їнами Заходу — з другого. Цей вибір досі не зроблено. Важливе 
місце при цьому повинне зайняти питання, наскільки Росія за-
цікавлена  у  збереженні  угод  і  домовленостей,  досягнутих  із 
Заходом, передусім із США, у сфері контролю над озброєння-
ми, збереженні та розвитку елементів співпраці зі Сполученими 
Штатами й іншими державами-членами НАТО, націленими на 
боротьбу з тероризмом, організованою злочинністю, наркобіз-
несом і подолання інших “нетрадиційних” загроз.

Економічна  взаємозалежність  доповнюється  ростом  полі-
тичної  єдності  розвинених  демократичних  держав.  Цивіліза- 
ційною  його  основою  служать  загальні  ліберальні  цінності. 
Відбувається  поступове  залучення  до  відповідних  цінностей  і 
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інститутів  нових  країн  і  суспільств.  У  практичному  плані  єд-
ність держав Євроатлантичного регіону знайшла своє виражен-
ня у збереженні, а потім і розширенні у другій половині 90-х ро-
ків Організації Північноатлантичного договору. На відміну від 
Організації Варшавського договору, зниклої зі стратегічної кар-
ти світу відразу ж після того, як рухнули комуністичні режими 
в країнах Східної і Центральної Європи, НАТО не лише збере-
глася  після  закінчення  холодної  війни,  а  й  поступово  набуває 
нових функцій і завдань як військового, так і невійськового ха-
рактеру.  Це  навряд  можна  пояснити  тільки  бюрократичною 
інерцією центрального апарату Північноатлантичного союзу.

У стратегічному і концептуальному плані рішення Мадрид- 
ської  сесії  Ради  Північноатлантичного  союзу,  що  відбулася 
влітку 1997 р., далеко виходять за рамки, власне, прийому в цю 
організацію кількох нових членів з числа держав Центральної і 
Східної  Європи.  Ці  рішення  фактично  підбили  підсумок 
осмислення  правлячими  кругами  Заходу  нових  реальностей, 
що  склалися  після  припинення  холодної  війни.  Вони  переду-
сім підтвердили значення, яке в нових умовах країни Північної 
Америки і Європи надають співпраці один з одним і НАТО, — 
як найважливішій конструкції і основному механізму практич-
ного  здійснення  атлантичної  солідарності.  З  цієї  точки  зору, 
розширення НАТО виступає як один із центральних елементів 
довгострокової стратегічної лінії Заходу, заснованої на імпера-
тивах спільного пошуку загальної політики, спрямованої на ви-
рішення  проблем.  Можна  з  упевненістю  сказати:  якби  після 
припинення холодної війни зник сенс існування НАТО, то нія-
кого розширення цієї організації не сталося б.

Після краху Радянського Союзу і очолюваного ним військо-
во-політичного блоку НАТО виступає не стільки як військова 
організація, що у минулому протистояла ОВД, а все більшою 
мірою  як  механізм  узгодження  політичної  і  військової  ліній 
країн Атлантичного регіону. Цей механізм виростає не лише з 
необхідності  захисту  європейських  держав  або  врегулювання 
тих або інших конкретних міжнародних конфліктів. Він також 
породжений  глибокою  спільністю  їхньої  політичної  культури, 
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схожого бачення світу і свого місця в нім, єдиних ліберальних 
цінностей,  що  визначають  єдність  їхніх  політичних  систем. 
Інакше  кажучи,  НАТО  фактично  трансформувалася  із  суто 
військового союзу в один із центральних механізмів визначен-
ня і реалізації загальних інтересів держав Північної Америки і 
Європи, більше того, атлантичної цивілізації як такої. У цьому 
відношенні розширення НАТО стало свідченням того, що краї-
ни  Центральної  і  Східної  Європи  розглядаються  як  складова 
цієї цивілізації.

Зона  демократичних,  промислово  розвинених  держав  по-
ступово розширюється, вбираючи в себе держави Центральної, 
Східної  і  Південної  Європи.  Це  супроводжується  у  багатьох 
випадках великими зрушеннями у цивілізаційних і культурних 
моделях. Прикладом тому можуть бути країни Південної Євро-
пи,  де  ще  в  середині  XX  ст.  домінували  традиційні  цінності.  
В  Іспанії,  Італії  і  Португалії  вони  ґрунтувалися  на  глибоко 
впровадженому  в  масову  свідомість  католицизмі.  До  сьогодні 
значне поширення у цій зоні отримує світське бачення світу й 
інші ліберальні культурні парадигми. Складніше відбувається з 
країнами Південно-Східної Азії  і Японією, які включаються в 
економічну і політичну систему Заходу, зберігаючи в багатьох 
аспектах свої традиційні культурні особливості.

Проте  там  все  більше  затверджується  специфічна  азійська 
форма  демократії,  що  поєднує  політичні  інститути  і  норми, 
властиві будь-якому демократичному суспільству, зі збережен-
ням орієнтації на такі цінності, як сім’я, освіта, соціальна дис-
ципліна і відповідальність. “Азіатська демократія, — писав, на-
приклад, посол Сінгапуру в Росії М. Хонг, — у даний момент є 
адаптацією  або  президентської  демократії  по-американськи, 
або  парламентської  демократії  зразка  британського  Вест- 
мінстера,  з  певними  характерними  рисами,  наприклад  грошо-
вою політикою, впливом законних  інтересів,  таких як голосу-
вання  в  сільській  місцевості  або  землеволодіння  і  так  далі.  
В ідеалі демократія по-азійськи має бути поєднанням політич-
ного плюралізму, вільних і справедливих виборів, економічно-
го  лібералізму..,  а  також  соціальної  дисципліни  і  відповідаль-
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ності. На відміну від цього, на заході замість соціальної дисци-
пліни  і  відповідальності  велика  увага  приділялася  індивіду- 
альним правам”.

Таким чином, розвиток подій у 90-х роках підтверджує тен-
денцію формування великої зони економічно розвинених  і де-
мократично  орієнтованих  держав  з  близькими  формами  полі-
тичної культури, що поступово поширюється на все нові регіо-
ни  Європи,  Азії  і  Латинської  Америки.  У  взаємовідносинах 
держав цієї зони військова сила поступово втрачає своє значен-
ня, не лише зважаючи на єдині демократичні норми і принципи 
вирішення протиріч, а й у результаті все більш глибокої еконо-
мічної  взаємозалежності.  Разом  з  цим  система  міжнародних 
відносин охоплює, можливо, ще більші регіони, де панують тра-
диційні норми і механізми міждержавних відносин, орієнтова-
них  на  широке  використання  військової  сили.  Лінії  розмежу-
вання цих двох систем міжнародних відносин дуже химерні, в 
деяких географічних регіонах, наприклад на Балканах, вони на-
віть переплітаються.

Таким чином, у 90-х роках відбувається нова трансформація 
ролі та функцій військової сили у світовій політиці. Окрім ско-
рочення  географічних  ареалів  її  традиційного  застосування, 
змінюється  співвідношення  окремих  її  компонентів.  Останнє 
пов’язане передусім  із серйозною і дуже суперечливою транс-
формацією  ролі  ядерної  зброї.  Як  зазначалося,  з  часу  Кариб- 
ської кризи початку 60-х років ядерна зброя затвердилася не як 
засіб ведення війни, а як інструмент стримування агресії, пере-
дусім здійснюваної з використанням ядерної зброї. Особливого 
значення ця функція ядерної зброї набула у біполярній систе-
мі, в основі якої лежало непримиренне протистояння двох не-
сумісних  соціальних  систем.  Але  якщо  загроза  такої  агресії 
зникає, а політико-ідеологічне протистояння залишилось у ми-
нулому,  то  і  ця  “надзадача”  ядерної  зброї  також  втрачає  своє 
значення.

Нині  більшість  ядерних  держав  розглядають  ядерну  зброю 
як деяку гарантію безпеки на випадок непередбаченого розвит- 
ку подій, які можуть містити в собі загрозу. Одночасно зростає 
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розуміння  того,  що  жодне  зовнішньополітичне  завдання,  яке 
традиційно вирішувалося, а часом вирішується й досі за допо-
могою військової сили (захоплення територій або відновлення 
власного контролю над ними, панування в зонах зосередження 
стратегічно  важливих  комунікацій,  забезпечення  політичного 
впливу в певних регіонах тощо), по самій своїй природі не може 
бути вирішене за допомогою ядерної зброї, стратегічної або так-
тичної.

Водночас має місце й інша тенденція, що найяскравіше про-
явилася  у  проведенні  весною  1998  р.  ядерних  випробувань 
Індією і Пакистаном і, відповідно, набутті ними ядерної зброї. 
Останнє,  як  можна  припустити,  розглядається  керівниками 
цих  держав  не  лише  як  засіб  запобігання  деякій  гіпотетичній 
загрозі  або  стримуванню  можливого  нападу,  а  й  як  потужний 
інструмент  можливого  конкретного  військового  протиборства 
один з одним. У результаті військово-політична ситуація в ре-
гіоні,  розташованому  поблизу  кордонів  колишнього  СРСР,  
набула нових, набагато небезпечніших рис. По суті, вперше ви-
никла  реальна  вірогідність  локальної  ядерної  війни.  Її  еколо-
гічні, медичні, економічні та політичні наслідки можуть вийти 
далеко за межі району бойових дій.

Проте цим далеко не вичерпуються негативні наслідки вхо-
дження  Індії  і  Пакистану  до  числа  володарів  ядерної  зброї. 
Фактично дано старт руйнуванню режиму нерозповсюдження 
ядерної зброї. При цьому вперше з 1967 р., з моменту підписан-
ня  Договору  про  нерозповсюдження  ядерної  зброї,  безкарно 
зруйновано один з наріжних каменів світового режиму безпе-
ки,  що  склався.  Світова  спільнота  (передусім  постійні  члени 
Ради Безпеки ООН) виявилася не в змозі запобігти появі ядер-
ної зброї у Південній Азії. Тим самим було зламано психологіч-
ний  бар’єр,  що  перешкоджав  поширенню  ядерних  озброєнь. 
Довгострокові наслідки цього в деталях ще не проаналізовано. 
Але більшість експертів схильні вважати, що в осяжному май-
бутньому в зоні “третього світу” можуть з’явитися нові волода-
рі ядерної зброї, у тому числі в районах, що безпосередньо ме- 
жують з Південною Азією. Серед таких країн часто називають 
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Іран,  який  граничить  з  новими  незалежними  державами 
Закавказзя і Центральної Азії.

Але справа не лише в цьому. Стає все реальнішим поширення 
ядерної зброї у нестабільних районах “третього світу”, що ство-
рює  нову  глобальну  стратегічну  обстановку,  в  якій  спільні  дії  і 
співпраця провідних держав, зокрема і Росії, щодо забезпечення 
безпеки,  запобігання  і  врегулювання  конфліктів  набувають  
особливого значення. Будь-які  їхні спроби використати процес 
поширення у власних інтересах для того, щоб зміцнити свої по-
зиції в тих або інших регіонах, можуть виявитися дуже небезпеч-
ними і зрештою контрпродуктивними для ініціаторів.

У  нинішніх  умовах  особливого  значення  набуває  реалізація 
pocійсько-американських домовленостей, націлених на поступо-
ве  зменшення  запасів  ядерної  зброї  на  взаємно  регульованій 
основі. Це може створити підставу для подальших спільних дій у 
новому непростому міжнародному стані. Крім того, для Росії ви-
конання Договору СНО-2 набуває виняткового значення, оскіль-
ки  економічні  реалії  такі,  що  ядерний  потенціал,  насамперед 
стратегічний, скорочуватиметься незалежно від того, як склада-
тимуться відносини із США і як реалізовуватиметься ця угода.

Договір  СНО-2,  підписаний  у  січні  1993  р.,  є  багато  в  чому 
продовженням  Договору  СНО-1.  Згідно  з  ним  загальна  кіль-
кість  боєголовок  на  стратегічних  носіях  Росії  і  США  має  бути 
скорочена до рівня у 3000–3500 одиниць, тобто приблизно удві-
чі  порівняно  з  граничними  нормами,  визначеними  Договором 
СНО-1. При цьому має бути ліквідовано всі наземні балістичні 
ракети, оснащені головними частинами, що розділяються, і важ-
кі ракети. Вводиться додаткове обмеження на балістичні ракети 
підводних човнів — кількість розгорнутих на них боєголовок не 
повинна перевищувати 1700–1750 одиниць. Було усунено бага-
то  в  чому  штучні  правила  зарахування,  що  дозволяли  США 
мати  на  важких  бомбардувальниках  додатково  близько  2000 
ядерних боєголовок, що практично не враховуються угодою.

Крах  комуністичних  режимів  у  Центральній  і  Східній 
Європі,  розпад  Радянського  Союзу  стали  закономірним  фіна-
лом  холодної  війни,  багато  в  чому  наслідком  того,  що  надмір-
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ний тягар військових витрат не просто підірвав радянську еко-
номіку,  а  й  сформував  таку  її  структуру,  при  якій  колишній 
СРСР не міг змагатися із Заходом у забезпеченні матеріальних 
потреб населення. Це найважливіший приклад того, що непря-
ме  використання  військової  сили  виявилося  ефективнішим, 
ніж  прямий  військовий  тиск  і  збройне  протиборство.  Припи- 
нення холодної війни, у свою чергу, призвело до подальшої де-
мілітаризації  міжнародних  відносин,  пониження  ролі  військо-
вої сили у світовій політиці. Проте доки немає підстав говорити 
про  те,  що  цей  процес  набув  загальносвітового  характеру.  За 
межами  зони  демократичних  і  економічно  розвинених  держав 
військова  сила  багато  в  чому  зберігає  свої  традиційні  функції. 
При цьому виникли нові форми і цілі застосування військової 
сили — у вигляді миротворчих операцій, орієнтованих в цілому 
на підтримку правопорядку в міжнародних відносинах, “гумані-
тарні  інтервенції”  і  т.  п.  Це  може  бути  однією  з  перших  ознак 
становлення нового, безпечнішого міжнародного порядку. 

Зростаюча  демілітаризація  світової  політики  ставить  перед 
Україною  серйозну  проблему.  Вона  повинна  вибрати  одну  з 
двох альтернатив. Перша полягає у тому, щоб вписатися в нову 
модель  міжнародних  відносин,  що  формується,  і  тим  самим 
зміцнити свою безпеку, усуваючи самі джерела можливих конф- 
ліктів. Друга — орієнтація на конфронтацію, спроба реанімува-
ти все більш застаріваючі моделі міжнародних відносин, в яких 
головну роль відіграє військова сила. Наслідки другої стратегії 
можуть бути найсумнішими.

Питання для самоконтролю
1.  Охарактеризуйте  відносини  Росії  з  державами  Заходу  у 

військово-стратегічному плані.
2.  Яке значення військової сили у державах Європи, Азії та 

Латинської Америки?
3.  В  яких  випадках  непряме  використання  військової  сили 

виявляється ефективнішим, ніж прямий військовий тиск і 
збройне протиборство?
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Частина  ІІ

СуЧаСНІ  ТеНдеНцІї  у  СВІТоВІй   
ПоЛІТИцІ

розділ 4.   цивілізаційні проблеми у світовій  
     політиці

4.1. Цивілізаційний та формаційний підхід  
 до періодизації світового розвитку 

Вчені минулого і сучасності по-різному трактують сутність 
та особливості історичного розвитку суспільства. Найбільшого 
поширення  набули  формаційний  і  цивілізаційний  підходи  до 
розуміння процесу економічного розвитку людського суспіль-
ства. 

Формаційний підхід був розроблений К. Марксом і його по-
слідовниками. Суть його полягає у тому, що продуктивні сили 
суспільства  у  сукупності  з  виробничими  відносинами  станов-
лять певний спосіб виробництва, а спосіб виробництва у поєд-
нанні  з  політичною  надбудовою  суспільства  —  соціально-еко-
номічну формацію. Основоположним економічним ядром кож-
ного  способу  виробництва,  а  відповідно  і  формації,  є  панівна 
форма власності, оскільки саме вона визначає спосіб поєднан-
ня працівника із засобами виробництва. 

Формаційний  підхід  передбачає,  що  розвиток  людського 
суспільства  відбувається  як  послідовна  зміна  одного  способу 
виробництва іншим: 

• первіснообщинний; 
• рабовласницький; 
• феодальний; 
• капіталістичний; 
• комуністичний.
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Однак у сучасних умовах формаційний підхід при визнанні 
певних його положень піддається критичному аналізу. 

По-перше,  п’ятиланкова  періодизація  розвитку  суспільства 
не має всеохоплюючого значення. Вона більш-менш прийнятна 
в основному для країн Західної Європи, але не відображає пов- 
ною мірою своєрідності розвитку азійського способу виробни-
цтва,  еволюції  цивілізацій  Китаю,  Індії,  а  також  не  висвітлює 
особливостей історичного розвитку України, Росії. 

По-друге,  формаційний  підхід  не  розкриває  багатоваріант-
ності життя, збіднює історію людського суспільства, зводячи її 
в основному до одного фактора — розвитку матеріального ви-
робництва, практично не враховує ролі соціокультурного та ін-
ших  неекономічних  факторів  у  розвитку  суспільства  (націо-
нальних, релігійних, етнічних, ментальних тощо). 

По-третє,  уявляючи  історію  розвитку  людства  як  процес 
“революційного”  руйнування  старого  способу  виробництва  і 
заміни його новим, формаційний підхід, таким чином, припус-
кає певну перервність (дискретність) історичного процесу. 

По-четверте,  формаційний  підхід  надмірно  абсолютизує 
класову  конфронтаційність  між  власниками  і  не  власниками, 
між роботодавцями і найманими працівниками. 

На  потребу  глибшого  наукового  пізнання  закономірностей 
розвитку  суспільства  економічна  теорія  сформулювала,  окрім 
формаційного, цивілізаційний підхід. 

Проте, по-перше, немає чітко окресленої сфери застосуван-
ня терміна “цивілізація”. Так, у дослідженні Г. Пфлаума, спеці-
ально присвяченого генезису слова “цивілізація”, показано, що 
поняття  “цивілізований”  спочатку  використовувалося  для  по-
зитивної оцінки тих чи інших суспільних явищ. Мірабо (відо-
мий діяч років Великої французької революції, 1789–1791 рр.), 
якому  приписується  пальма  першості  у  використанні  цього 
терміна,  пов’язував  його  з  доброчесністю.  “Цивілізація  нічого 
не здійснює для суспільства, якщо вона не дає йому доброчес-
ності”.  Деякі  вітчизняні  політики,  особливо  депутати  різних 
рангів, коли у них не вистачає аргументів, використовують сло-
во “цивілізація” як остаточний переконливий доказ своєї пра-
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воти: “Так робиться в усьому цивілізованому світі”. Найчастіше 
цивілізація означає просто певну епоху в історичному (еконо-
мічному, соціальному, культурному) розвитку суспільства. 

Наприклад,  розрізняють  цивілізації  локальні,  особливі, 
всесвітні,  доіндустріальні,  індустріальні  та  постіндустріальні; 
цивілізацію західно-християнську, європейську, техногенну, ка-
піталістичну  і  т.  д.  Відомий  американський  історик  Л.  Мор- 
ган  (1818–1884)  цивілізацією  називав  заключний  етап  роз- 
витку суспільства (дикість, варварство, цивілізація). 

Отже,  діапазон  уявлень  про  цивілізаційний  підхід  досить 
широкий, і кожен автор вкладає в нього те, що йому більше до 
вподоби.  Але  найчастіше  цивілізацію  пов’язують  із  загально-
людськими  цінностями.  Цивілізоване  суспільство  —  це  таке 
суспільство, в якому захищено права людини, де існують широ-
кі можливості для всебічного її розвитку і т. д. 

Цивілізація — історично конкретний стан суспільства, який 
характеризується досягнутим рівнем продуктивних сил, особ- 
ливою  формою  виробництва  і  відповідною  духовною  культу-
рою. 

В основу цивілізаційного підходу покладено такі принципи: 
1) багатовимірність аналізу економічних систем; 
2) природна еволюційна поступовість історичного процесу; 
3) відмова від класових, конфронтаційних оцінок змісту і ці-

лей системи; 
4) пізнання системи в єдності її економічних і соціокультур-

них елементів; 
5) посилення ролі людського фактора у суспільному розвит- 

ку, визнання світової історії як єдиного планетарного цілого.
Епоха цивілізації, у свою чергу, класифікується поетапно у 

горизонтальному і вертикальному аспектах.
Горизонтальний  аспект  характеризує  співіснування  і  взає-

модію  неоднорідних  за  своїм  змістом  локальних  цивілізацій 
окремих країн і народів, що розвивалися в історично визначені 
періоди часу. 

Вертикальний аспект відбиває розвиток цивілізації у широ-
кому  розумінні  цього  слова:  історичну  еволюцію  суспільства, 
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його поступальний рух від одного ступеня зрілості до іншого — 
вищого.  Йому  притаманна  логіка  всесвітнього  суспільно-істо-
ричного прогресу людства. 

Сучасні  дослідження  розвитку  суспільства  визначають  сім 
цивілізацій: 

1) неолітична — 7–4 тис. до н. е.; 
2) східнорабовласницька — 3–1 тис. до н. е.; 
3) антична — VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.; 
4) ранньофеодальна — VII—XIII ст.; 
5) передіндустріальна — XIV—XVIII ст.; 
6) індустріальна — 60-ті роки XVII ст. — 50-ті роки XX ст.; 
7) постіндустріальна — починаючи з 60-х років XX ст. 
У доіндустріальному суспільстві переважають сільське гос-

подарство і ручна праця. 
В індустріальному суспільстві провідну роль відігравало ве-

лике механізоване промислове виробництво. 
У  постіндустріальному  суспільстві  домінують  принципово 

нові види техніки і технологій, посилюється творчий характер 
праці, набувають дедалі більшої ваги потреби творчої самореа-
лізації особистості, на перший план висувається сфера послуг, 
наука, освіта, інформатика, духовні блага тощо.

Питання для самоконтролю
1.  Назвіть п’ять способів виробництва за формаційним під-

ходом до світового розвитку.
2.  Дайте визначення поняттю “цивілізація”.

4.2. Становлення цивілізаційної теорії

Уперше  поняття  “цивілізація”  було  в  історичній  літературі 
виразно сформульовано у книзі Франсуа Гізо “Історія цивілі-
зації в Європі”, опублікованій у 1828 р., і пізніше — в його чоти-
ритомній “Історії цивілізації у Франції”. Досі мало відомо, що 
великий внесок у формування загальної теорії цивілізації зро-
бив А. Метлинський у книзі “Про суть цивілізації і про значен-
ня її елементів”, опублікованій у 1839 р. у Харкові.
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Більш відомою є двотомна праця англійського самобутнього 
історика Генрі Томаса Бокля “Історія цивілізації в Англії”; пер-
ший том присвячено загальній теорії цивілізацій, ролі природ-
них  умов  і  розвитку  в  їх  формуванні  та  динаміці.  Погляди 
Бокля високо оцінив Н. Чернишевський.

Подальший розвиток теорія локальних цивілізацій отрима-
ла  у  праці  Н.  Данилевського  “Росія  і  Європа”,  опублікованій 
спершу в журналі, а у 1869 р. окремою книгою, в якій розгля-
даються основні культурно-історичні типи, а по суті — локаль-
ні цивілізації. Цей підхід підхопив О. Шпенглер у своєму відо-
мому  двотомнику  “Захід  Європи”,  опублікованому  в  1918–
1922 рр. 

Основоположником  сучасної  теорії  локальних  цивілізацій 
заслужено  вважається  англійський  історик  Арнольд  Тойнбі, 
який  присвятив  історії  цивілізацій  одинадцять  томів  своїх 
праць; стислий виклад його поглядів під назвою “Дослідження 
історії”  опубліковано  в  Росії.  Блискучий  аналіз  історії  і  меха-
нізмів динаміки та взаємодії цивілізацій в Європі міститься у 
працях французького історика Фернана Броделя.

Майже  не  відомі  читачам  праці  Питирима  Сорокіна  щодо 
критики цивілізаційних теорій, зокрема — книга “Сучасні соці-
ологічні теорії”. Слід зупинитися на його поглядах, щоб зрозу-
міти суть змін, які відбуваються, у положенні та взаємодії циві-
лізацій в епоху глобалізації.

Виклавши  теорії  цивілізацій  Н.  Данилевського,  О.  Шпенг- 
лера,  А.  Тойнбі,  польського  історика  Ф.  Кінцеві,  Питирим 
Сорокін виокремлює загальні риси цих теорій. “У безмежному 
“океані”  соціокультурних  явищ  існують  великі  культурні  сис-
теми,  що  інакше  називаються  культурними  суперсистемами 
або  ж  цивілізаціями,  які  функціонують  як  єдність.  Вони  не 
співпадають з державою, нацією або будь-якою іншою соціаль-
ною групою. Зазвичай межі цієї культурної спільності перекри-
вають географічні межі національних, політичних або релігій-
них одиниць”.

Цивілізації як великі суперсистеми визначають чималу час-
тину змін, що відбуваються на поверхні цього соціокультурно-
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го океану, у тому числі історичні події і життєдіяльність малих 
соціокультурних  одиниць.  Глибоке  вивчення  всіх  основних 
культурних  макросистем  дає  макропоказники  для  вивчення 
всього культурного космосу.

Кожна  цивілізація  формується  на  певному  філософському 
принципі,  або  кінцевій  цінності,  яка  реалізується  упродовж 
життєвого  шляху  в  усіх  своїх  компонентах.  Кожна  з  культур-
них суперсистем зберігає свою самобутність усупереч змінам в 
її  складових  компонентах.  Зміни  носять  внутрішній,  іманент-
ний характер, а зовнішні дії прискорюють або уповільнюють їх. 
Життєвий  шлях  суперсистем  здійснюється  не  лінійно,  а  ци-
клічно, ритмічно. Усі теоретики виокремлюють фази життєво-
го  циклу  цивілізацій.  Проте  кожна  цивілізація  має  власний 
курс, проходячи етапами генезису, росту, розквіту, в’янення, за-
непаду і відродження.

На думку Питирима Сорокіна, більшість цивілізацій — це не 
стільки  культурні  системи,  скільки  великі  соціальні  системи, 
що склалися на основі центрального ядра, яке містить культурні 
сенси, цінності та норми або інтереси. Вони бувають кількох ти-
пів:  перші  об’єднуються  спільною  мовою  або  етнічним  похо-
дженням, живуть по сусідству і не утворюють єдиної держави; 
другі  є  державними  об’єднаннями;  треті  —  релігійними  спіль-
ностями;  четверті  —  соціокультурними  сумішами  різних  мов-
них, державних, економічних і територіальних спільностей. 

Застосовуючи  цю  класифікацію  до  сучасних  цивілізацій, 
можна сказати, що до першого типу належить західноєвропей-
ська  і  східноєвропейська,  хоча  в  кожній  з  них  немає  єдиної 
мови;  до  другого  —  китайська,  індійська  і  північноамерикан-
ська (хоча Канада — окрема від США держава); до третього — 
мусульманська  і  буддійська;  до  четвертого  —  африканська,  
океанічна і в якійсь мірі латиноамериканська. Євразійська ци-
вілізація у періоди Російської імперії і СРСР належала, швид-
ше за все, до другого типу, але тепер переживає період розпаду.

Дослідження динаміки локальних цивілізацій продовжува-
ла  створена  А.  Тойнбі  й  П.  Сорокіним  у  1961  р.  Міжнародна 
асоціація з порівняльного вивчення цивілізацій. Підсумки цих 
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досліджень  відбито  у  складеній  Б.  Єрасовим  хрестоматії  “По- 
рівняльне вивчення цивілізацій”.

Нова хвиля цивілізаційних досліджень в Росії розгорнулася 
у 90-ті роки, коли здійснювався хворобливий перехід від марк-
систсько-формаційного  принципу  до  цивілізаційного  підходу 
до  історії  і  майбутнього  людства.  На  Міжнародній  науковій 
конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Н. Конд- 
ратьєва  (1992  р.),  було  представлено  доповідь  Ю.  Яковця 
“Становлення  постіндустріальної  цивілізації”.  Її  основні  ідеї 
були розвинені у монографії  “У витоків нової цивілізації”, ви-
даній у 1993 р. російською і англійською мовами, а потім у під-
ручнику “Історія цивілізацій”, виданому в 1995 р. і перевидано-
му в 1997 р. 

У  1998  р.  відбулася  міждисциплінарна  дискусія  на  тему: 
“Локальні  цивілізації  в  XXI  ст.:  зіткнення  або  партнерство?” 
Концепція взаємопов’язаної динаміки світових і локальних ци-
вілізацій  представлена  у  виданій  в  США  у  2000  р.  монографії 
“Тhe Раst and the Future of Civilizations” і підготовленому до ви-
дання мультимедійному диску “Історія, діалог і майбутнє циві-
лізацій”.  Суперечливий  взаємозв’язок  глобалізації  і  взаємодії 
цивілізацій розкрито у першому виданні монографії, опубліко-
ваній у 2001 р. З’явилися монографії і підручники з теорії та іс-
торії цивілізацій російських, а також інших зарубіжних авторів. 
Можна сказати, що сучасна російська цивілізаційна школа зай- 
має одне з лідируючих місць у світовому суспільствознавстві.

Питання для самоконтролю
1.  Кого вважають основоположником сучасної теорії локаль-

них цивілізацій?
2.  Перелічіть етапи функціонування цивілізації.
3.  Які існують типи цивілізації?

4.3. Локальні цивілізації

Основна  організована  спільність  з  властивою  їй  централь-
ною системою є ядром локальних цивілізацій і основою їхнього 



131

буття; але існують і чужорідні групи з власною культурою, що 
часто не погоджується з культурою основної спільності. Кожна 
цивілізація взаємодіє із зовнішніми групами та їхніми культу-
рами,  які  проникають  в  цю  цивілізацію  та  існують  в  ній  (так 
було в Російській імперії і СРСР, де разом з основною культу-
рою  існували  і взаємодіяли елементи  інших цивілізацій — за-
хідноєвропейською,  мусульманською,  буддійською;  така  стро-
катість збереглася (хоча і у меншій мірі) в сучасній Росії). Не- 
визначеність  і  багатозначність  самого  поняття  “цивілізація” 
зберігається,  проте  необхідно  зауважити,  що  це  не  ефемерна, 
придумана теоретиками категорія, а жива реальність, що існу-
вала  і розвивалась не одне тисячоліття. Вона складна, багато-
вимірна,  багатогранна,  динамічна,  така,  що  не  піддається  точ-
ним і однозначним визначенням. Особливо очевидним це ста-
ло у кінці XX ст., коли цивілізаційні особливості та протиріччя 
у глобальному просторі вийшли на передній план, а альтерна-
тива взаємодії цивілізацій визначила майбутню долю людства.

Можна  виокремити  деякі  загальні  риси  і  особливості  ло-
кальних цивілізацій на великих етапах історії суспільства, роз-
витку  людства  як  суперсистеми,  що  охоплює  ряд  цивілізацій, 
які взаємодіють та проходять схожі життєві цикли. З цієї точки 
зору  видається  обґрунтованим  підхід  Арнольда  Тойнбі,  який 
писав  про  періодичну  зміну  поколінь  цивілізацій,  виокремив-
ши три покоління за весь історичний шлях.

Динаміка світових і локальних цивілізацій взаємопов’язана, 
хоча  і  неоднозначно.  Одні  локальні  цивілізації  переживають 
кілька  світових,  життєвий  цикл  інших  не  виходить  за  рамки 
однієї  світової  цивілізації.  Деякі  локальні  цивілізації  існують 
увесь  свій  історичний  термін,  переживаючи  кілька  періодів 
підйомів  і  занепадів  (наприклад,  китайська,  індійська).  Кіль- 
кість локальних цивілізацій то зростає (деякі з них пережива-
ють періоди біфуркацій — брунькування цивілізації наступних 
поколінь),  то  скорочується  —  одні  цивілізації  гинуть,  інші  не 
отримують повного розвитку. Динаміка цивілізацій повна різ-
номаніття,  нерівномірних  ритмів,  зльотів  і  занепадів.  Тут  не-
можливо (і в цьому правий Питирим Сорокін) виявити яку-не-
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будь строгу, кількісно визначену закономірність, періодичність, 
ритмічність. У цьому складність для дослідників історії і взага-
лі  суспільствознавців:  динаміка  суспільства,  соціокультурних 
груп і систем повна несподіваних поворотів, драматичних пере-
воротів, що не укладаються в суворі правила “залізних законів” 
і односпрямованої еволюції.

Проте  при  глибокому  дослідженні  під  цим  поверхневим  
хаосом видно певні закономірності й тенденції. До них відно-
ситься динамічний взаємовплив світових і локальних цивіліза-
цій, періодична зміна їхніх поколінь, пов’язана з переходом до 
нових історичних епох. При кожному такому переході міняєть-
ся не лише число цивілізацій, а й характер і середовище їхнього 
функціонування,  висуваються  нові  лідери,  а  колишні  йдуть  у 
тінь  або  зникають  з  історичної  сцени  на  якийсь  час  або  на- 
завжди.

Саме такий період історичного перелому, переходу до ново-
го історичного суперциклу (третій тріаді споріднених світових 
цивілізацій)  і  четвертого  покоління  локальних  цивілізацій  
переживає людство на межі 3 тис. н. е. Це захоплюючий процес, 
якщо  розглядати  його  здалека.  Важче  доводиться  тим,  хто  є 
його безпосереднім свідком і учасником, і не має достатньої іс-
торичної  перспективи,  щоб  зрозуміти  суть  хворобливих  змін, 
що відбуваються.

Локальні цивілізації — не новації на карті світу. Вони виник- 
ли  близько  шести  тисячоліть  тому  у  стародавніх  державах  та 
їхніх  об’єднаннях  —  у  Шумері,  Стародавньому  Єгипті,  Індії. 
Потім вони мінялися, як у калейдоскопі, — одні сходили зі сце-
ни, інші виникали, треті трансформувалися у цивілізації нових 
поколінь. А. Тойнбі налічує 47 цивілізацій трьох поколінь, ви-
діливши  п’ять  “живих”  цивілізацій  початку  XX  ст.:  західну, 
православнохристиянську, ісламську, індуїстську, далекосхідну.

За  основу  класифікації  він  узяв  приналежність  до  тієї  або 
іншої світової релігії. Проте виникли цивілізації за кілька тися-
чоліть  до  “осьового  часу”,  упродовж  якого  сформувалися  ос- 
новні світові релігії. Більш доцільно як класифікаційну ознаку 
було б прийняти спільність духовного світу, культури в широ-
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кому  сенсі,  історичної  долі  кількох  взаємопов’язаних  етносів 
(хоча  і  спільність  релігійних  поглядів  відіграє  важливу  роль, 
наприклад, для ісламської цивілізації).

Що дає основу говорити про формування четвертого поко-
ління локальних цивілізацій? По-перше, новий етап історично-
го прогресу, в який вступає людство і який, ймовірно, займе не 
одну сотню років. Питирим Сорокін ще три десятиліття тому 
доводив  неминучість  становлення  інтегрального  суспільства, 
яке послідує за капіталізмом і соціалізмом і принципово відріз-
нятиметься  від  обох.  А.  Тоффлер  два  десятиліття  тому  вира-
зився виразніше: “Нова цивілізація зароджується в наших жит-
тях... Початок нової цивілізації — єдиний і такий, що має най-
більшу  вибухову  силу  —  факт  часу,  в  якому  ми  живемо.  Ця 
центральна подія, ключ до розуміння часу, що йде за сьогоден-
ням...  Людство  чекають  різкі  зміни.  Воно  стоїть  перед  якнай-
глибшим  соціальним  переворотом  і  творчою  реорганізацією 
усього часу. Ще чітко не вирізняючи цієї докорінно нової циві-
лізації,  ми  із  самого  початку  беремо  участь  в  її  будівництві”. 
Історичний розлом такого масштабу зазвичай пов’язаний з пе-
ребудовою  цивілізаційної  карти  світу,  переміщенням  центру 
творчого лідерства.

По-друге, на зміну техногенної індустріальної цивілізації, де 
людина  була  придатком,  гвинтиком  величезної  промислової, 
політичної,  ідеологічної машини, йде гуманістично-креативна, 
ноосферна  постіндустріальна  цивілізація,  де  на  перше  місце 
висувається людина, її творче начало, духовні цінності, відмін-
ності в соціокультурному вигляді, що є системотворною озна-
кою локальної цивілізації, нові відносини суспільства і приро-
ди.  Це  формує  нові  критерії  поділу  світового  цивілізаційного 
простору.

По-третє,  процеси  глобалізації  та  інтеграції  викликають  
як своє протилежне начало процеси диференціації  і дезінтег- 
рації  на  нових  принципах.  Це  стосується  передусім  західної 
цивілізації, яка мала своїм історичним ядром Західну Європу, 
панувала  в  індустріальному  суспільстві  та  поширилася  на 
Північну і Латинську Америку, Австралію і Океанію, перетво-
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рила на колонії Індію, Африку, підпорядкувала своєму впливу 
Китай.

Арнольд Тойнбі зазначав: “У ході своєї експансії сучасна за-
хідна секулярна цивілізація перетворилася у буквальному ро-
зумінні слова на всесвітню, охопивши своєю мережею усі інші 
цивілізації, що живуть, і усі примітивні суспільства”. Проте, на-
справді,  XX  ст.  стало  початком  заходу  всемогутності  західної 
цивілізації. Це зауважували О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Соро- 
кін. Останній вважав однією з головних тенденцій нашого часу 
переміщення  центру  творчого  лідерства  із  заходу  на  схід: 
“Творчий центр історії людства, який був локалізований упро-
довж століть в Європі і європеїзованій Америці, остаточно пе-
рестав бути ув’язненим усередині цих меж. Значною мірою він 
поширився на схід  і  стає  “планетарним” в сенсі активності не 
лише на заході, а й також на Сході... Надалі, у великих “спек- 
таклях”  історії  буде  не  просто  одна  євроамериканська  “зірка”, 
але кілька зірок Індії, Китаю, Японії, Росії, арабських країн і ін-
ших культур і народів. Ця епохальна тенденція вже діє і швид-
ко зростає”. Досвід подальших після публікації книги П. Соро- 
кіна  трьох  з  половиною  десятиліть,  особливо  90-х  років,  під-
твердив істинність цього передбачення.

С. Хантінгтон позначив процес висунення на перший план 
цивілізаційних  відмінностей  і  посилення  диференціації  ло-
кальних  цивілізацій,  виділивши  на  карті  світу  вісім  цивіліза-
цій: західну, православну, ісламську, китайську, індійську, япон-
ську,  латиноамериканську,  африканську.  Проте  ця  класифіка-
ція  потребує  уточнення.  Усе  більш  виразно  проявляється 
відмінність корінних інтересів і тенденцій західноєвропейської 
цивілізації з давньою історією і її похідної, молодшої активної і 
строкатої  за  складом  північноамериканської.  Православна  ло-
кальна  цивілізація  з  анклавами  мусульманської  і  буддійської 
цивілізацій, істотною часткою атеїстів, за своїм походженням і 
динамікою — це швидше цивілізація гібридного типу, “моста”, 
поле взаємодії східних і західних цивілізацій. Невірно іменува-
ти  її  і  “російською”  цивілізацією  в  силу  багатонаціонального 
складу як Росії, так і країн, що тяжіють до неї. Тому точніше за-
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стосовувати  термін  “євразійська  цивілізація”,  хоча,  звичайно, 
вона не охоплює весь великий євразійський континент, на яко-
му розміщені шість локальних цивілізацій.

Питання для самоконтролю
1.  Виділіть загальні риси й особливості локальних цивіліза-

цій.
2.  Скільки “живих” цивілізацій початку XX ст. виокремлює  

А. Тойнбі?
3.  Чи можна вважати православну цивілізацію “російською”?

4.4. Взаємодія цивілізацій і характер їх впливу  
 на світову політику

Усе найцінніше, що накопичило людство за десятки тисячо-
літь своєї історії (якщо вести її відлік від неолітичної револю-
ції),  можна  коротко  виразити  одним  словом  —  цивілізація.  У 
ньому  виражена  єдність  і  різноманіття  досягнень  людського 
розуму (науки) і культури,  їх втілення у невичерпності (ство-
рених працею багатьох поколінь) засобів праці, технологій і ар-
хітектурних пам’ятників, економічних, соціальних і державно-
політичних відносин. У нім результат прогресу світових циві-
лізацій, що періодично змінюють одна одну, і багатство палітри 
локальних цивілізацій, що проходять свої життєві цикли і під-
тримують  зростаючу  соціальну  різноманітність  як  основу  ви-
живання  і  прогресу  суспільства,  збереження  і  передачі  його 
спадкового ядра, генотипу майбутнім поколінням.

У перспективі XXI ст. ця цивілізаційна різноманітність під 
потужним  натиском  глобалізації  й  уніфікації  поставлена  під 
питання. Справа не просто в посиленні тенденцій міжнародно-
го обміну і міждержавної інтеграції. Власне кажучи, світова ци-
вілізація у рамках євразійського і північноамериканського кон-
тинентів  завжди  покоїлася  на  активному  діалозі,  обміні  не 
лише товарами і послугами, а й науковими, культурними і тех-
нологічними досягненнями, формами соціально-політичного  і 
державного життя, що давало синергетичний ефект історично-
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го  прогресу.  Ізольований  розвиток  самобутніх  американських 
цивілізацій призвів до їхнього відставання від загального пото-
ку і загибелі у зіткненні з агресивною західноєвропейською ци-
вілізацією, що вирвалася вперед.

На планеті виник новий глобальний феномен, який визна-
чатиме долю людства у XXI ст. 

По-перше, усе виразніше вимальовується тенденція форму-
вання  четвертого  покоління  локальних  цивілізацій.  У  відпо-
відь на уніфікуючі виклики глобалізації вони диференціюють-
ся:  замість  п’яти  “живих”  цивілізацій  третього  покоління,  
описаних  А.  Тойнбі,  формується  дванадцять  цивілізацій  чет-
вертого покоління. 

Західна  цивілізація  диференціюється  на  материнсько- 
західноєвропейську  і  дочірньо-північноамериканську,  лати-
ноамериканську і океанічну, до того ж дві останні мають змі-
шаний  характер.  Лідерство  в  цьому  випадку  фактично  пере-
йшло до північноамериканської цивілізації, але і західноєвро-
пейська переживає період нового підйому на базі інтеграції в 
єдину цивілізаційну цілісність — пілотний проект, який нада-
лі може стати еталоном для інших багатодержавних цивіліза-
цій. 

У  складі  далекосхідної  цивілізації  виразно  виділяється  ки-
тайська, що знаходиться у фазі довгострокового підйому; япон-
ська,  що  пережила  післявоєнний  зліт,  але  нині  знаходиться  у 
стані  стагнації;  буддійська,  що,  можливо,  має  неясні  контури. 
Прадавня  індійська  цивілізація  накопичує  сили  для  нового 
ривка. Пасіонарний порив переживає розсіяна по багатьох кра-
їнах  і  материках  мусульманська  цивілізація.  Стадію  розпаду 
завершує євразійська цивілізація, яка нещодавно протистояла 
Заходу. 

Проміжна, до кінця не сформована східноєвропейська циві-
лізація здійснює дрейф від євразійської до західноєвропейської 
цивілізації.  Африканська  (на  південь  від  Сахари)  цивілізація, 
пройшовши недовгий період пожвавлення після утворення не-
залежних  держав,  знаходиться  в  кризовому  стані,  затиснута 
між лещатами стрімкого демографічного росту й усе більш об-
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меженими  природними,  технологічними  та  економічними  ре-
сурсами розвитку.

Навіть приведений короткий огляд і діагноз стану цивіліза-
цій четвертого покоління виявляє, наскільки строката і різно-
манітна  палітра  сучасних  цивілізацій,  які  перебувають  на  різ-
них  рівнях  розвитку  і  в  різних  фазах  свого  життєвого  циклу. 
Очевидно,  що  застосування  до  них  єдиних  шаблонів,  спроби 
уніфікації і розмивання цивілізаційних відмінностей приречені 
на провал. Не менш очевидно й інше: трансформація не може 
здійснюватися  за  однаковими  рецептами  і  лекалами,  потрібні 
конкретні, багато в чому унікальні підходи до кожної цивіліза-
ції з урахуванням її особливостей і стадії життєвого циклу.

По-друге, при всій різноманітності особливостей і стартових 
позицій  конкретних  цивілізацій,  можна  виокремити  магіст- 
ральний шлях їхньої трансформації на загальному фоні глоба-
лізації і перетворення індустріальної світової цивілізації в пост- 
індустріальну  і  становлення  інтегрального  соціокультурного 
ладу.  Відмітна  особливість  нового  етапу  —  примат  духовних 
цінностей  і ноосферного підходу. Саме система духовних цін-
ностей складає суть кожної локальної цивілізації. Тому перехід 
до постіндустріального суспільства прославляє роль духовного 
відтворення і зменшує значення технологічного, економічного 
і природно-ресурсного розриву між цивілізаціями, робить без-
перспективними уніфікаційне спрямування глобалізації за за-
хідними стандартами.

По-третє, масштабність глобальних проблем XXI ст. і склад-
ність трансформаційних процесів не дає можливості дійти діа-
логу щодо взаємного збагачення науковими і культурними цін-
ностями, який періодично уривався конфронтацією, озброєни-
ми зіткненнями, що найчастіше завершувалися знищенням або 
асиміляцією переможених. Процеси глобалізації і трансформа-
ції диктують необхідність становлення моделі взаємодії цивілі-
зацій, заснованої на їхньому діалозі та партнерстві. Це стає ци-
вілізаційним  імперативом  XXI  ст.  Не  випадково  Генеральна 
Асамблея  ООН  проголосила  перший  рік  нового  тисячоліття 
Роком  діалогу  між  цивілізаціями  і  прийняла  9  листопада  
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2001 р. “Глобальний порядок денний для діалогу між цивіліза-
ціями”,  що  визначив  цілі,  програму  дій  і  механізми  співпраці 
цивілізацій.  Справа  за  тим,  щоб  заклики  ООН  не  звелися  до 
короткочасної кампанії,  а стали основою довгострокової стра-
тегії взаємодії цивілізацій у XXI ст.

Питання для самоконтролю
1.  До  якої  із  дванадцяти  цивілізацій  четвертого  покоління 

переходить лідерство?
2.  У  чому  полягає  ноосферний  підхід  нового  етапу  станов-

лення інтегрального соціокультурного ладу?
3.  У чому суть кожної локальної цивілізації?
4.  Висвітліть  проблему  взаємодії  цивілізацій  та  характер  її 

впливу на світову політику.
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розділ 5.   роль релігійного фактора в сучасних 
     міжнародних політичних відносинах

5.1. Взаємозв’язок світових релігій та політики 

Науковий підхід до пояснення особливостей співіснування 
релігії та політики розпочався лише у другій половині XIX ст., 
коли політологія і релігієзнавство сформувалися як самостійні 
галузі  науки  зі  своїми  предметами  і  методами.  Нинішній  су- 
спільно-політичний  розвиток  людства  засвідчує  зростання 
впливу релігійного чинника на політичне життя держав і люд-
ської  цивілізації.  Тому  з’ясування  закономірностей  взаємо- 
впливу  і  віднайдення  способів  урегулювання  можливих  кон-
фліктів  між  політичними  і  релігійними  чинниками  —  одне  з 
найважливіших завдань політичної науки.

Як форми суспільної свідомості релігія  і політика постійно 
взаємодіють, адже їх носії практично одні й ті самі. Тому їх вза-
ємовплив  існуватиме  доти,  доки  вони  фігуруватимуть  у  су- 
спільному  житті.  Взаємовплив  політики  і  релігії  відбувається 
на двох основних рівнях — структурному та функціональному.

Структура політики охоплює політичну свідомість, політич-
ну  діяльність,  політичні  організації  та  політичні  відносини.  
А структура релігії — релігійну свідомість, релігійну діяльність, 
релігійні організації та релігійні відносини. Отже, складові ре-
лігії  і  політики  взаємопов’язані.  Найтісніша  взаємодія  існує 
між першими трьома складовими обох систем.

Реалізуючи свої функції, релігія виконує значну роль у роз-
витку й функціонуванні політичної структури суспільства. Ця 
роль залежить від:

•  особливостей віровчення та культу, організаційних мож-
ливостей  конкретної  конфесії  чи  релігійного  напряму 
(зокрема використання мистецтва, науки,  інтегрованості 
в суспільство тощо);

•  характеру  впливу  (одна  й  та  сама  конфесія  в  різні  часи 
може захищати або руйнувати певну політичну структуру);
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•  особливостей  регіону,  функціонування  певних  конфе- 
сій.

За  певних  історичних  умов  в  одному  суспільстві  можуть 
прогресувати процеси секуляризації, в  іншому ж — сакраліза-
ції. Одна й та сама конфесія може ставитися до влади як до по-
родження темних сил (християнство на ранньому етапі його іс-
торії) або як до помазаників Божих на землі (оцінки імперато-
рів  у  християнських  країнах  після  324  p.,  коли  воно  стало 
державною релігією). У свою чергу, кожна держава та  її полі-
тичні інституції по-своєму розуміють і практично діють у сфері 
відносин релігії та політики. Часто ці дії призводили до бороть-
би і знищення єдиновірців (війни в Європі між католицькими 
державами,  міжісламські  конфлікти  тощо).  У  деяких  країнах 
релігійні  інституції  повністю  перебувають  під  контролем  дер-
жави.  Наприклад,  деякі  лютеранські  церкви  підпорядковані 
(згідно  з  Аугсбурзьким  релігійним  миром  1555  p.)  світській 
владі, яка перебрала на себе функції церковного управління.

Зв’язок релігії та політики зумовлений і цілеспрямованими 
діями церковних інституцій, першоієрархів та ієрархів релігій-
них течій щодо максимального представництва своїх прихиль-
ників  у  політичних  інституціях  з  метою  лобіювання  власних 
інтересів. Так, в Ізраїлі представники клерикальних кіл входи-
ли  і  входять  у  всі  уряди  країни.  Не  поодинокі  випадки,  коли 
вони входять у парламенти.

У певні періоди розвитку людства зв’язок релігії і політики 
був настільки тісним, що є підстави стверджувати про існуван-
ня  релігійно-політичного  синкретизму,  коли  релігія  сприйма-
ється як невід’ємний елемент політичного чинника й навпаки. 
Відомо, наприклад, що жерці Дворіччя, Єгипту поряд з релігій-
ними  виконували  й  державницькі  функції  —  писали  закони, 
робили  астрономічні  розрахунки,  керували  збором  податків, 
будівництвом  зрошувальних  систем,  займалися  судочинством 
тощо. У Давній Греції на перших порах жерців теж обирали до 
владних структур. За своїми функціями вони були більше дер-
жавними  чиновниками,  ніж  служителями  культу.  А  в  давньо-
китайській релігії, де в культі Неба жрецтво не отримало силь-
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ного  розвитку,  релігійні  функції  виконували  державні  чинов-
ники.  Тому  культ  Неба  носив  у  ній  не  емоційно-чуттєвий,  а, 
швидше, бюрократичний відтінок.

За нової  історії людства релігія використовується політич-
ними силами як один із важливих чинників поневолення наро-
дів.  Цією  її  здатністю  користувалися  всі  імперії  нового  часу: 
Російська  використовувала  православ’я  як  засіб  асиміляції 
українців,  білорусів  та  інших  народів;  Британська  використо-
вувала  католицизм  та  англіканство  як  знаряддя  у  боротьбі  за 
своє утвердження в колоніях; Османська розглядала прийнят-
тя  ісламу  як  умову  ослаблення  економічного  й  політичного 
тиску на свої колонії та ін. Характерно, що конфесія, викорис-
товувана  імперією,  сприймалася  поневоленими  народами  як 
релігія колонізаторів. А розпад таких імперій призводив до ма-
сових виходів вірян з “імперських конфесій”, до гонінь на її мі-
сіонерів,  націоналізації  майна  тощо.  Так  було  в  Шрі-Ланці, 
Бірмі — з християнством; у Болгарії — з ісламом; в Україні — з 
православ’ям, коли після 1917 p. сотні тисяч селян переходили 
в протестантські течії.

Апогеєм  релігійно-політичного  синкретизму  можна  вважа-
ти встановлення радянської влади в Російській імперії й утво-
рення  в  межах  колишнього  СРСР  (а  після  1945  p.  і  в  деяких 
країнах  соціалістичного  табору)  світської  релігії.  Комуністич- 
но-соціалістична ідеологія претендувала на місце, яке до біль-
шовицького  перевороту  1917  p.  посідала  у  житті  суспільства 
християнська  церква.  Цим  можна  певною  мірою  пояснити  те, 
що комунізм, як зазначав М. Бердяєв, “не як соціальна система, 
а як релігія фанатично ворожий будь-якій релігії”. Критика ре-
лігії у марксизмі-ленінізмі перетворилася на критику політики, 
яку  вона  (релігія)  прямо  чи  опосередковано  освячувала.  До 
священнослужителів більшовики ставилися як до політичних 
противників,  а  боротьба  з  релігією  як  ідеологічною  системою 
велася в соціалістичних країнах не ідеологічними (переконан-
ня), а революційно-політичними (примус) засобами.

З розвитком людства в межах однієї чи кількох держав  ін-
ституалізується і розвивається один з головних елементів релі-
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гійного  комплексу  —  релігійні  організації.  Спільність  їхнього 
розвитку часто зумовлювала й спільні політичні, економічні ін-
тереси,  що  було  додатковим  спонукальним  чинником  їхнього 
взаємовпливу. Тому характер державно-церковних відносин за-
лежить  від  політичного  устрою  держави,  конкретних  суспіль-
них відносин, домінуючих особливостей певної епохи. Інакше 
кажучи, своєрідність розвитку народу, держави і певної релігії, 
релігійного  напряму  передбачає  специфічні  особливості  їхніх 
відносин — від прямого впливу релігійного комплексу на фор-
мування  і  функціонування  державної  влади  до  державного 
контролю за розвитком релігійного комплексу чи відокремлен-
ня церкви від держави.

На  сучасному  етапі  характер  державно-церковних  відно- 
син — один з головних показників рівня розвитку і держави, і 
релігійного  напряму,  позаяк  він  засвідчує  рівень  реалізації 
принципу свободи совісті як одного з головних складових фун-
даментальних прав і свобод людини.

Оскільки релігія має ґрунтовний вплив на соціальні струк-
тури і цінності, то свобода совісті є важливим чинником струк-
турних зв’язків між частинами суспільства і всім суспільством.

Поняття “свобода совісті” полісемантичне, його сутність ви-
значається залежно від предметного поля дослідження: права, 
політики, філософії, релігієзнавства, етики тощо.

Свобода совісті — право, яке гарантує недоторканність сові-
сті людини щодо її ставлення до релігії.

Загальновизнаними основними рисами свободи совісті є:
• право особи на свободу мати, змінювати релігійні віруван-

ня за власним вибором або дотримуватися нерелігійних пере-
конань;

• рівність усіх релігій та їх прихильників, а також невірую-
чих перед законом;

• можливість індивідуально або ж колективно, публічно чи 
приватно сповідувати свою релігію, брати участь у богослужін-
нях, обрядах, ритуалах;

• право на поширення своїх релігійних чи нерелігійних пе-
реконань;
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•  невтручання  держави  у  справи  церкви  (особливо  ті,  які 
стосуються віровчення), а церкви — у справи держави.

Релігійна  свобода  є  одним  із  найдавніших  міжнародно  ви-
знаних прав людини. У період Вестфальського миру (1648 р.) 
праву  на  релігійну  свободу  було  надано  міжнародний  захист. 
Першим  конституційним  актом,  що  стверджував  його,  була 
перша  поправка  до  Конституції  США,  де  зазначено,  що 
Конгрес не створюватиме закону, що стосуватиметься інститу-
ювання релігії чи заборонятиме вільне відправлення її.

Говорячи  про  найголовніші  тенденції  релігійного  розвитку 
початку  ХХІ  ст.,  слід  констатувати,  що  найбільш  глобальною 
з-поміж  них  є  саме  існування  релігії.  Адже  мислителі  XVIII, 
XIX і XX ст. вважали, що релігія “не дотягне” до ХХІ ст. Вони 
чекали занепаду і зникнення релігії так, як стародавні євреї очі-
кували на Месію. Релігія ототожнювалася із забобонами, фор-
мою уникнення страху, виявом світської обмеженості тощо. 

У  другій  половині  ХХ  ст.  інтелектуали  демонстрували  
вже  набагато  більше  оптимізму  стосовно  майбутнього  релігії, 
ніж на його початку. Йшлося вже не про те, що релігія щезне 
взагалі, а — що вона зникатиме з публічної арени і залишиться 
винятково в людських душах. Це і є, власне, найбільш вжива-
ною  дефініцією  секуляризації,  під  якою  розуміють  процес 
втрати релігією впливу на політику, культуру, міжнародні від-
носини.

Після  закінчення  холодної  війни  факт  релігійного  повер-
нення стає очевидним навіть для тих, хто пророкував немину-
чість  полишення  релігією  публічної  арени.  П.  Бергер  змуше-
ний був визнати помилковість своїх прогнозів тридцятирічної 
давнини: “Сучасний світ, за кількома винятками... є таким само 
несамовито релігійним, яким він  і був завжди, — визнав він у 
1996 р. — Це означає, що весь той об’єм літератури, створений 
фахівцями з історії  і соціальних наук та неохайно визначений 
як “теорія секуляризації”, є сутнісно помилковим. У своїх ран-
ніх працях я доклався до цієї літератури. Я був у гарній компа-
нії  —  більшість  соціологів  релігії  поділяли  подібні  погляди  й 
ми мали непогані резони дотримуватися їх”.
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Чи  не  найбільш  цитований  політолог  двох  десятиліть  
С.  Хантінгтон  стверджує,  що  найважливішою  детермінантою 
світової політики стає належність націй не до однієї зі світових 
систем, а до тієї чи іншої цивілізації, центральною характерис-
тикою кожної з яких є релігія. Упродовж холодної війни над-
держави були здатними придушувати конфліктогенний потен-
ціал  різних  релігій.  Глобальне  протистояння  між  Заходом  і 
Сходом разом із гранично нерівномірними рівнями озброєнос-
ті різних країн сильно послаблювало вплив тих чи інших куль-
турних  характеристик  у  міжнародних  відносинах.  Ситуація 
після падіння Берлінської стіни змінилася кардинально. “У су-
часному  світі  релігія  є  центральною,  можливо  найбільш  цен-
тральною  силою,  яка  мотивує  і  мобілізує  людей,  —  пише  
С. Хантінгтон. — Наївно вважати, що оскільки радянський ко-
мунізм повалений, то Захід виграв світ на всі часи. А також, що 
мусульмани, китайці, індуси та інші збираються сприйняти за-
хідний лібералізм як єдину альтернативу. Поділ людства, спри-
чинений холодною війною, позаду. Але більш фундаментальні 
поділи людства за етнічною, релігійною, цивілізаційною озна-
ками лишаються та породжують нові конфлікти.

Питання для самоконтролю
1.  На яких основних рівнях відбувається взаємовплив полі-

тики і релігії?
2.  Чим зумовлений зв’язок релігії та політики?
3.  У чому полягає теорія секуляризації?

5.2. Глобальні та територіальні релігійні системи

Глобальні  релігійні  системи  утворюють  три  світові  релігії: 
буддизм, християнство, іслам. Основною формою територіаль-
них релігійних систем є релігійні ареали, що охоплюють значні 
території  континентів,  утворюючи  континуальні  поля.  Так, 
буддизм,  поширений  у  Східній,  Південно-Східній  і  частково 
Південній  Азії,  обіймає  компактну,  густо  заселену  територію. 
Християнський  світ  охоплює  країни  Європи,  Північної  та 
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Південної  Америки,  Північно-Східної  Євразії,  Австралії, 
Африки  на  південь  від  Сахари.  Мусульманський  світ  займає 
територію  Центральної  та  Південно-Західної  Азії,  Північної 
Африки.

У  межах  глобальних  територіальних  релігійних  систем  ви- 
окремлюються регіональні системи. Вони утворюють релігійні 
зони — континуальні форми територіальної організації релігій-
ного  життя  послідовників  певної  регіональної  релігії,  яка  но-
сить надетнічний характер і охоплює значну територію конти-
ненту. У християнстві до регіональних релігійних систем нале-
жать  католицизм,  протестантизм,  православ’я.  Саме  в  межах 
регіональних релігійних систем за останні 25 років відбувають-
ся істотні зміни.

На  межі  2  і  3  тисячоліття  процеси  розвитку  світу  набули 
глобальних  вимірів,  які  вплинули  на  великі  зміни  релігійної 
географії. Усі великі релігії (християнство, буддизм, індуїзм, іс-
лам) у більшій чи меншій мірі вийшли за межі своїх традицій-
них конфесійних мегарегіонів і проникають в інші конфесійні 
мегарегіони.  Відбувається  зміщення  кордонів  релігій  у  межах 
окремих  країн.  Конфесійні  трансформації  спричинені  низкою  
глобальних факторів політичних (розвал колоніальної і тоталі-
тарної  систем),  міграційних  (переселення  великих  людських 
мас  із Півдня  і Сходу на Північ  і Захід), місійно-прозелітист-
ських (євангелізація та ісламізація окремих країн). Разом з тим 
відбуваються  зміни  впливу  і  питомої  ваги  релігій  у  традицій-
них регіонах їх виникнення і поширення. Католицизм пережи-
ває кризу в Європі й Латинській Америці, посідає стабільні по-
зиції  в  окремих  азіатських  країнах,  динамічно  поширює  свій 
вплив на африканському континенті. Православ’я відновилося 
і набуло “нового дихання” у країнах розваленої радянської то-
талітарної системи. 

Пізньопротестантські  церкви  активізували  євангелізаційну 
діяльність на всіх континентах, досягли прозелітистських успі-
хів  передусім  у  Латинській  Америці  та  Африці.  Стабільно  
міцний іслам, який завдяки багатьом факторам: етнічному (не-
розірваність і єдність арабського світу), демографічному (висо-



146

кі темпи зростання народжуваності), культурно-цивілізаційно-
му  (ідентифікованого  ісламом),  правовому  (у  більшості  країн 
іслам  посідає  статус  державної  релігії),  міграційному  (високі 
темпи  переселення  передусім  в  європейські  країни)  змінює 
конфесійний ландшафт не лише окремих країн, а й континен-
тів. Буддизм та індуїзм — найдавніші універсальні релігії, які є 
спільним духовним компонентом цивілізацій Сходу — від Індії 
до  Японії.  Без  цих  релігій  не  можна  зрозуміти  особливостей 
культури і мислення багатьох східних народів. Саме тому буд-
дизм та індуїзм, зрештою, як і іслам, посідають міцні позиції у 
різних  конфесійних  макрорегіонах  Азії,  а  останнім  часом  ак-
тивно  проникають  в  інші  регіони  світу  (здебільшого  завдяки 
міграції сповідників цих релігій), створюючи замкнені анклави 
своїх спільнот, які не піддаються культурній та релігійній аси-
міляції у країнах своєї міграції. Відтак, фактор мультикульту-
ралізму став причиною етноконфесійної напруженості та кон-
фліктів передусім в європейських країнах.

Католицизм почав катастрофічно втрачати свої панівні по-
зиції в Латинській Америці. Якщо наприкінці 70-х років мину-
лого  століття  90  %  населення  цього  континенту  сповідувало  
католицизм, то у 2010 р. чисельність католиків зменшилася до 
60  %.  Ці  процеси  відбуваються  передусім  у  таких  багатоміль-
йонних країнах, як Бразилія (192 млн), Мексика (109 млн), а 
також у Сальвадорі, Нікарагуа, Болівії, Чилі, Парагваї, Уругваї 
та  ін.  Католицька  Церква  в  Латинській  Америці  зіткнулася  з 
“теологією звільнення”, революційна спрямованість якої завда-
ла першого удару по її монолітності, знизивши місце і роль тра-
диційного канонічного католицизму в суспільно-політичному і 
особисто-приватному житті на цьому континенті. Другим чин-
ником трансформації католицизму, як вважають у Ватикані, є 
“теологія  сект”,  тобто  євангелізаційний  прозелітизм,  в  якому 
досягли найбільших успіхів пізньопротестантські конфесії, пе-
редусім  новітні  п’ятидесятницькі  церкви,  адвентисти  і  свідки 
Ієгови. Разом із тим моральний авторитет Католицької Церкви 
зазнав дошкульної компрометації через прояви педофілії у се-
редовищі католицького духовенства, що викликало бурю про-
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тестів  з  боку  парафіян,  їхній  масовий  відхід  з  католицьких 
спільнот і судові позови, які завдали не лише моральної шкоди, 
а й фінансово спустошили католицькі дієцезії.

Церква  в  Європі  опинилася  під  загрозою  секуляризму  і 
практичного  атеїзму.  У  багатьох  католицьких  і  протестант-
ських  країнах  зростає  чисельність  індиферентних  до  релігій-
них потреб людей, а також тих, які вважають себе позарелігій-
ними та атеїстами. Європа в цілому втомлена християнством. 
Великі  історичні  християнські  Церкви  відчувають  свою  при-
гніченість  через  надмірну  інституалізаційність,  інституційну 
регламентованість,  і,  найголовніше,  відсутність  живої  віри. 
Християнство втрачає підґрунтя культурного чинника в новіт-
ній історії Європи. 

Для  багатьох  європейців  християнство  означає  приналеж-
ність до великої структури, до конкретного церковного апара-
ту. Як інститут воно почало сприйматися як баласт, зокрема як 
баласт традицій. Саме тому, вважає Папа Бенедикт XVI, у най-
ближчому майбутньому масових навернень не буде, історія не 
поверне  назад,  і  християнство  не  стане  знову  явищем  масо- 
вим — таким, що формує історію. Після страшних зловживань і 
відхилень, що відбулися у лоні Католицької Церкви, їй потріб-
но вдатися до глибокого очищення. Євангелізація Європи, очо-
лювана  Папською  Радою  з  нової  євангелізації,  утвореною 
Апостольським посланням Ubicumque et semper від 21 вересня 
2010  р.,  ставить  перед  собою  мету  —  пошук  адекватних  форм 
проголошення  Євангелія  численним  хрещеним,  які  більше  не 
усвідомлюють сенсу приналежності до християнської спільно-
ти  (у  Німеччині  —  31  %  населення,  Франції  —  35  %,  Великої  
Британії  —  23  %,  Нідерландах  —  49  %,  Чехії  —  52  %).  Відтак, 
йдеться спочатку про євангелізацію самої Церкви, щоб припи-
нити поширені форми релігійної байдужості, що призводять до 
атеїзму.

Африканський континент у конфесійному вимірі поділяєть-
ся на чотири чітко виражені мегарегіони. У Північному конфе-
сійному мегарегіоні, який утворюють винятково арабські краї-
ни  здебільшого  колишніх  французьких  колоній,  зберігається 
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абсолютна  перевага  ісламу,  який  посідає  в  цих  країнах  статус 
державної релігії. Цей монолітний конфесійний мегарегіон не 
сприйнятливий до християнства. Мізерна чисельність у ньому 
християн  —  це  в  абсолютній  більшості  іноземці:  працівники  
нафтопромислів  та  дипломатичний  персонал.  Винятком  є 
Єгипет, де 15 % населення — християни-копти. Відтак, народи 
арабської  культури  ментально  несприйнятливі  до  християн-
ства.  Іслам  і  в  колоніальний  період  їхнього  буття  створював  
непрохідний бар’єр для християнізації тією ж високорозвине-
ною християнською культурою на той час цілком католицької 
Франції.

Інші конфесійні мегарегіони Африки — Східний, Західний, 
Центральний, Південний — заселені різними афро-негроїдни-
ми племенами, які донедавна дотримувалися традиційних аф-
риканських вірувань. Ще з колоніального періоду на цих тере-
нах  проводилася  християнізація,  конфесійні  особливості  якої 
залежали  від  релігійної  приналежності  держав-митрополій. 
Так  сформувалися  католицькі  чи  протестантські  (англікан-
ського,  лютеранського,  кальвіністського  напряму)  країни-ко-
лонії.

За  останні  двадцять  п’ять  років  конфесійний  ландшафт  у 
названих  чотирьох  мегарегіонах  Африки  зазнав  докорінної 
трансформації,  яка  відбувається  у  межах  динамічного  поши-
рення  християнства,  стабільності  місцевих  мусульманських 
спільнот і розшарування традиційних вірувань. Останні стали 
тереном  змагань  для  їхньої  християнізації  чи  ісламізації. 
Відтак,  постійно  звужуються  кордони  традиційних  вірувань. 
Після занепаду християнства в Європі відбувається його рене-
санс в Африці, яка за визначенням Бенедикта XVI, стає “духов- 
ними легенями” світу. Якщо у 1985 р. в Африці було 50 млн ка-
толиків, то у 2010 р. їхня чисельність збільшилася до 173 млн, 
тобто зросла у три з половиною рази. Разом із тим протестанти 
чисельно  переважають  католиків  в  Африці.  Таким  чином,  чи-
сельність християн на африканському континенті (з урахуван-
ням 50 млн православних в Ефіопії) дорівнює 423 млн, тобто 
складає майже половину населення Африки.
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У Західному конфесійному мегарегіоні Африки (15 країн з 
275  млн  населення)  переважають  мусульмани  —  46,8  %  насе-
лення,  сповідують  християнство  —  35,3  %,  дотримуються  тра-
диційних вірувань — 17,4 %. Цей конфесійний мегарегіон зали-
шається  найактивнішою  зоною  католицької  християнізації. 
Особливості конфесійного ландшафту цього мегарегіону дзер-
кально  відтворюються  у  Нігерії  (140  млн  населення):  44  %  — 
мусульмани,  38  %  —  християни  (з  яких  20  %  —  протестанти,  
18 % — католики), 48 % — дотримуються традиційних вірувань, 
2 % — належать до християнсько-тубільних церков і сект.

В інших конфесійних мегарегіонах Африки, де католицькі й 
протестантські Церкви активно проводять місіонерсько-пропо-
відницьку діяльність, здебільшого в  її соціально-гуманітарних 
виявах, постійно зростає чисельність християнського населен-
ня, мінімальні позиції посідає іслам, традиційних вірувань до-
тримується близько 1/6 частина населення.

У Центральному конфесійному мегарегіоні (8 країн, 119 млн 
населення) 81,3 % населення — християни, 9,6 % — мусульмани 
і 9,6 % дотримуються традиційних вірувань. У Східному кон-
фесійному мегарегіоні (10 країн, 260 млн населення) 62 % на-
селення — християни, 21 % — мусульмани, 15,6 % належать до 
традиційних вірувань. У Південному конфесійному мегарегіоні 
(13 країн і три острівні території, 137 млн населення) 82 % насе-
лення — християни, 2,2 % — мусульмани, 9,7 % дотримуються 
традиційних вірувань.

Особливим феноменом африканської конфесійності є хрис-
тиянсько-тубільні  церкви  і  секти,  які  поширені  в  більшості 
країн цього континенту. Вони охоплюють в окремих країнах від 
1 % до 5 % населення. По суті, вони є продуктом інкультурації 
християнства в традиційні вірування, що призводить до зміша-
них форм культу, сакралізації засновників цих церков і сект  і, 
зрештою, до спалахів екстремізму і фундаменталізму в процесі 
політизації цих конфесійних об’єднань та їх злиття з владними 
структурами.

І ще однією особливістю африканської релігійності є значне 
поширення  бахаїстських  парафій,  які  об’єднані  у  Національні 
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духовні  асамблеї.  Чисельність  бахаїстів  в  окремих  країнах 
Африки складає від 0,1 до 0,7 % населення.

Азіатський континент (4 млрд 587 млн населення) — місце 
виникнення і поширення чотирьох великих релігій: буддизму, 
індуїзму, християнства й ісламу. Південно-Західний конфесій-
ний  макрорегіон  Азії  характеризується  різким  переважанням 
ісламу у 15 країнах Близького Сходу і Перської затоки, де чи-
сельність  мусульман  складає  від  90  до  99  %  населення  з  дер-
жавним статусом ісламу. Особливістю конфесійної карти цього 
мегарегіону  є  збереження  в  Іраку,  Сирії,  Йорданії,  Ізраїлі, 
Лівані  давніх  східних  православних  і  католицьких  Церков.  У 
більшості  країн  цього  конфесійного  мегарегіону  сучасних 
форм християнства (католицизму і протестантизму) дотриму-
ються в основному іноземні громадяни, які працюють на наф- 
топромислах і в дипломатичних установах.

До  Центрального  конфесійного  мегарегіону  належать  краї-
ни, які були республіками Радянського Союзу, — Киргизстан, 
Таджикистан,  Туркменістан,  Узбекистан  і  Казахстан.  Після 
розпаду СРСР у цих країнах відбувся інституціональний рене-
санс ісламу, який і в радянський період сповідувала більшість 
корінного  населення  цих  країн,  але  в  латентних,  прихованих 
від влади формах і виявах. Чисельність християн у цих країнах 
різко скорочується. Більшість росіян, українців, білорусів, нім-
ців повернулися до своєї батьківщини, а прозелістична діяль-
ність  протестантів  і  католиків  заборонена.  Лише  Казахстан  у 
цьому  відношенні  є  винятком.  Значення  ісламу  тут  істотно 
менше,  ніж  у  сусідніх  країнах.  Майже  третина  населення  Ка- 
захстану  вважає  себе  християнами  (це  здебільшого  східні 
слов’яни, зокрема українці, які були депортовані до цієї радян-
ської республіки на заслання). У Казахстані збереглися парафії 
греко-католиків, які належать до УГКЦ.

Південний  конфесійний  макрорегіон  є  суцільною  зоною 
поширення індуїзму, який в Індії (1 млрд 160 млн населення) 
посідає  абсолютно  домінантне  становище.  Особливістю  кон-
фесійного ландшафту цього макрорегіону є присутність у ньо-
му значних релігійних меншин — мусульман, буддистів і хрис-
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тиян.  Так,  наприклад,  у  самій  Індії  є  спільноти  так  званих  
автохтонних  християн  святого  Фоми  (8  млн),  які,  за  перека-
зом,  тут  існують  нібито  з  часів  апостольської  місії  Фоми,  а  
також  християн  західних  напрямів  (24  млн),  більшість  яких 
належить  до  Римо-Католицької  Церкви.  Християнство  за  
чисельністю вірян посідає третє місце у цій країні після індуїз-
му,  ісламу,  залишивши  позаду  себе  сикхизм,  буддизм,  джай-
нізм.

Цей  конфесійний  макрорегіон  відзначається  традиційною 
міжконфесійною толерантністю. Проте останнім часом трапля-
ються в Індії протистояння між індуїстами і сикхами, мусуль-
манами й індуїстами, а також антихристиянські випади, спро-
воковані екстремістськими елементами, які, проте, нейтралізу-
ються державною владою. І все ж у Південному конфесійному 
макрорегіоні  зберігається  відносна  міжконфесійна  толерант-
ність. Так, у Бангладеш (157 млн осіб) 86 % населення сповідує 
іслам,  2  %  —  християни-католики  і  протестанти.  У  цій  країні 
останнім  часом  активізували  євангелізаційну  діяльність  про-
тестантські  місіонери,  зміцнює  свої  позиції  Католицька 
Церква.  Поліконфесійність  характерна  для  Шрі-Ланки:  буд-
дистів — 68 % населення, індуїстів — 15,2 %, католиків — 8,5 %, 
протестантів — 1 %, мусульман — 7,3 %.

Особливість  конфесійної  структури  Східно-азіатського  
макрорегіону виявляється у паралельному сповідуванні двох і 
більше  релігій,  а  також  в  утворенні  специфічних  синкретич-
них форм релігійного сповідування таких, наприклад, як син-
тоїзм-буддизм в Японії. Досить невизначеною у цьому конфе-
сійному макрорегіоні є релігійна карта Китаю, де поруч з кон-
фуціанством  і  даосизмом,  за  деякими  джерелами,  13  % 
населення сповідує буддизм, 4 % — іслам. Чисельність христи-
ян  у  Китаї  достовірно  не  встановлена,  оскільки  офіційна  ки-
тайська статистика не зовсім коректна. За ватиканськими дже-
релами в Китаї близько 2 % християн, з яких 1,5 % — католи-
ків  (чисельність  яких  складає  понад  20  млн  осіб).  Така  сама 
невизначеність  конфесійної  ситуації  у  КНДР,  де  традиційно 
був поширений буддизм. Християнство, за офіційними джере-
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лами цієї країни, сповідують 0,12 % населення, решта населен-
ня вважаються атеїстами.

На фоні досить невизначеної офіційної статистики в назва-
них  країнах  відрізняється  чіткістю  фіксація  конфесійності  в 
Південній Кореї (Республіка Корея) з п’ятидесятимільйонним 
населенням: буддизм сповідує 23 % населення, понад 29 % — 
християнство,  8  %  вважають  себе  конфуціанцями  або  при-
хильниками  синкретичних  буддійсько-конфуціанських  сект, 
40 % — не визнає жодної релігії.

У  Південно-Західному  конфесійному  макрорегіоні  Азії  па-
нівною релігією є буддизм (у М’янмі, Таїланді, Лаосі, Камбод- 
жі). Змішана конфесійність характерна для Сінгапуру, Брунею, 
Східного  Тимору.  Еталоном  змішаної  конфесійності  у  цьому 
макрорегіоні є Малайзія (30 млн населення): 53 % осіб сповідує 
іслам, 19 % — буддизм, 9,4 % — індуїзм, 5 % — християнство, ре-
шта населення дотримуються конфуціанства, даосизму, сикхиз-
му та синкретичних вірувань. Дві великі країни цього макроре-
гіону  мають  полярно  протилежну  конфесійну  конфігурацію.  
В  Індонезії  (238  млн  населення)  87  %  сповідує  іслам,  
8 % — належить до християнських церков, решта населення до-
тримується конфуціанства, даосизму, сикхизму, буддизму, інду-
їзму та синкретичних вірувань. На Філіппінах (93 млн населен-
ня) 90 % сповідує християнство. Найчисельнішою і найвпливо-
вішою  у  цій  країні  є  Римо-Католицька  Церква,  5  %  населен- 
ня — мусульмани. Конфуціанство, даосизм, буддизм поширені 
серед китайців, які проживають на Філіппінах. Національна ду-
ховна асамблея бахаїзму об’єднує близько 8 тис. малих парафій.

В  Австралії,  Новій  Зеландії  і  численних  островах  Океанії  
завдяки  активній  діяльності  католицьких  та  протестантських 
місій і проповідників поширилося християнство зі значною пе-
ревагою протестантських конфесій (англікан, пресвітеріан, ме-
тодистів,  п’ятидесятників,  баптистів)  і  міцними  позиціями 
Римо-Католицької Церкви. Найвпливовішою серед протестант-
ських конфесій є Англіканська Церква в Австралії. Конфесійна 
конфігурація Нової Зеландії значною мірою віддзеркалює кон-
фесійну  карту  Австралії.  Абсолютна  більшість  населення 
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Папуа-Нова  Гвінея  (7  млн  осіб)  сповідує  християнство  (97  % 
населення). Протестанти переважають над католиками (останні 
становлять 31 % населення цієї країни). Серед протестантських 
конфесій домінують лютерани (27 % населення).

Характерною  особливістю  Австралійсько-Океанійського 
конфесійного  регіону  є  два  історичні  етапи  його  християніза-
ції. Перший етап зумовлений передусім етнічним складом ко-
лоністів, які освоювали цей материк. Серед переселенців пере-
важали емігранти з Англії, Шотландії та Ірландії, які, відповід-
но, поширювали тут англіканство, методизм, пресвітеріанство, 
католицизм. Після Другої світової війни українські емігранти 
започаткували  на  цих  теренах  греко-католицькі  парафії,  кіль-
кість яких невелика (менше 20), але вони об’єднані в єпархію 
УГКЦ. Другий етап християнізації характеризується євангелі-
заційною  діяльністю  пізньопротестантських  конфесій,  які  за 
останні  25  років  значно  посилили  свій  вплив  як  в  Австралії  і 
Новій Зеландії,  так  і на острівних територіях Океанії. Відтак, 
цей  конфесійний  макрорегіон  загалом  має  переважну  протес-
тантську  конфігурацію  (близько  20  різних  протестантських 
конфесій) з постійним зменшенням традиційних вірувань у ре-
зультаті протестантської євангелізації.

Конфесійний ландшафт сучасного світу за маркерним визна-
ченням кордонів країн і кордонів релігій остаточно не сформо-
ваний.  Його  разючі  зміни  за  останні  25  років  (особливо  в 
Європі, Латинській Америці й Африці) засвідчують про трива-
лість конфесійних трансформацій в ойкумені. Тенденції прогре-
сивної секуляризації, релігійної індиферентності, міжконфесій-
них переорієнтацій населення посилюватимуться. Разом з тим 
можливий  релігійний  ренесанс  в  окремих  регіонах  світу  на 
кшталт зростання темпів християнізації Африки і конфесійної 
протестантизації Латинської Америки. Православ’я не виходи-
тиме за межі свого традиційного поширення, за певних політич-
них обставин в окремих східноєвропейських країнах (скажімо, 
в Росії) статус Православної Церкви буде стабільним і набува-
тиме  статусу,  якщо  не  де-юре  державної,  то  де-факто  панівної 
релігії зі спробами виходу на терени всієї історичної Русі.
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Конфесійна конфігурація Азії у найближчу і, очевидно, від-
далену перспективу не зазнаватиме разючих змін. На цьому ве-
личезному за територією і населенням континенті, де проживає 
більша  частина  людства,  зберігатиметься  буддійсько-індуїст-
ський культурно-конфесійний тандем з міцними позиціями іс-
ламу  та  прогресивним  проникненням  християнства  (католи-
цизму і пізньопротестанських течій) до окремих країн.

Великою проблемою для сучасного світу, передусім Європи 
і Америки, є іслам, темпи проникнення якого за умов глобалі-
зації  і міграційних процесів у традиційні християнські країни 
зростатимуть, створюючи напруження між ще нещодавно толе-
рантним  європейським  мультикультуралізмом  та  непохитним 
мусульманським монокультуралізмом.

Україна  залишатиметься  поліконфесійною.  Традиційна 
українська міжконфесійна толерантність і солідарне співжиття 
різних конфесій християнського напряму та ісламу може бути 
взірцем  для  інших  країн  Європи,  де  все  частіше  трапляються 
інциденти  у  зв’язку  з  мусульманським  проникненням.  Проб- 
лемними на найближчу перспективу залишатимуться відноси-
ни  між  Православними  Церквами  в  Україні.  Міжправославна 
криза  посилюватиметься,  якщо  зберігатиметься  втручання  у 
міжправославні й православно-католицькі відносини зарубіж-
них  конфесійних  центрів.  Разом  із  тим  конфесійна  карта 
України  зазнаватиме  певних  корекцій  з  причини  католицької 
та протестантської активізації в регіонах, де конфесійний ланд-
шафт остаточно не сформований — на Сході й Півдні України. 
Захід  і Центр України зі своїми конфесійними кордонами до-
сяг  найвищого  рівня  сформованості  й  на  передбачувану  пер-
спективу залишатиметься стабільним.

Питання для самоконтролю
1.  Назвіть основні світові релігії.
2.  На які релігійні мега- та макрорегіони можна поділити су-

часний світ?
3.  Дайте прогноз функціонуванню однієї зі світових релігій 

на найближче століття.
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5.3. Ісламський фактор у світовій політиці

Іслам — релігія, яка динамічно розвивається. Її прибічники 
становлять п’яту частину населення планети, або 1,3 млрд осіб. 
Менше  20  %  мусульман  —  араби,  половина  з  них  живе  у 
Південній і Південно-Східній Азії. Майже 50 млн осіб “пропи-
сані”  на  “мусульманській  Півночі”:  в  Росії  (райони  їхнього 
компактного  проживання),  на  Кавказі  та  в  Центральній  Азії. 
Швидко ростуть мусульманські громади за межами традицій-
ного світу  ісламу: у США (5,7 млн), Франції (3 млн), Німеч- 
чині  (2,5  млн),  Великої  Британії  (1,5  млн),  Канаді  (0,5  млн), 
Австралії (200 тис.).

Серцевина  цього  релігійно-культурного  ареалу  —  мусуль-
манський  Схід.  Геополітично  він  надзвичайно  значимий  зав- 
дяки  величезним  запасам  нафти  і  газу,  які  й  у  XXI  ст.  зали-
шаться найважливішою стратегічною сировиною. У цьому ре-
гіоні сходяться основні повітряні та сухопутні комунікації, що 
зв’язують  Європу  з  Азією.  Тут  відбувається  інтенсивний  рух 
світових капіталів. Так, мусульманський Схід — одна з важли-
вих  несучих  конструкцій  сучасної  системи  міжнародних  від-
носин.

Зрозуміло,  говорити  про  мусульманський  Схід  і  —  шир- 
ше  —  про  світ  ісламу  як  про  деяку  цілісність  можна  лише 
умовно. Цей світ єдиний і різноманітний, тому що неоднорід-
ний: він охоплює різні культури, у тому числі й іншорелігійні. 
Та все ж у сфері зовнішньої політики мусульманські держави, 
як  правило,  намагаються  затвердити  релігійний  компонент, 
закріпити  за  “блоком”  єдиновірців  особливу  політичну  нішу 
на міжнародній арені. Після закінчення холодної війни почав 
складатися  новий  світопорядок,  в  якому  США  мали  намір 
встановити  глобальне  панування.  Цікаво  те,  як  трансформу-
ється у таких умовах зовнішня політика країн мусульмансько-
го  Сходу,  які  форми  приймають  міжнародні  акції  ісламіст-
ських релігійно-екстремістських організацій та як враховують 
мусульманський  компонент  у  своїй  зовнішній  політиці  інші 
держави.
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Під час холодної війни ні СРСР, ні США не зуміли стверди-
тися на Близькому Сході одноосібно або досягти для себе по-
мітної  переваги.  Відбувся  своєрідний  розподіл  сфер  впливу: 
Ізраїль підтримували Сполучені Штати Америки, на які також 
орієнтувалися  “помірковані”  нафтовидобувні  держави  Персь- 
кої  Затоки.  Союзниками  Москви  стали  Єгипет,  Ірак,  Сирія, 
Лівія й Алжир. Здавалося, що балансу в інтересах було досяг-
нуто,  але  саме  у  цей  період  на  Сході  спалахують  найгостріші 
регіональні конфлікти. Вони були схожі на “війни за доручен-
ням”, які вели між собою у третьому світі дві наддержави. Саме 
тоді  найбільше  поширились  тероризм  і  антиамериканізм,  які 
отримали релігійне забарвлення, ставши характерною прикме-
тою “мусульманської” зовнішньої політики. В основі таких ан-
тиамериканських настроїв була низка чинників.

По-перше,  хоча  Америка  й  не  брала  участі  у  колоніальних 
війнах, її вважають частиною Заходу, відповідального за коло-
ніальне  поневолення  й  приниження  ісламського  світу.  По-
друге,  мусульмани  вкрай  негативно  сприймають  стратегічний 
союз  США  з  Ізраїлем.  По-третє,  висадка  військ  Сполучених 
Штатів  та  їхніх  союзників  по  коаліції  під  час  другої  війни  в 
Затоці  (1991  р.)  та  використання  Саудівської  Аравії  як  бази 
для атак на Багдад були сприйняті як образа ісламу.

Втім, і в повсякденній свідомості частини американців існу-
ють  стійкі  стереотипи,  які  стосуються  ісламу:  він  викликає 
страх та недовіру як світ, переповнений терористами та фана-
тиками.  Антиісламські  забобони  в  Європі,  що  сягають  своїм 
корінням  у  Середньовіччя,  стосувалися  головним  чином  ара-
бів.  Данте  у  своїй  “Божественній  комедії”  помістив  пророка 
Мухамеда  в  останнє  коло  пекла,  ближче  до  сатани.  Та  й  нині 
Захід  теж  схильний  демонізувати  окремих  політиків  мусуль-
манського  Сходу:  ще  не  дуже  давно  втіленням  світового  зла 
був Ясір Арафат, пізніше — Усама бен Ладен і Саддам Хусейн. 

Антиамериканізм  ісламського  світу  виглядає  іноді  ірраціо-
нальним, особливо порівняно з відношенням арабомусульман-
ських держав до СРСР. Тут виявляються “вузькі моменти”, які 
з великими труднощами можна пояснити. Відомо, що частина 
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близькосхідних  держав,  насамперед  аравійські  монархії,  зов- 
нішня політика яких надавала великого значення поширенню 
ісламу, вважали для себе не припустимим підтримувати відно-
сини з СРСР, який вони вважали “ворогом ісламу”. Але разом з 
тим  чимало  арабських  націоналістів  бачили  у  Радянському 
Союзі союзника — при тому, що він був атеїстичною державою, 
а його внутрішня політика взагалі антиісламською. 

У часи сталінізму мусульманське духівництво й рядові віря-
ни зазнавали масових репресій, а традиційні мусульманські ін-
ститути практично перестали існувати. Арабську графіку ще у 
30-х роках замінили на кирилицю, арабські рукописи й книги 
знищували, мечеті й молитовні будинки закривали. Але й після 
смерті  Сталіна  боротьба  проти  “ісламських  забобонів”  в  ім’я 
декларованого атеїзму продовжувалася, хоча й не настільки ре-
пресивними методами, як колись. 

Ще  більше  ірраціонального  —  у  ставленні  мусульман  до  
союзу США з Ізраїлем. Як відомо, це Радянський Союз схилив 
у 1947 р. ООН до рішення створити єврейську державу. Москва 
в той час намагалася підірвати британський вплив в арабсько-
му світі й знайти в ньому союзника. США в цьому питанні під-
тримували Велику Британію, яка перешкоджала у 30–40-х ро-
ках ХХ ст. єврейській імміграції в Палестину й створенню там 
єврейського національного вогнища. Однак пізніше США по-
мінялися ролями з СРСР і вступили в союз з Ізраїлем, за що й 
зазнають критики арабів, якої уник Радянський Союз. 

Арабські націоналісти вважали СРСР партнером у спільній 
боротьбі  проти  міжнародного  сіонізму,  Заходу  й  демократії. 
Джерела такого курсу потрібно шукати у 30–40 роках ХХ ст., 
коли частина арабських націоналістів орієнтувалася на нацист-
ську  Німеччину,  в  якій  бачили  союзника  у  боротьбі  з  колоні-
альними  державами  —  Англією  й  Францією.  Ці  націоналісти 
сприйняли  багато  елементів  нацистської  ідеології  —  тоталіта-
ризм, шовінізм, насамперед юдофобство, ненависть до ціннос-
тей західної демократії,  а після Другої світової війни переорі-
єнтувалися на іншу антидемократичну тоталітарну державу — 
СРСР,  де  керівництво  дотримувалося  схожих  поглядів.  Слід 
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зазначити,  що  верховний  вождь  іранської  теократії  й  “іслам-
ський революціонер” Рухолла Хомейні ставився до атеїстично-
го  радянського  режиму  більш  терпимо,  ніж  до  американців: 
США  він  офіційно  називав  великим  сатаною,  а  СРСР  —  ма-
лим.

Розквіт  радянсько-арабської  дружби  припав  на  70–80-ті 
роки  ХХ  ст.,  коли  радянські  ідеологи  часто  пускали  в  хід  на 
міжнародному рівні “ісламську зброю”: міркували про револю-
ційні  перетворення  в  мусульманських  країнах  соціалістичної 
орієнтації, шукали подібності між ісламом і соціалізмом, вияв-
ляли  “антиімперіалістичний  характер”  ісламської  революції  в 
Ірані. Однак на цей самий час припадає й пік радянсько-амери-
канської конфронтації в регіоні. Американський ісламознавець 
Бернард Льюїс зазначив: “Арабський світ напевно розділив би 
долю Польщі, Угорщини або, що ймовірніше, Узбекистану без 
американського опору й холодної війни”.

Це припущення начебто підтвердила десятилітня афганська 
епопея.

В ісламських країнах розвинена система релігійно-політич-
них  об’єднань,  що  ґрунтуються  на  концепції  мусульманської 
солідарності. Вони намагаються координувати й спрямовувати 
різні аспекти життя мусульман у громадах, окремих країнах і у 
світовому масштабі. Продемонстрували вони свою позицію й з 
ряду аспектів зовнішньої політики. Єдина мусульманська орга-
нізація, що діє на державному рівні, — Організація  ісламської 
конференції (ОІК). Відводячи у своїй діяльності велике місце 
пропаганді ісламу, вона стимулює також розвиток економічно-
го,  політичного  й  культурного  співробітництва  мусульман-
ських  країн.  Членство  в  цій  організації  не  передбачає  іслам-
ського характеру внутрішньої політики учасників і не накладає 
на них зобов’язань по введенню шаріату. Однак країни, що вхо-
дять  до  ОІК  покликані  керуватися  засадами  мусульманської 
солідарності й ставити інтереси релігійної спільності вище на-
ціонально-державних.  Практична  діяльність  ОІК  не  дуже  ре-
зультативна, тому що її члени по-різному підходять до світових 
проблем. Інші ж міжнародні організації, що діють на неурядо-
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вому рівні (Ліга ісламського світу, Всесвітній ісламський кон-
грес  та  ін.),  ще  менше  встигли  у  формуванні  особливої,  “му-
сульманської”  зовнішньої  політики  й  у  зближенні  позицій  по 
більшості регіональних і глобальних проблем.

Солідарність мусульманських країн залишається символіч-
ною, не впливаючи на практичну політику. Для кожного із цих 
держав на першому місці стоять власні інтереси, а не інтереси 
мусульманського  співтовариства.  По-справжньому  впливови-
ми є не релігійні, а світські економічні або політичні об’єднання 
(ОПЕК,  Рада  арабського  співробітництва,  Рада  співробітни-
цтва  арабських  держав  Перської  затоки,  Союз  арабського 
Магрибу й т. п.), що мають більший авторитет серед країн тра-
диційного поширення ісламу.

Теоретично частина держав Близького й Середнього Сходу 
(особливо  аравійські  монархії)  віддає  пріоритет  у  зовнішній 
політиці поширенню  ісламу. На практиці ж вони, як правило, 
займають у контактах із країнами Заходу та іншими немусуль-
манськими країнами достатньо прагматичну позицію.

Для  екстремістських  течій  політичного  ісламу,  названих  у 
літературі  ісламізмом,  характерне  агресивне  неприйняття  єв-
ропейсько-християнських  духовних  цінностей,  підвищена  по-
літична  активність,  готовність  вдатися  до  насильницьких,  у 
тому числі терористичних, методів. Нині з “державного”, тобто 
контрольованого  з  одного  або  кількох  центрів,  ісламізм  пере-
творився на “стихійний”, поліцентричний і набагато менш ке-
рований.  Він  усе  молодшає  й  агресивнішає,  а  головне,  стає 
транснаціональним, заповнюючи ідеологічну пустоту, що утво-
рилася  після  краху  великих  постколоніальних  експериментів 
на  мусульманському  Сході  (насеризм,  арабський  соціалізм, 
арабський  націоналізм  і  мусульманська  солідарність).  Голов- 
ною  мішенню  міжнародного  тероризму  в  релігійному  плані 
стають громадяни держав, оголошених ворогами ісламу. З кін-
ця 90-х років по всьому світу прокотилася хвиля атак на амери-
канців та інших “іноземців”, нерідко з використанням смертни-
ків-шахідів. Це пожвавило розмови про мусульманський світ і 
його  цивілізації  (термінологія  Семюеля  Хантінгтона)  як  про 



160

особливу світосистему, об’єднану загальною належністю до му-
сульманської культури, що протистоїть Заходу й ворожу йому. 
Нерідко самі організатори терактів і ті, хто їм співчуває, пред-
ставляють ці дії у термінах геополітики й геоекономіки: як від-
повідь бідного Півдня багатій Півночі, розрив між якими став 
фатальним. 

Сучасні радикали, які користуються ісламом як революцій-
ною  ідеологією,  стверджують,  начебто  повернення  до  шаріат-
ського егалітаризму й правил громадського життя, обов’язкове 
для  “справжніх”  мусульман,  —  дієвий  спосіб  боротьби  проти 
корупції,  експлуатації,  злочинності  й  інших  недуг  сучасного 
світу. На думку екстремістів, усе це зло породжене домінуючою 
там західною “матеріалістичною” системою й лібералізмом (як 
колись соціалізмом і марксизмом). Але, хоча радикалізм у релі-
гійному обличчі зайняв стійку нішу в політиці країн ісламсько-
го  ареалу,  від  його  проявів  постраждали  їхні  народи.  Пере- 
творення  віри  в  радикальну  ідеологію  визначає  політичну  
позицію ісламістів: вони об’єднуються з екстремістськими по-
літиками  й  партіями,  що  виступають  проти  демократії,  прав 
людини й свободи совісті.

Створення  неурядових  релігійно-політичних  організацій  і 
методи, якими вони користуються усередині ісламського світу 
й за його межами, вказують на серйозну трансформацію світо-
вої політики. Уперше здійснено спробу в глобальному масшта-
бі й  із  застосуванням сили реалізувати особливий  ісламський 
проект,  витриманий  у  дусі  тоталітарної  ідеології.  Він  поєднує 
ідеї збройного джихаду проти Заходу з консервативним, близь-
ким  до  саудівського  ваххабізму  трактуванням  ісламу,  але  не 
пропонує ніякої виразної соціальної або економічної програми. 

Інша характеристика цього проекту — його транснаціональ-
ність. До екстремістських релігійно-політичних організацій на-
лежать  “діти  різних  народів”:  суданці,  єменці,  палестинці,  ко-
морці; у пакистанських і афганських таборах пройшли вишкіл 
та  ідеологічну  індоктринацію  сотні  вихідців  із  Центральної 
Азії, а також мусульмани-уйгури із Синьцзян-Уйгурського ав-
тономного району Китаю.
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Особливої  уваги  заслуговує  діяльність  заснованої  ще  у  
1953 р. міжнародної організації “Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі”, або 
“Ісламської  партії  звільнення”.  Вона  поширює  утопічні  ідеї  
політичного  ісламу,  які  припускають,  що  соціальні  проблеми 
(корупція  й  бідність)  можна  викорінити  лише  за  допомогою 
строгого застосування шаріату. Свою зовнішньополітичну про-
граму організація формулює, ґрунтуючись на тому, що іслам — 
універсальна  ідеологія,  а  сферою  своєї  діяльності  оголошує 
весь  світ.  Особливо  сприятливими  для  поширення  ідей  Хізб 
ут-Тахрір  визнані  “арабські  країни,  населені  людьми,  що  роз-
мовляють арабською мовою — мовою Корану й хадисів”.

Структури ісламізму, його гнізда розкидані по всьому світу. 
Джерела їхнього фінансування різні: це аравійські країни, різ-
ного роду благодійні й релігійні організації. Інші неформальні 
центри  підтримки  —  Міжнародний  ісламський  університет  в 
Ісламабаді,  каїрський  Аль-Азхар,  Бруклінський  Центр  біжен-
ців “Алькіфах” і його відділення в Пакистані й Хорватії.

Однак, незважаючи на зовнішній архаїзм установок, неуря-
дові релігійно-політичні організації є, скоріше, продуктом гло-
балізації,  ніж  ісламського  минулого.  Вони  користуються  в  ос- 
новному  двома  міжнародними  мовами  —  англійською  і  араб-
ською; визначають себе не громадянами тої чи іншої держави, а 
мусульманами; легко змінюють місця проживання, не вкорінені 
на батьківщині, не обтяжені родинними, племінними, етнічни-
ми, національними зв’язками (наприклад, палестинці в таборах 
біженців, звідки в основному рекрутуються смертники, — це не 
вихідці із сектору Газа або із Західного берега ріки Йордан, а на-
щадки біженців війни 1948 р., що перетворилися у мігрантів та 
переїжджають із однієї країни в іншу в пошуках роботи й засо-
бів  до  існування).  Неурядові  релігійно-політичні  організації 
створили  величезну  інформаційно-пропагандистську  мережу 
майже по всьому світу, спілкуються між собою через Інтернет і 
супутникові  телефони.  Примітно,  що  релігійні  фанатики  самі 
сіли  за  кермо  складних  у  керуванні  реактивних  літаків. 
Угруповання й рухи розпадаються, знову виникають під інши-
ми назвами, змінюють керівників, стаючи все менш уловимими. 
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Утім,  мусульмани  пострадянського  Сходу  не  дуже  зблизи-
лися зі своїми одновірцями в далекому зарубіжжі, та й сам іс-
лам  не  став  основою  стійких  політичних  союзів.  “Мусуль- 
манська  Північ”  серйозно  відрізняється  від  мусульманського 
Сходу, що не дозволяє розглядати  їх як єдину мусульманську 
підсистему.  Це  два  величезні,  несхожі  один  на  одного  світи. 
Ступінь релігійності пострадянських мусульман у різних регіо-
нах і в різних народів дуже несхожа. Релігія неоднаково впли-
ває на їхню етнічну або національну самоідентифікацію й, тим 
більше,  на  зовнішню  політику  нових  незалежних  держав. 
Ісламські  традиції  тут  або  підірвані,  або  піддалися  настільки 
глибокій трансформації, що говорити про іслам як про фактор 
наднаціональної  ідентичності  не  доводиться.  Значно  більшу 
роль, ніж релігія, відіграють на пострадянському Сході субет-
нічні й кланові відносини, що пережили радянську владу.

Разом  з  тим,  помилково  вважати,  що  мусульманський  світ 
складається  лише  з  антиглобалістів.  Навпаки,  він  украй  заці-
кавлений у глобалізації, яка вирішує багато з його проблем, що 
й  дозволяє  ісламським  країнам  знайти  свою  нішу  в  інформа-
ційному  полі  (наприклад  телекомпанія  “Аль  Джазіра”)  або 
створити економічні інститути, чому колись перешкоджало за-
конодавство багатьох мусульманських держав. До того ж мож-
ливо розв’язати свої екологічні проблеми, створити передумо-
ви  для  безпечного  розвитку,  приєднавшись  до  міжнародних  
організацій, які борються з наркоторгівлею, незаконним оборо-
том зброї, а також нелегальною міграцією.

Міжнародні мусульманські організації не змогли, однак, ви-
робити  консолідованого  підходу  до  міжнародних  проблем. 
Належність до ісламського світу визначає зовнішньополітичні 
позиції більшості держав Сходу. Однак між ними існують роз-
біжності,  визначені  розбіжністю  їхніх  національних  інтересів. 
Так звана арабська або ісламська солідарність — це всього лише 
недосяжна  утопія,  політичний  ідеал,  а  не  відбиття  реальних 
процесів.

Наразі ісламське співтовариство не усвідомило своєї частки 
відповідальності  за  мир  і  міжнародну  безпеку,  тому  терорис-
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тичні  акти  проти  американців  і  європейців  часто  виглядають 
свого  роду  відповіддю  бідного  Півдня  багатій  Півночі. 
Мусульманські діячі рідко відмежовуються від релігійного те-
роризму,  а  якщо  і  йдуть  на  такі  непопулярні  заяви,  то  лише 
офіційно і з застереженнями про вимушений характер початих 
кроків.

У галузі культури, у духовному житті релігія відіграє досить 
значну  роль.  Але  як  елемент  політики,  а  тим  більше  наддер-
жавний фактор, що сприяє формуванню нового типу відносин 
між  державами  (“ісламська  солідарність”),  вплив  ісламу  міні-
мальний: він, скоріше, відноситься до сфери міфологем і світо-
глядних побудов, ніж до міжнародної практики.

Питання для самоконтролю
1.  Назвіть  райони  компактного  проживання  мусульман  у 

світі.
2.  Коротко  охарактеризуйте  концепцію  мусульманської  со-

лідарності.
3.  Висвітліть ставлення мусульман до антиглобалізму.
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розділ 6.   Протиріччя глобалізації як основи  
     світового політичного процесу

6.1. Значення та особливості глобалізації 

Політичний,  економічний  та  культурний  розвиток  остан-
ньої чверті XX ст. відбувається під зростанням впливу глобалі-
зації. Формами прояву цього процесу є збільшення міжнарод-
ної торгівлі й інвестицій, небачена дотепер диверсифікованість 
світових  фінансових  ринків  і  ринків  робочої  сили,  відчутне 
збільшення ролі транснаціональних корпорацій у світових про-
цесах,  загострення  глобальної  конкуренції,  поява  систем  гло-
бального, стратегічного менеджменту.

Термін “глобалізація” був уперше вжитий в його сучасному 
значенні  Рональдом  Робертсоном  у  1983  р.  Він  висунув  кон-
цепцію  формування  глобального  виміру  людської  свідомості, 
що дає можливість розглядати політичні й інші соціальні про-
цеси у  глобальній системі координат. Ця глобалізована свідо-
мість  докорінно  змінювала  образ  світової  спільноти.  Сучасна 
наука міжнародних відносин розуміє під глобалізацією одну з 
найбільш важливих тенденцій розвитку сучасного світу та ак-
центує  увагу  на  розширенні  масштабів  діяльності  політичних 
інститутів  міжнародного  співтовариства  і  поглибленні  світо-
вих політичних процесів, на розмиванні кордонів між внутріш-
ньою і зовнішньою політикою, на інтернаціоналізації політич-
ної культури  і політичної поведінки людей. У ширшому сенсі 
під  глобалізацією  розуміють  гомогенізацію  і  універсалізацію 
світу. Важливим проявом глобалізації вважається процес “роз-
мивання” національних кордонів. Гомогенізацію і універсаліза-
цію світу пов’язують зі створенням великих єдиних економіч-
них  просторів  і  з  посиленням  політичної  взаємозалежності 
держав і регіонів сучасного світу.

Термін “глобалізація” має кілька визначень.
Згідно  з  визначенням  ООН,  глобалізація  —  це  загальний 

термін, що означає все більш складний комплекс транскордон-
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них  взаємодій  між  фізичними  особами,  підприємствами,  ін-
ститутами й ринками, що проявляється у розширенні потоків 
товарів,  технологій  і  фінансових  коштів  у  неухильному  зрос-
танні  й  посиленні  впливу  міжнародних  інститутів  громадян-
ського  суспільства,  у  глобальній  діяльності  транснаціональ-
них корпорацій, у значному розширенні масштабів транскор-
донних комунікаційних та інформаційних обмінів, насамперед 
через Інтернет, у транскордонному перенесенні захворювань і 
екологічних наслідків  і у все більшій інтернаціоналізації пев-
них типів злочинної діяльності.

Глобалізація за Р. Робертсоном — це процес всезростаючого 
впливу на соціальну дійсність окремих країн різних факторів 
міжнародного  значення:  економічних  і  політичних  зв’язків, 
культурного й інформаційного обміну тощо.

Відповідно до визначення Міжнародного валютного фонду, 
глобалізація означає “вільне пересування потоків  ідей, людей, 
благ, послуг і капіталів, що ведуть до все більше зростаючої ін-
теграції економік і суспільств”.

Т.  Фрідман  глобалізацією  називає  “неприборкану  інтегра-
цію ринків, націй-держав  і технологій, що дозволяє  індивіду- 
умам,  корпораціям  і  націям-державам  досягати  будь-якої  
точки  світу  швидше,  далі,  глибше  й  дешевше,  ніж  раніше. 
Глобалізація  має  власний  набір  правил,  які  ґрунтуються  на 
відкритті, дерегуляції й приватизації національних економік з 
метою зміцнення їхньої конкурентоспроможності й збільшен-
ня привабливості для іноземного капіталу”.

Розглянемо  найбільш  принципові  ознаки  й  характер- 
ні  риси  глобалізації  як  суспільно-економічного  процесу. 
Узагальнюючи  наявні  визначення  цього  поняття  й  форми 
його  прояву  в  різних  сферах  економіки  й  суспільства,  слід 
наголосити,  що  глобалізація  є  продуктом  епохи  постмодер- 
ну,  переходу  від  індустріальної  до  постіндустріальної  стадії 
економічного  розвитку,  формування  основ  ноосферно-кос-
мічної  цивілізації.  Тут  виникають  якісні  й  кількісні  ознаки  
й  показники,  які  характеризують  розгортання  цього  про- 
цесу.
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Серед найголовніших з них слід назвати все більшу взаємо-
залежність економік різних країн та цілісність  і єдність світо-
вого господарства, в основі яких — посилення відкритості на- 
ціональних ринків, поглиблення міжнародного поділу й коопе-
рації  праці.  Разом  з  тим  зростає  загроза  глобальної  ядерної 
катастрофи,  настання  парникового  ефекту,  втручання  в  при-
родні  здібності  людини  шляхом  генної  інженерії,  клонування  
тощо. Окремі нації і держави поступово передають свої функції 
суб’єктів міжнародних відносин і міжнародного права зовніш-
ньому  контролю  наднаціональних  органів.  Формування  так 
званого  світового  села  (global village),  здавалося  б,  повинне 
сприяти більшій прозорості господарських трансакцій, але на-
разі відбуваються зворотні процеси відповідно до ефекту “чор-
ного ящика”.

Особливо яскраво це виявилося під час розгортання світо-
вої фінансової кризи у 1997–1998 pp.

Зростають світові комунікативні мережі за рахунок впрова-
дження  новітніх  інформаційних  технологій,  систем  електрон- 
ного  зв’язку,  що  спонукає  до  здійснення  багатьох  з  них  поза 
державним контролем.

Науково-технічні  досягнення  ведуть  до  скорочення  ви- 
трат  на  здійснення  міждержавних  і  міжфірмових  господар-
ських  контактів.  Так,  якщо  вартість  трихвилинної  телефон- 
ної розмови між Нью-Йорком і Лондоном коштувала у 1930 р. 
300  дол.  (за  курсом  долара  у  1996  р.),  то  зараз  —  лише  
1 дол.

Помітно  збільшується  кількість  країн  і  народів,  які  втягу-
ються  у  процес  глобалізації.  Особливим  динамізмом  характе-
ризувалися  останнім  часом  нові  індустріальні  країни  Азії  й 
окремих держав Латинської Америки. Розвивається тенденція 
формування  глобальної  цивілізації  із  загальними  цінностями, 
смаками  і  суспільною  свідомістю.  Зароджуються  основи  між-
народного цивільного суспільства, створюються плюралістичні 
структури  глобальних  еліт.  “Вестернізується”  культурний  сві-
товий  простір  при  одночасному  протистоянні  цьому  процесу, 
особливо з боку мусульманських держав.
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На  авансцені  світового  економічного  життя  з’являються 
нові учасники, які поряд із традиційними стають нині головни-
ми законодавцями моди у світогосподарських процесах.

Сьогодні виокремлюють вісім нових головних суб’єктів, які 
впливають на світогосподарські процеси. Це міжнародні орга-
нізації  —  Міжнародний  валютний  фонд  (МВФ),  Світовий 
банк,  Конференція  ООН  з  торгівлі  й  розвитку  (ЮНКТАД), 
Продовольча  й  сільськогосподарська  організація  Об’єднаних 
Націй  (ФАО),  Міжнародна  організація  праці  (МОП),  Все- 
світня  організація  торгівлі  (СОТ);  країни  “великої  вісімки”;  
регіональні організації, яких налічується близько 60; багатона-
ціональні корпорації (майже 50 тис.); інституціональні інвесто-
ри  (пенсійні  й  інвестиційні  фонди,  страхові  компанії);  неуря-
дові  організації;  великі  міста;  окремі  видатні  особистості  (на- 
уковці  —  Нобелівські  лауреати,  університетські  професори,  
відомі фінансисти, підприємці тощо). Наголошуючи на значен-
ні великих міст, слід зазначити, що, наприклад, в одному лише 
Токіо  створюється  вдвічі  більше  товарів  і  послуг,  ніж  у  всій 
Бразилії.

Глобалізація  поширюється  внаслідок  виникнення  нових 
форм  конкуренції,  коли  все  більша  кількість  учасників  світо-
господарських зв’язків не має певної державної належності.

У такий спосіб глобалізація стає постійно дієвим фактором 
внутрішнього й міжнародного життя.

Існує два основні підходи відносно етапів розвитку глобалі-
зації. Відповідно до першого вона почалася ще у період вели-
ких географічних відкриттів як мляво протікаюча глобалізація, 
коли  економічні  зв’язки  між  державами  мали  спорадичний, 
дискретний  характер,  залишаючись  у  межах  окремих  локаль-
них  ареалів  і  територій.  Від  епохи  великих  географічних  від-
криттів до середини XIX ст. вона переходить у стадію повільно 
прогресуючої  глобалізації,  під  час  якої  формується  світовий 
ринок,  розвивається  міжнародний  поділ  праці,  обрисовується 
профіль спеціалізації окремих країн і регіонів. Наступний етап 
(середина  XIX  —  80-ті  роки  XX  ст.)  дістав  назву  структурної 
глобалізації, що пов’язано з економічним переділом світу, роз-
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падом світового господарства на протилежні системи та їх єди-
ноборство.  І, нарешті, послідовна форма глобалізації розвива-
ється  в  умовах  єдиного  ринкового  світового  господарства  як 
об’єктивний процес і важлива ознака постіндустріальної циві-
лізації.

Другий  підхід  наголошує  на  характеристиці  глобалізації, 
яка властива розвитку світу кінця XX ст., тобто пов’язує її гене-
зис із останньою чвертю XX ст. На нинішньому етапі вона стає 
визначальним фактором як національного, так і міжнародного 
розвитку, перетворюється на головну тенденцію світогосподар-
ських процесів на межі 2 й 3 тисячоліття.

Розгортання процесу глобалізації суперечливе з погляду ха-
рактеру впливу на національні економіки й на весь хід сучасно-
го  світового  розвитку.  З  одного  боку,  глобалізація  небачено 
розширює  можливості  окремих  країн  щодо  використання  й 
оптимальної  комбінації  різноманітних  ресурсів,  їхньої  більш 
глибокої й всебічної участі в системі міжнародного поділу пра-
ці,  з  другого  —  глобальні  процеси  значно  загострюють  конку-
рентну  боротьбу,  призводять  до  маніпулювання  величезними 
фінансовими  й  інвестиційними  ресурсами,  що  є  реальною  за-
грозою для країн з низькими й середніми доходами. “Мільйони 
продовжують маргінальне існування у світовій економіці, міль-
йонам досвід глобалізації не створює ні єдиних можливостей, 
стимулюючи сили руйнування й знищення”, — відзначав свого 
часу Генеральний секретар ООН К. Аннан.

Таким чином, при безперечних перевагах глобалізації необ-
хідно враховувати неоднозначність, різнонаправленість впливу 
на різні групи країн і областей сучасного виробництва. У про-
цесі глобальних структурних трансформацій, які поступово по-
ширюються на світовий економічний простір, перевагу мають 
галузі обробної промисловості й сфери послуг.

У ці галузі здійснюється переливання капіталу й кваліфіко-
ваної робочої сили. Водночас інші області відчувають гострий 
дефіцит  факторів  виробництва,  підсилюється  їх  депресивний 
стан  (наприклад,  вугільна  промисловість).  Іншим  наслідком 
структурних  глобальних  змін  стає  процес  деіндустріалізації, 
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що  почався  ще  у  70-х  роках  внаслідок  світової  енергетичної 
кризи (“голландська хвороба” деіндустріалізації). У цей час по-
зитивним проявом деіндустріалізації можна вважати розвиток 
сервісної  економіки,  ноосферизацію  виробництва,  розвиток 
космічних  технологій,  поступовий  перехід  до  неоекономіки, 
постекономічних форм суспільства.

Негативний  аспект  деіндустріалізації  полягає  у  загрозі  по-
вернення  до  застарілих,  традиційних,  архаїчних  структур  гос-
подарства в низці країн, що розвиваються,  і в перехідних еко-
номіках внаслідок їх неконкурентоспроможності й слабкої ре-
сурсної бази економічного розвитку. Головне завдання країн з 
так  званими  виникаючими  ринками  полягає  у  мінімізації  
впливу зовнішніх шоків  і зміни позицій  іноземних інвесторів, 
які  здійснюють  вкладення  так  званих  літаючих  капіталів. 
Найбільша  загроза  від  глобалізації  насувається  на  країни,  які 
розвиваються, тому що саме вони відчувають гострий недолік 
людського  капіталу,  установ,  господарської  інфраструктури, 
економічних  рішень,  необхідних  для  реалізації  наявних  мож-
ливостей.

Промислово  розвинені  країни  отримують  найбільш  істотні 
дивіденди від глобалізації. Шляхом торгівлі, інвестицій, досту-
пу до зовнішніх джерел ресурсів глобалізація полегшує заміну 
кваліфікованої  робочої  сили  за  рахунок  тих  або  інших  країн. 
Питома вага такої робочої сили в загальних витратах зростає за 
рахунок скорочення торгових витрат, страхування рівня зарп-
лати й доходів. Тим самим у цих країнах скорочується податко-
ва база й разом з тим зростає попит на соціальні  гарантії при 
падінні можливостей щодо їх забезпечення. 

Отже, глобалізація значно впливає на індустріально розви-
нені країни світу. По-перше, змінюються підходи до розробки й 
здійснення  торгової,  промислової  й  конкурентної  політики. 
По-друге,  зростання  внутрішньофірмових  трансакцій  усклад-
нює  реалізацію  економічної  й  податкової  політики.  По-третє, 
уряди  стикаються  із  труднощами  електронного  управління 
трансакціями,  оскільки  зростаючий  глобальний  ринок  нена-
лежним  чином  пов’язаний  з  географічною  територією.  По-
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четверте,  урядам  стає  складніше  реалізувати  цілі  соціального 
добробуту,  оскільки  мобільність  капіталу  зменшує  ефектив-
ність трудового законодавства й стандарти праці.

Важливим елементом аналізу процесу глобалізації є розгляд 
її як багаторівневої, ієрархічної системи.

Світовий рівень глобалізації визначається все більшою еко-
номічною  взаємозалежністю  країн  і  регіонів,  переплетенням  
їхніх  господарських  комплексів  та  економічних  систем.  Гло- 
балізація на рівні окремої країни вимірюється такими показни-
ками, як відкритість економіки, частка зовнішньоторговельно-
го  обороту  або  експорту  у  валовому  внутрішньому  продукті, 
об’єм закордонних інвестиційних потоків, міжнародних плате-
жів та ін. Галузевий зріз глобалізації наочно ілюструється спів-
відношенням  обсягів  зустрічної  внутрішньогалузевої  торгівлі 
до  світового  виробництва  галузі,  що  відповідає  показникам  у 
сфері  інвестицій,  а  також  коефіцієнтам  спеціалізації  галузі, 
розрахованим як співвідношення національних і міжнародних 
експортних квот галузі. Нарешті,  глобалізація на рівні компа-
ній  залежить  від  того,  наскільки  вона  диверсифікувала  свої 
надходження й розмістила свої активи в різних країнах з метою 
збільшення експорту товарів і послуг і використання місцевих 
переваг,  пов’язаних  з  більш  широким  доступом  до  природних 
ресурсів і дешевої робочої сили. Міра глобалізації компанії не в 
останню  чергу  залежить  від  таких  показників,  як  міжнародне 
розміщення  надходжень  від  продажів  і  головних  активів,  
внутрішньофірмова  торгівля  й  відповідні  технологічні  транс-
ферти.

Спільними передумовами глобалізації компаній є досягнен-
ня комп’ютерних і комунікаційних технологій, які дають мож-
ливість збільшувати обмін ідеями й інформацією між різними 
країнами, розширювати знання споживачів про іноземні това-
ри. Кабельні системи в Європі й Азії дають можливість фірмам 
у багатьох країнах одночасно формувати регіональний, а іноді 
й  глобальний  попит.  Глобальні  комунікаційні  мережі  дають 
можливість координувати виробництво й спільні цілі у світо-
вому масштабі так, що компанії перебувають у різних частинах 
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світу,  але  виготовляють  той  самий  кінцевий  продукт. 
Скорочення митних бар’єрів для інвестицій і торгівлі переваж-
ною  більшістю  урядів  пришвидшує  відкриття  нових  ринків 
для  міжнародних  фірм,  які  не  лише  здійснюють  експорт,  а  й 
створюють  виробничі  потужності  для  місцевих  виробників. 
Спостерігається  також  тенденція  до  уніфікації  й  соціалізації 
глобального співтовариства.

Такими є найважливіші особливості глобалізації на сучасно-
му етапі.

Питання для самоконтролю
1.  Дайте визначення поняттю глобалізації.
2.  Назвіть основні підходи відносно етапів розвитку глобалі-

зації.

6.2. Глобалізм та альтерглобалізм

Глобалізація  досить  суперечливо  і  неоднозначно  сприйма-
ється у світовій суспільній свідомості, а новий світовий лад, що 
формується у процесі її розвитку, знаходить не лише своїх вір- 
них і гарячих прибічників, а й досить активних і непримирен-
них супротивників, яких прийнято називати антиглобалістами.

Серед  антиглобалістів  є  багато  ідейних  натхненників.  Екс- 
перти,  які  досліджують  феномен  сучасного  світового  політич-
ного  розвитку,  відносять  до  засновників  руху  дуже  полярних 
громадських  діячів:  від  нобелівських  лауреатів  і  університет-
ських професорів до фермерів, що громлять закусочні трансна-
ціональних компаній, і латиноамериканських партизан.

Масові  виступи  антиглобалістів  змусили  багатьох  пред-
ставників світової політичної еліти, міжнародної громадськос-
ті  та  наукового  співтовариства  звернути  на  цей  рух  пильну 
увагу і спробувати розібратися в їхніх вимогах та ідеологічних 
установках.  Бачити  в  діяльності  антиглобалістів  тільки  екс-
тремістські  дії  або  хуліганські  витівки  —  означає  оглядати 
лише  вершину  айсберга.  До  цього  руху  входять  різні  й  дуже 
численні організації: націоналістичні, ультраліві й ультрапра-
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ві, радикальні. Масові акції, які організовує рух по всьому сві-
ту,  свідчать  про  наявність  у  ньому  серйозної  організації  і  фі-
нансових ресурсів. Щоправда, фахівці зазначають, що джерела 
фінансування  руху  антиглобалістів  не  цілком  ясні,  та  й  самі 
його  лідери  не  поспішають  їх  розкривати.  Висловлюються 
припущення,  що  певні  кошти  надходять  від  профспілок  про-
мислово розвинених країн, які невдоволені тим, що багатона-
ціональні компанії переводять деякі свої підприємства в дер-
жави,  що  розвиваються,  а  це  ускладнює  ситуацію  на  ринках 
праці в Європі й Північній Америці. Очевидно, певний вклад 
вносить  і  національний  капітал,  що  побоюється  все  більшої 
конкуренції з боку транснаціональних корпорацій.

Проте разом з фінансовими питаннями істотніше значення 
мають  ідеологічні  установки  антиглобалістського  руху,  якими 
керуються його учасники. Багато з них активно і свідомо про-
тестують  проти  процесу  глобалізації,  що  нестримно  розгорта-
ється.  Дослідники  ідеології  антиглобалізму  виокремлюють  в 
ній  як  мінімум  три  основні  течії.  Перша  ґрунтується  на  тому, 
що глобалізацію організували і проводять США, використову-
ючи для цього підконтрольні їм міжнародні фінансові організа-
ції (МВФ, ВБ, СОТ та ін.), для збільшення свого відриву в роз-
витку від інших країн. З такого підходу виникають заперечен-
ня  глобалізації  і  антиамериканізм,  властивий  певній  частині 
антиглобалістського руху.

Друга течія ґрунтується на визнанні глобалізації об’єктив- 
ним процесом, який є результатом науково-технічного прогре-
су, виникнення світової економіки й інформаційного суспіль-
ства,  загального  цивілізаційного  зрушення.  Проте  плодами 
глобалізації користуються тільки високорозвинені країни, так 
званий  “золотий  мільярд”  людей,  оскільки  всі  дивіденди  від 
глобалізації  дістаються  їм,  тоді  як  бідність  інших  країн  зрос-
тає. 

Третя  течія  ідеології  антиглобалізму  констатує,  що  глобалі-
зація — не лише об’єктивний, а й всесвітній процес, і користь від 
нього можуть отримувати всі країни і народи, а не лише високо-
розвинені. Для цього необхідно змінити сучасний світопорядок.
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Коло розвинених країн поступово розширюється. З’явилися 
так звані  “нові  індустріальні” країни. У поточному столітті,  за 
прогнозами  експертів,  соціально-економічна  картина  станови-
ща  держав  у  міжнародному  співтоваристві  стане  більше  згла-
дженою,  значно  скоротиться  розрив  між  країнами,  що  еконо-
мічно процвітають, і менш багатими країнами. Провідна роль у 
цьому процесі лягає на плечі лідерів світової економіки, і вони 
повинні усвідомлювати всю серйозність своєї місії, не висуваю-
чи на перший план національні егоїстичні інтереси на шкоду рі-
шенню глобальних проблем усього людства. Проте певну час-
тину  шляху  повинні  пройти  і  бідні  країни.  Зараз  близько 
п’ятдесят з них, за оцінками аналітиків, не здатні поки стати на 
шлях поступального розвитку. У них немає для цього відповід-
них політичних і правових умов, бракує національних кваліфі-
кованих кадрів, сприйнятливих до науково-технічних і соціаль-
них  інновацій.  Допомога  таким  країнам  оголошена  пріоритет-
ним завданням багатьох провідних міжнародних організацій.

Питання для самоконтролю
1.  Кого вважають засновниками руху антиглобалістів?
2.  Охарактеризуйте три основні течії ідеології антиглобаліз-

му.

6.3. Систематизація та класифікація глобальних проблем 
 у політичній глобалістиці

Вивчення  глобалізації  і  тісно  пов’язаних  з  нею  глобальних 
проблем  ведеться  в  рамках  спеціальної  наукової  галузі,  яка 
отримала  назву  глобалістика.  Ця  галузь  є  системою  міждис- 
циплінарних  знань  про  найважливіші  проблеми  світового 
масштабу,  що  постали  перед  людством.  Поняття  “глобальні 
проблеми”  у  сучасному  його  значенні  ввійшло  до  широкого 
вжитку  в  кінці  60-х  років.  У  цей  час  науковці  багатьох  країн, 
стурбовані  гостротою  протиріч  і  проблем,  що  накопичилися  і 
продовжують  посилюватися  та  роблять  сповна  реальною  за-
грозу загибелі людства або, щонайменше, серйозних потрясінь, 



деградації найважливіших аспектів його існування, розпочали 
дослідження змін, що відбуваються у глобальній системі, та їх 
можливих наслідків. 

Одним з головних напрямів сучасної глобалістики є вивчен-
ня  еволюції  світової  спільноти  в  умовах  загострення  глобаль-
них проблем. Глобалістські дослідження можна розглядати як 
багатоваріантний пошук передумов і шляхів подолання плане-
тарних  проблем,  як  широкомасштабні  прогнози  перспектив 
людського  співтовариства.  У  цих  дослідженнях  велика  увага 
приділяється  політичним  аспектам  глобального  розвитку.  Це 
привело до виникнення такого наукового напряму, як політич-
на глобалістика, яка охоплює такі лінії розвитку: 

•  дослідження політичних аспектів глобальних проблем  і 
глобалізації в цілому;

•  політологічний аналіз окремих планетарних проблем і їх 
взаємозв’язків як із системою міжнародних відносин, так 
і зі світовими політичними процесами; 

•  вивчення проявів глобалізації в конкретних регіонах сві-
ту та їх впливу на розвиток там політичної ситуації; 

•  формування  теоретико-методологічних  основ  політико-
глобалістських досліджень. 

Велике  значення  в  політичній  глобалістиці  надається  ви-
вченню процесів гомогенізації та універсалізації сучасного сві-
ту. Експерти з питань глобальних процесів пов’язують регулю-
вання цих аспектів глобалізації з такими проектами: 

•  глобальні реформи міжнародних відносин;
•  стратегії всесвітнього розвитку;
•  плани створення наднаціональних інститутів. 
Глобальні  реформи  міжнародних  відносин  орієнтовані  на 

пошуки шляхів і способів інтеграції країн з перехідною еконо-
мікою і країн, що розвиваються, у світове господарство і світо-
ву політичну систему. Стратегії всесвітнього розвитку містять 
розробки загального плану, спрямовані на виділення головного 
принципу  змін  у  процесах  планетарного  масштабу  з  метою  їх 
стабілізації. Плани створення наднаціональних інститутів орі-
єнтовані  на  “свідому  і  поступову  передачу  влади  від  суверен-
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них держав наднаціональним політичним структурам і органі-
заціям  як  регіонального,  так  і  глобального  масштабу”. 
Щоправда,  відносно  формування  самої  глобальної  системи  
інституційних  механізмів  управління  світовою  спільнотою 
єдиної точки зору наразі немає. Політична глобалістика пока-
зує, що не існує якоїсь загальної форми глобалізації. Існує кіль-
ка напрямів сучасної глобалізації.

Питання для самоконтролю
1.  Перерахуйте напрями сучасної політичної глобалістики.
2.  Опишіть сучасну стадію формування глобальної системи 

інституційних  механізмів  управління  світовою  спільно-
тою.

6.4. Сценарії глобального розвитку

Цілком  очевидно,  що  всю  множину  сценаріїв  глобального 
розвитку можна поділити на дві основні групи: оптимістичні та 
песимістичні. Саме такий підхід демонструє Ю. Яковець, який, 
хоча і зазначає, що крім граничних, можливі і проміжні варіан-
ти,  проте  наводить  лише  песимістичний  сценарій  М.  Голан- 
ського і дещо наївну версію оптимістичного розвитку подій. 

Більш ґрунтовний і зважений підхід демонструє Е. Азроянц, 
який у структурі перехідного етапу розвитку глобальної еконо-
міки  виокремлює,  з  одного  боку,  три  сходинки  (кроки),  які  в 
позитивному  варіанті  розвитку  подій  логічно  продовжують 
одна одну, знімаючи найгостріші соціально-екологічні супереч-
ності,  і вивільняючи процеси глобалізації від егоїзму багатої  і 
сильної меншості. З іншого боку, корекція, що є необхідною на 
кордоні переходів від сходинки до сходинки, є біфуркаційним 
станом,  в  якому  можливий  зрив  з  позитивної  траєкторії. 
Деструктивні альтернативи не пов’язані між собою. Таким чи-
ном, трьома альтернативними парами сценаріїв Е. Азроянц по-
значає  дві  траєкторії  можливого  перехідного  періоду.  Перша 
(верхня)  траєкторія  —  позитивна,  еволюційна;  друга  (ниж- 
ня)  —  деструктивна,  есхатологічна.  Для  того  щоб  прив’язати 
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сценарії до конкретного відтинку історії, визначити координа-
ти в циклічній еволюції, Е. Азроянц представляє її у двох фор-
малізованих варіантах — табличному і графічному.

Цивілізаційна  криза,  яка  спровокувала  перехідний  період, 
передбачає  розуміння  того,  що  світова  система,  вступаючи  до 
смуги  нестійкості,  наштовхуватиметься  на  серйозні  потрясін-
ня,  які  зумовлюються  зростаючою  активністю  сукупних  взає-
модій  сил  і  факторів.  Світова  система,  як  завжди,  опинилася 
неготовою  до  чергового  історичного  перевороту.  І  ця  неготов-
ність проявляє себе як в інтелектуальній та інституційній сфе-
рах, так і у сфері психологічній, причому в такому стані пере-
бувають і країни-лідери.

Отже, головним висновком, на думку Е. Азроянца, є те, що 
задля побудови адекватної гіпотези історичного розвитку є не-
достатнім врахування і аналіз кількісних параметрів у галузях 
економіки, екології, політики, демографії, розвитку науки і тех-
нологій.  Більше  того,  застарілими  залишаються  і  світоглядні 
характеристики (неоліберальна економіка, суспільство спожи-
вання, масова культура). І професор В. Пантін вважає, що “без 
зміни світогляду  і системи домінуючих цінностей є неможли-
вим  ані  засвоєння  нових  політичних  і  соціальних  інститутів, 
що забезпечують адаптацію і гнучке реагування суспільства на 
зміну середовищних умов, ані ефективне використання нових, 
більш  досконалих  і  більш  ефективних  технологій,  ані  підйом 
рівня життя більшості людства, ані стійке затвердження демо-
кратії, ані спротив реальним тенденціям “неоархаїзації” і “між-
народній  анархії”.  Ідеології,  які  визначали  вектори  розвитку 
XX ст., практично повністю вичерпали себе, довівши власну іс-
торичну  безперспективність.  Саме  тому  частково  має  рацію  
С. Хантінгтон, говорячи про зіткнення цивілізацій, оскільки в 
означених  умовах  соціальні  розломи  закладаються  і  форму-
ються  за  культурними  і  релігійними  кордонами.  Однак  для 
цього процесу є принциповою наявність зовнішньої агресії. Це 
може бути економічний, культурний чи релігійний тиск. Іншою 
альтернативою може стати “вибух нової  ідеології”, здатної по-
ляризувати маси.
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У  випадку  з  глобалізацією  спостерігається  подібний  при-
клад, коли в основу американського проекту покладена неолі-
беральна ідеологія.

Ґрунтуючись  на  гіпотезі  закономірностей  історичного  роз-
витку,  мета  глобалізації  на  сучасному  етапі,  з  погляду  об’єк- 
тивного ходу історичного процесу, полягає у тому, щоб створи-
ти умови якісного переходу суспільства економічного, політич-
ного,  технологічного  в  суспільство  глобальне,  домінантою 
якого,  на  думку  Е.  Азроянца,  стане  духовне  становлення 
Мегасоціуму,  перехід  людини  на  новий  рівень  свідомості:  від 
індивідуального до Свідомості Єдності. При цьому Мегасоціум 
він  розуміє  як  соціальну  цілісність  світу,  а  глобалізацію  —  як 
просування  до  більш  зв’язаної  і  організованої  цілісності  шля-
хом поглиблення взаємозалежності всієї множини її елементів. 
Цілісність, у свою чергу, передбачає ту чи іншу форму і ступінь 
організації,  яка,  як  кінцевий  результат,  є  ознакою  наявності 
кордонів самої цілісності та віднесення до неї складових її час-
тин, які не володіють цими ознаками, але саме завдяки їм ціліс-
ність і набуває нової якості. Однією з таких якостей є характер-
не для сучасного етапу складання структури Мегасоціуму, що 
проявляється  у  переході  від  двохкомпонентного  (держава  —
держава) до багатокомпонентного зв’язку (держава — трансна-
ціональні  корпорації  —  міжнародні  неурядові  організації),  і  
поява  на  цій  основі  поряд  з  міжнародними  відносинами  
внутрішньоглобальних відносин.

Неоліберальна глобалізація. Кінець XX — початок XXI ст. 
характеризувався  безпрецедентним  нарощенням  усіх  знаних 
форм  нерівності  майже  в  усіх  сферах  діяльності  людини. 
Особливості  цього  явища  найбільш  влучно  охарактеризував  
В.  Коллонтай:  “Упродовж  останньої  чверті  сторіччя  неолібе-
ральна глобалізація безперервно (на конкурентно-конфліктній 
основі)  призводила  до  тісної  взаємодії  суспільства  з  самими 
різними  рівнями  господарського  розвитку,  з  найрізноманітні-
шими ідейно-політичними установками, з далеко не однаковою 
культурною і  історичною спадщиною. Інтенсивні темпи цього 
процесу і повна зневага до національних особливостей надали 



178

йому  рис  небаченої  суперечливості  і  конфронтаційності. 
Трансплантація  окремих  рис  і  елементів,  окремих  інститутів, 
структур і механізмів з більш розвинених країн до інших спіль-
нот,  як  правило,  не  супроводжувалася  ані  їх  пристосуванням 
до  нового  середовища,  ані  серйозною  адаптацією  до  них  при-
ймаючих  суспільств.  Неоліберальна  глобалізація  систематич-
но, свідомо руйнувала цілісність суспільств і держав, що сфор-
мувалися,  існуючих  національно-господарських  комплексів, 
культур, релігій, систем цінностей, пріоритетів”.

Апологети  неоліберальної  моделі  вважають  її  єдиним  вір- 
ним  генеральним  курсом  розвитку.  Подібний  проект  передба-
чає спробу підкорити не лише теперішній світ, а й майбутній. 
Ця  позиція  найбільш  чітко  простежується  в  американському 
проекті глобалізації. Глобалізація, як і її американський проект, 
як  неодноразово  зазначалось,  є  процесом  оволодіння  світом, 
підкорення його лідером у тих чи інших формах. Ніхто не може 
піднятися до рівня лідера та має бути прив’язаним і залежним 
від нього. Отже, йдеться про нову форму всесвітньої колоніза-
ції.  Глобальне  домінування  передбачає  глобальний  порядок, 
але не тоді, коли метрополія робить зброєю власної могутності 
саме зміни глобального масштабу для себе, при цьому зберіга-
ючи  старі  цілі  й  пріоритети.  У  такій  ситуації  всі  проблеми,  з 
якими вже стикалося людство, почнуть зростати і вже нароста-
ють із катастрофічною швидкістю. Суб’єктивний характер про-
екту та його вибухові соціальні наслідки перетворюють його на 
черговий ідеологічний продукт.

Відповіддю на виклики глобалізації й уніфікації стає реаль-
на загроза зіткнення цивілізацій. Все виразніше відчуваючи не-
безпеку  розчинення,  закріплення  у  другому  чи  третьому  еше-
лоні  або  взагалі  залишення  осторонь  історичного  процесу,  
незахідні  цивілізації  активно  протидіють  тенденціям  станов-
лення однополярного світу, остаточному розколу країн і циві-
лізацій на багаті і бідні, диктату однієї наддержави. Ця проти-
дія іноді набуває різких форм, аж до терористичних актів і за-
гроз  зіткнення  цивілізацій.  Таку  перспективу  найбільш 
виразно зобразив С. Хантінгтон. Не відкидав такої можливості 
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і Н. Моісеєв: “На лініях цивілізаційних розломів уже виника-
ють  фронти  суперечок,  які  підштовхуються  модернізаційною 
хвилею...  Якщо  світова  спільнота...  не  знайде  в  собі  сили  для 
глибинної  перебудови  власної  організації,  процеси  модерніза-
ції  можуть  призвести  до  виникнення  гарячих  фронтів,  лінії 
яких  насправді  можуть  пройти  по  кордонах  цивілізаційних 
розломів”. Власне кажучи, зіткнення цивілізацій по лініях “ци-
вілізаційних  розломів”  уже  відбувається  упродовж  не  одного 
десятиліття. Спочатку воно мало характер локальних війн все-
редині  окремих  країн,  що  знаходилися  на  стику  цивілізацій 
(Ліван, Югославія, Закавказзя, Північний Кавказ). Тепер воно 
виходить на міжнародну арену, набуває міждержавних рис: і до, 
і після трагічних подій 11 вересня 2001 р. загроза зіткнення за-
хідної  і  мусульманської  цивілізацій  набула  наочних  рис. 
Можлива поява й інших “гарячих фронтів” зіткнення цивіліза-
цій у XXI ст. 

Відомий  оглядач  з  International  Herald  Tribune  Уільям 
Парафф  зробив  таку  заяву  на  сторінках  власного  видання: 
“Настав час писати некролог глобалізму як економічної докт- 
рини, вона зазнала поразки. Якщо критикувати не лише еконо-
мічні,  соціальні  і  екологічні  наслідки  глобалізації,  а  й  нездат-
ність провідних держав подолати ескалацію міжнародного те-
роризму, то є всі підстави говорити, якщо не про провал, то про 
кризу глобалізму”.

Ця криза є не кризою окремої країни, а глобалізаційною, не 
однієї сфери діяльності людства, а практично всіх її сфер. Це є 
цивілізаційним розломом штучного середовища Мегасоціуму, 
що  передбачає  соціальну  тектоніку  і  руйнування.  Інакше  ка-
жучи,  світ  перебуває  у  черговій  стадії  біфуркаційного  стану. 
Саме  тому  настільки  загрозливими  стають  дії  США,  які  не- 
адекватно  оцінюють  реалії  і  продовжують  власний  неолібе-
ральний, гегемоністський курс. На цьому відтинку світ стоїть 
перед альтернативним вибором. Ці альтернативи є вже визна-
ченими. Якщо курс глобалізації не змінюється, світова систе-
ма рухається до апокаліпсису, якщо змінюється — до прибор-
каної глобалізації.



180

Вчений  Н.  Косолапов  зазначає:  “Парадокс  полягає  у  тому, 
що  ідея  неоліберальної  глобалізації  є  найбільш  здійсненною  і 
конкурентною. Така глобалізація вже існує. Проте світу в ціло-
му в майбутньому вона готує екологічну, соціальну, культурну і 
воєнні катастрофи”.

Апокаліпсис — глобальна цивілізаційна катастрофа. Глоба- 
лізація за логікою власного розвитку передбачає інтегральний 
характер  розвитку,  єдину  мету  і  спільність  перспективи  для 
світової  системи.  З  цих  позицій  політичний  проект  неолібе-
рального глобалізму, що виражає сепаратні цілі й інтереси, пов- 
ністю випадає з цього змістовного ряду. Замість спільного руху 
всіх  в  одному  напрямку,  за  словами  Е.  Азроянца,  на  основі 
спільності інтересів і єдиних стандартів реалізується агресивна 
політика прориву країн-лідерів за рахунок решти держав світу.

Симптоми  розвитку  багатьох  процесів  за  катастрофічним 
сценарієм є достатньо очевидними. Розвинені країни, сформу-
вавши власний колосальний військово-економічний потенціал, 
утворили  асиметричний,  нічим  не  компенсований  осередок  
напруги, вільна енергія якого є експансивною і “розриває” сві-
тову систему за лініями і шарами соціально-культурної нерів-
ності та різноманітності. Саме по кордонах цих соціально-куль-
турних  розломів  накопичується  напруга.  Навіть  у  лідерів  су-
часного світу, як зазначив У. Бек, “економічний розвиток стає 
непідконтрольним  національно-державній  політиці,  тоді  як  її 
соціальні проблеми в результаті накопичуються у збиральних 
мережах національної держави”.

При цьому відсутні системи транснаціонального характеру, 
які здатні вирішувати проблеми, породжені глобалізацією, га-
рантуючи учасникам безпеку  і  справедливість. Неоліберальна 
глобалізація викликала кризу капіталізму, максимально дезор-
ганізувавши  його.  Це  підтверджується  і  М.  Голанським,  який 
окреслив достатньо песимістичний тренд розвитку глобальної 
економіки  внаслідок  домінування  політики  американського 
глобалізму.

Враховуючи дані динаміки верхніх кордонів показників сві-
тової економіки, він дійшов такого висновку: “Темпи зростання 
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світового виробництва швидко знижуватимуться  і на початку 
XXI ст. навряд чи зможуть перевищити 0,5 % на рік, а з середи-
ни другого десятиріччя цього століття випуск продукції почне 
знижуватися вже в абсолютному вираженні. Випуск продукції 
на душу населення буде постійно падати вже з початку XXI ст. 
При цьому продуктивність праці може зростати досить швид-
кими  темпами  (в  середньому  2  %  на  рік).  З  початку  століття 
почне згортатися економічна діяльність”. Цей прогноз ґрунту-
ється  на  динаміці  зростання  населення  і  виснаження  запасів 
біосфери.  Оскільки  ці  фактори  зберігають  власну  дію  і  після 
2025  р.,  то  в  XXI  ст.  глобальну  економіку  очікує  перспектива 
поступового згасання.

До  того  ж  провідне  становище  США,  які  залишилися  єди-
ною наддержавою, створює ілюзорне уявлення про управління 
процесами  глобалізації.  Однак  США  не  здатні  передбачати  і 
враховувати  наслідки  власної  політики.  У  результаті  амери-
канський гегемонізм призвів до виникнення досить своєрідної 
структурної конфігурації інтересів і відносин. В епіцентрі всіх 
подій як власної політики, так і її наслідків, перебувають США. 
Ліворуч  розташувалися  союзники  і  сателіти,  які  критикують 
неоліберальний фундаменталізм і вбачають у всепроникаючій 
ролі економіки своєрідну аналогію з марксизмом, але тільки у 
дзеркальному відображенні. Праворуч зростає кількість країн, 
які постраждали від ліберальної глобалізації. Таким чином, са-
мовпевненість США є найбільшою загрозою як для безпеки са-
мих США, так і всього світу. Небажання вникнути у причини і 
джерела  негативних  наслідків  неоліберальної  глобалізації  і 
скоригувати  власну  політику  може  привести  в  дію  механізм 
глобальної катастрофи.

Приборкана глобалізація. Реформування проекту неолібе-
ральної  глобалізації  є  можливим  лише  у  разі  заміни  проекту 
американської версії глобалізму програмою реального консен-
сусу  міжнародної  солідарності.  Поштовхом  для  цього  мають 
стати:

1) критичне переосмислення наслідків неоліберальної гло-
балізації представниками різних держав;
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2) більш організований протестний рух антиглобалістів, які 
пропонують власну конструктивну платформу;

3) поява і швидке зростання нових індустріальних держав і 
регіональних конструктів, здатних змінити баланс сил і 
протистояти однополярній моделі світу;

4) кризи  і  фінансові  катастрофи,  торговельні  та  валютні  
війни;

5) некерована міграція, зростання чисельності переміщених 
осіб, гуманітарні катастрофи;

6) терористичні акти і громадянські війни, національна і ре-
лігійна нетерпимість.

Ці  виклики  безумовно  гальмуватимуть  процеси  глоба- 
лізації, спонукатимуть до повернення державам їхньої регулю-
ючої  функції.  Постане  необхідність  утворення  транснаціо-
нальних систем, які гарантують безпеку і стабільність розвит- 
ку,  оскільки  з  кризи  неоліберальної  глобалізації  немає  націо-
нального  виходу,  але  є  шанси  виходу  транснаціонального.  
У  межах  цієї  тези  бачиться  досить  реальним  протиставлення 
політиці  транснаціонального  дерегулювання  світового  госпо-
дарства політики регулювання через утворення нових міжна-
родних  інститутів,  здатних  розробити  перелік  правил,  закон-
ність  яких  визнавалася  б  усіма  країнами,  і  забезпечити  їх  
виконання.

Прибічники  приборканої  глобалізації  пропонують  заходи, 
які мають, на їхню думку, знизити негативні прояви її процесів. 
Основні з них зводяться до такого:

•  здійснення  на  міжнародному  рівні  моніторингу  проце-
сів  глобалізації,  який  би  забезпечував  необхідні  умови 
для контролю за дотриманням прийнятих міжнародних 
норм, правил і стандартів, а також для захисту інтересів 
усіх учасників процесу і їхньої безпеки;

•  утворення  інститутів  і  систем  політичного  і  правового 
забезпечення безпеки світової системи, її окремих струк-
тур, за умов збереження прав і свобод людини;

•  утворення транснаціональних структур, які розробляють 
і  реалізують  механізми  вирішення  глобальних  соціаль-
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них проблем, а також сприяють країнам у питаннях де-
мографії і міграції, гуманітарних криз тощо;

•  формування  принципово  нового  міжнародного  органу, 
який буде здатним на наднаціональному рівні забезпечу-
вати  регулювання  макроекономічних  процесів,  а  також 
відповідних  конструктів  глобального  громадянського 
суспільства;

•  пошук  джерел  поширення  насильства  у  світі  та  вироб- 
лення методик їх елімінування;

•  скасування  практики  подвійних  стандартів  у  відноси- 
нах між країнами, розширення поля міжнародного пра- 
ва  і  затвердження  його  пріоритетності  над  національ- 
ним;

•  розробка  принципів  і  механізму  міжнародного  страху-
вання держав від можливих негативних наслідків глоба-
лізації з метою зниження її витрат;

•  встановлення  контролю  над  капіталами.  Забезпечення 
прозорості основних міжнародних матеріальних і фінан-
сових  потоків.  Утворення  податкової  системи,  що  ство-
рює  стимули  для  інвестування  у  виробництво,  володіє  
дієвим механізмом штрафних санкцій за нечесні фінан-
сові оборудки та їх негативні наслідки;

•  стабілізація основних ринків сировини шляхом укладан-
ня міжнародних товарних угод щодо провідних сировин-
них товарів;

•  започаткування біосферної ренти з використанням її як 
одного з джерел розвитку країн-донорів;

•  розширення  фінансової  допомоги  країнам,  що  розвива-
ються,  за  рахунок  країн-лідерів  світової  економіки  (до  
1 % від ВВП);

•  прийняття єдиних міжнародних правил у сфері переда-
чі  технологій,  що  усунуть  нерівноправність  і  обмежену 
практику їх використання.

Саме цей сценарій передбачає проект трансформації цивілі-
зацій,  їх  адаптацію  до  реалій  XXI  ст.  Основними  ймовірними 
напрямами такої трансформації можна вважати, по-перше, все 
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виразнішу  тенденцію  формування  четвертого  покоління  ло-
кальних  цивілізацій.  У  відповідь  на  уніфіковані  виклики  
глобалізації  вони  диференціюються  шляхом  формування  12 
цивілізацій  четвертого  покоління.  Західна  цивілізація  дифе-
ренціюється на материнську — західноєвропейську і дочірні — 
північноамериканську, латиноамериканську і океанічну, причо-
му  дві  останні  мають  змішаний  характер.  Лідерство  у  цьому 
разі  фактично  переходить  до  північноамериканської  цивіліза-
ції, але і західноєвропейська переживає період нового підйому 
на базі  інтеграції до єдиної цивілізаційної цілісності  і є пілот-
ним проектом, який на майбутнє може стати еталоном для ін-
ших багатокультурних цивілізацій. У складі далекосхідної ци-
вілізації  виразно  виокремлюється  китайська,  що  перебуває  у 
фазі довготривалого піднесення, японська — зараз у стані стаг-
нації,  буддійська  —  поки  що  має  неясні  обриси.  Найстаріша  
індійська  цивілізація  накопичує  сили  для  нового  ривка. 
Пассіонарний  порив  переживає  мусульманська  цивілізація. 
Стадію  розпаду  завершує  євразійська  цивілізація,  яка  нещо-
давно протистояла Заходу. Проміжна східноєвропейська циві-
лізація, яка до кінця не сформувалася,  здійснює рух від євра-
зійської до західноєвропейської цивілізації. Африканська циві-
лізація,  пройшовши  недовгий  період  пожвавлення  після 
утворення  незалежних  держав,  перебуває  у  кризовому  стані, 
викликаному стрімким демографічним зростанням і все більш 
обмеженими  природними,  технологічними  та  економічними 
ресурсами розвитку.

По-друге,  враховуючи  всю  різноманітність  особливостей  і 
стартових позицій конкретних цивілізацій, можна виділити ма-
гістральний шлях їх трансформації на загальному фоні глоба-
лізації  та  перетворення  індустріальної  світової  цивілізації  на 
постіндустріальну  і  становлення  інтегрального  соціокультур-
ного ладу.

По-третє, масштабність глобальних проблем XXI ст. і склад-
ність трансформаційних процесів є такими, що не можуть бути 
вирішені в межах моделі їх взаємодії, що переважала упродовж 
тисячоліть і за умов якої процес діалогу, взаємного збагачення 
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науковими і культурними цінностями періодично переривався 
періодами конфронтацій, воєнних зіткнень. Процеси глобаліза-
ції і трансформації визначають необхідність становлення моде-
лі взаємодії цивілізацій, що повинна ґрунтуватися на  їхньому 
діалозі та партнерстві.

Неоколоніалізм. Глобальний неоколоніалізм має об’єктивні 
засади, які з найбільшою виразністю спостерігаються в законо-
мірностях розвитку техносфери. Техносфера формує структу-
ри, що забезпечують її функціонування і розвиток за концент- 
ричною схемою. У центрі розташовується гегемон з військово-
економічним  потенціалом,  що  не  піддається  порівнянню  з 
жодною країною світу, який є виробником нових високих тех-
нологій. Далі — країни, які здатні адаптуватися, використову-
вати і тиражувати високі технології. За ними — ті, які виробля-
ють промисловий продукт. Ще далі — ресурсні донори і, наре-
шті,  просторово-біосферні  донори.  Крім  того,  у  периферійній 
частині  цих  кіл  на  другому  рівні  класифікації  виділяються  
країни, які володіють місткими внутрішніми ринками. 

Глобальний  неоколоніалізм  має  три  взаємозумовлені  цілі: 
гегемонія  над  світом,  доступ  до  планетарних  ресурсів  і  пану-
вання  на  ринках  збуту.  Неоколоніалізм  має  такий  самий,  як  і 
колоніалізм,  механізм  розвитку,  аналогічний  життєвий  цикл: 
самоствердження,  панування,  саморуйнування  і  розпад. 
Частина цього шляху вже пройдена і, на думку Е. Азроянца, її 
можна  позначити  так:  розпад  соціалістичного  табору  і  СРСР, 
перетворення США на єдину наддержаву, політика ігноруван-
ня  міжнародних  організацій  —  воєнні  акції  в  Афганістані, 
Югославії  та  Іраку,  домінування  в  НАТО  тощо.  Стадія  пану-
вання ґрунтується на найпотужнішому в світі потенціалі, здат-
ності військової присутності у будь-якій частині світу, контролі 
міжнародних організацій, технологічному лідерстві. З упевне-
ністю можна стверджувати, що на сьогодні США досягли піку 
власної могутності й поступово її втрачають.

Цілком очевидним завданням неоколоніалізму з цього при-
воду є всебічне сприяння розчиненню локальних цивілізацій у 
майбутньому глобалізованому суспільстві. Цей проект був чіт-
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ко сформульований  і аргументований А. Зинов’євим. На його 
думку,  в  найбільшій  мірі  поняттю  “цивілізація”  відповідає 
Західна  Європа,  більш  широко  —  західна  цивілізація.  Північ- 
ноамериканські, африканські, південноамериканські, південно-
азійські народи, як вважає Зинов’єв, не здатні створити цивілі-
зацію  на  рівні  сучасних  досягнень,  до  того  ж,  вважає  він,  час 
цивілізацій  взагалі  минув,  вони  поступаються  “соціальній  ор-
ганізації іншого роду і більш високого рівня”. Результатом буде 
те,  що  В.  Іноземцев  назвав  розколом  цивілізації.  За  його  уяв-
ленням,  у  результаті  постекономічної  революції,  що  розгорта-
ється, навіки ствердиться монополія Заходу (Західної Європи і 
США). Інші країни і цивілізації (зокрема Японія, Китай, Росія, 
Індія) є навіки приреченими залишатися на індустріальній ста-
дії розвитку, а найбідніші країни і цивілізації “четвертого світу” 
стануть об’єктами поновленого колоніалізму з боку постеконо-
мічних країн.

Стратегічні  настанови  глобального  неоколоніалізму  на  су-
часному етапі зводяться до деяких головних завдань: насампе-
ред  всіляко  сприяти  дезінтеграційним  процесам  у  межах  на- 
ціональних  держав,  руйнувати  їх  економіки  під  гаслом  “від-
критості” і розмивати суверенність рішень, що приймаються, а 
також  утворювати  бар’єри  на  шляху  виникнення  потенційно 
великих державних і наддержавних утворень. Крім того, нео-
колоніалізм створює низку проблем неординарного характеру. 
До них можна віднести технологічне лідерство, яке збережеть-
ся  тільки  за  умов  захищення  стійких  державних  кордонів,  а 
одним із завдань неоколоніалізму є послаблення національної 
держави.  Отже,  виникає  обґрунтована  необхідність  викорис-
тання  механізму  подвійних  стандартів:  кордони  гегемону  по-
силюються,  кордони  решти  країн  світу  поступово  послаблю-
ються.

На деякий час суперечки і напруження, що були послаблені 
приборканою глобалізацією, знову заявлять про себе, примно-
живши  власну  кількість  новими,  не  менш  істотними  супереч-
ками  на  міждержавному  рівні.  Неминучість  розпаду  неоколо-
ніальної  імперії є очевидною,  і саме на  її периферії буде заро-
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джуватися нове утворення, що визначатиме розвиток людства 
на далеку перспективу.

Моральна глобалізація є етапом, якому передує приборкана 
глобалізація. Ідеї моральної глобалізації формуються в основ- 
ному на двох платформах. З одного боку, це ідеї стійкого роз-
витку, які отримали широку підтримку, а з другого — антигло-
балізм.  Як  зазначає  А.  Вебер:  “Неважко  помітити,  що  
між  ідеями  і  вимогами  так  званих  “антиглобалістів”  і  цінніс-
ною  парадигмою  стійкого  розвитку  є  багато  схожого,  вони 
частково  співпадають,  частково  доповнюють  одна  іншу.  Тому 
можна припустити таку гіпотезу: ідея стійкого розвитку може 
знайти  серед  противників  неоліберальної  глобалізації  додат-
кову масову опору і, можливо, спонукальну силу; у свою чергу, 
програма  стійкого  розвитку  може  доповнити,  розширити  ба-
чення “антиглобалістами” позитивних цілей цього руху” .

Ідеї стійкого розвитку за своїм характером і ставленням до 
них  політиків  і  ділового  світу  скоріше  можна  розглядати  як 
ідеологічний  конструкт.  Його  лозунгами  маніпулюють  у  пе-
редвиборних кампаніях  і на міжнародних форумах, проте ре-
ального механізму його реалізації не існує. Таким чином, прог- 
рама стійкого розвитку не має реального політичного і адміні-
стративного ресурсів, а отже, і фінансової підтримки. 

Ще однією проблемою є ігнорування, компрометація ініціа-
тив, демаршів, програм антиглобалістів. Отже, і стратифікація 
ідей стійкого розвитку, і руху антиглобалістів у багатьох рисах 
є аналогічними. Оскільки вони позбавлені політичного, адміні-
стративного  і  фінансового  ресурсів,  реалізація  ідей  є  можли-
вою  лише  через  настрій  мас.  Саме  тому  прибічники  стійкого 
розвитку  повинні  разом  з  антиглобалістами  сформувати  єди-
ний  політичний  рух,  відмовляючись  від  ідеологічних  кліше  і 
реалізуючи  прагматичний  проект  моральної  глобалізації. 
Проте навіть моральна глобалізація має власні обмеження, про 
це,  зокрема,  пише  Н.  Косолапов:  “Мені  здається  некоректним 
підходити до аналізу майбутнього світового розвитку, виходя-
чи  з  припущення,  що  якийсь  варіант  стійкого  розвитку  може 
бути  реалізованим.  Не  може!  Окремі  параметри  можуть  і  бу-
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дуть виправлені на краще. Але встановлення довгострокового 
нового балансу у стосунках людини і природи вимагає принци-
пових  змін  у  всьому  суспільно-економічному  ладі  і,  перш  за 
все,  —  переходу  до  суспільства  з  гранично  низькою  чи  навіть 
нульовою статусною мобільністю”.

Уразливість  цього  твердження  полягає  у  тому,  що  воно  не 
пов’язане з реалізацією матеріального інтересу, що матиме сер-
йозних опонентів, а реалізувати його можливо тільки за умов 
певної температури суспільства і солідарної суспільної думки.

Анархія. На думку Е. Азроянца, перехідний період від одно-
го циклу до  іншого завершиться визріванням зовнішнього  ім-
пульсу,  що  спровокує  новий  виток  історії,  початок  якого  слід 
визначати  фазою  дезорганізації.  Потенціал  зовнішнього  ім-
пульсу формуватиметься за рахунок таких факторів:

•  якісна зміна характеру історичного часу. Певні події від-
буваються з такою швидкістю, що в межах життя одного 
покоління  проходить  немов  2–3  епохи.  Інакше  кажучи, 
швидкість змін зростає, а час стискається. Проте очевид-
но, що є межа стискання, за умов досягнення якої пови-
нен відбутися фазовий перехід від одного стану до іншо-
го, від старої якості до нової;

•  штучне середовище існування людини має антиномічну 
структуру,  а  її  складові  —  культурна  і  цивілізаційна  — 
володіють  різними  швидкостями  і  векторами  розвит- 
ку.  Швидкість  цивілізаційних  змін,  особливо  у  сфері 
технологій  у  багатьох  аспектах  є  вищою,  аніж  консер-
вативний  розвиток  культури.  І  якщо  цивілізаційні  про-
цеси є в основному інтернаціональними і не потребують 
будь-яких  кордонів,  то  основи  традиційної  культури  у 
багатьох народів здатні пробуджувати швидке і потужне 
зростання національної самосвідомості, що в деяких ви-
падках набирає форми різного роду ксенофобії. Час, про 
який йшлося, буде поглиблювати цю суперечність  і по-
силювати напруження в Мегасоціумі;

•  зі  зміною  характеру  історичного  часу  пов’язана  і  демо-
графічна  криза.  Це  є,  в  принципі,  прогнозованим  фазо-
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вим  переходом  стану  динаміки  популяції  людини.  До 
того часу відбудуться зміни в структурі Мегасоціуму, які 
спричинять якісно новий його стан. Принципово іншою 
буде  вікова  структура  за  рахунок  зростання  частки  лю-
дей похилого віку. Невпинний процес урбанізації в Китаї, 
Індії,  країнах  мусульманського  світу  і  в  Африці  значно 
змінить співвідношення міського і сільського населення. 
Процес урбанізації виштовхне на ринок праці мільйони 
вільних робітників. Вони є потенційними пасіонаріями, 
здатними на надзвичайні заходи;

•  відмічається стійка тенденція, що дозволяє говорити про 
майбутнє як про період катастроф: природних, екологіч-
них, технологічних і гуманітарних;

•  завершення другого циклу історії передбачає досягнення 
мети і виконання програми розвитку людства в історії. 

Можна  вважати,  що,  вичерпавши  власний  історичний  по-
тенціал, соціальні, політичні й економічні структури, сформо-
вані  за  принципом  ієрархії,  почнуть  слабшати,  розпадатися  і 
відмирати. Вже з’явився і показав власну ефективність якісно 
новий принцип — мережевий, який достатньо активно втілю-
ється  у  практику  організації  бізнесу,  неурядових  і  цивільних 
структур.  Вичерпала  власний  ресурс  і  демократія.  Тенденція 
розмивання суверенітетів стає все більш помітною, а для сла-
борозвинених  країн  —  трагічною.  Послаблення  і  руйнування 
соціальних  інститутів  посилює  процеси  асоціалізації  насе- 
лення.

Руйнування соціальних оболонок, які організують і стабілі-
зують суспільство, відбувається у напрямку від більш складних 
до менш складних. Це означає, що останньою перешкодою со-
ціальних структур і зв’язків стануть найбільш прості, закладені 
в архетипі людини, — етнічні, національні та релігійні. Націо- 
нальні  конфлікти,  прояви  фундаменталізму  і  релігійна  нетер-
пимість,  збільшення  яких  можна  зараз  спостерігати,  є  достат-
нім  тому  підтвердженням.  Таким  чином,  відбуватиметься  
руйнування  і  хаотизація  архітектури  соціального  простору: 
спрощення, нівелювання, розпадання. Це є етапом неминучим і 
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необхідним задля генерування соціальної енергії для наступної 
фази історичного циклу.

Саме тому, на думку Ю. Яковця, песимістичні сценарії, які 
пророкують  більшість  вчених,  є  актуальними  лише  на  етапі 
руйнування  традиційної  архітектури  глобальної  системи.  Так, 
наприклад,  технологічний  переворот,  що  розгортається  нині  і 
після  перехідного  періоду  зниження  темпів  зростання  п’ятого 
укладу  і  освоєння  шостого  дасть  новий  поштовх  підвищенню 
ефективності  виробництва,  дасть  можливість  залучити  у  ви-
робництво  нові  природні  сили,  зменшити  виснаження  невід-
творюваних природних ресурсів. 

Відповідно до тенденції падіння темпів приросту населення 
і  переглянутого  демографічного  прогнозу  ООН  до  середини 
XXI ст. очікується значне скорочення темпів приросту чисель-
ності населення, що позитивно вплине на середньодушові еко-
номічні  показники.  Отже,  саморозпад  глобальної  економіки  і 
перехід до постіндустріального суспільства, на думку Ю. Яков- 
ця, є не кроком до прірви, а новим ступенем прогресивного роз-
витку  світової  економіки,  що  створює  додаткові  можливості 
для економічного зростання, підвищення рівня і якості життя 
більшості  населення  в  демографічних,  екологічних  і  техноло-
гічних умовах, що змінилися. 

Саме  тому,  стверджує  Ю.  Яковець,  правомірно  розглядати 
анархію  як  шлях  до  реалізації  оптимістичної  програми  май-
бутнього  устрою  глобальної  системи.  Згідно  з  програмою  її  
реалізації  майбутнє  глобальної  економіки  можна  уявити  як 
ефективно дієвий механізм узгодженої, рівноправної взаємодії 
інтегральних союзів у межах окремих цивілізацій та міжциві-
лізаційних  об’єднань,  що  забезпечує  більш  високі  темпи  еко-
номічного зростання, колективну допомогу відсталим країнам 
і  цивілізаціям,  поєднання  зусиль  задля  пом’якшення  і  подо-
лання економічних, екологічних, технологічних, соціально-по-
літичних криз та конфліктів, що періодично виникають.

За умов реалізації песимістичних сценаріїв (як-то апокаліп-
сис, неоколоніалізм) загрозливою є все більша кількість супе- 
речностей  і  конфліктів,  використання  інтеграційних  зв’язків 
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ТНК  у  власних  корисних  цілях  сильнішими  країнами  і  ТНК. 
Вони також передбачають продовження тенденцій, які поляга-
ють у використанні переваг глобалізації та інтеграційних меха-
нізмів в інтересах більш розвинених цивілізацій за умов збере-
ження  чи  навіть  поглиблення  їхнього  відриву  від  цивілізацій, 
які  відстають,  і  можливому  розподілі  економічного  простору 
євразійської  цивілізації,  що  розпадається.  Вирішальну  роль 
при цьому відіграватиме глобальна мережа ТНК. Проте ці тен-
денції неминуче наштовхнуться на зростаючу економічну міць 
мусульманської і китайської цивілізації, на спротив латиноаме-
риканської  та  індійської  цивілізації,  що  нарощують  власний  
потенціал.  Екстраполяція  основних  тенденцій  і  суперечок  
індустріального  суспільства,  що  відходить  до  минулого,  але  у 
модифікованому і гіпертрофованому вигляді призведе до фор-
мування економічної основи для майбутнього зіткнення циві-
лізацій  спочатку  в  локальному,  а  згодом  —  у  глобальному 
масштабі.

Оптимістична  ж  програма  майбутнього  устрою  глобальної 
системи повинна ґрунтуватися на: по-перше, розробці глобаль-
ного  довготермінового  плану  з  альтернативними  варіантами 
розвитку економіки країн і цивілізацій світу на першу полови-
ну  XXI  ст.  і  оцінюванні  наслідків  кожного  з  варіантів.  По-
друге, на виробленні і прийнятті на вищому державному і між-
державному рівнях основних положень глобальної довготермі-
нової економічної стратегії, що могла б стати фундаментом для 
формування  нового  світового  устрою,  який  ґрунтувався  б  на 
принципах взаємовигідного співробітництва, взаємодопомоги і 
партнерства  локальних  цивілізацій  і  країн.  По-третє,  на  роз-
робці  дієвого  економічного  механізму  реалізації  глобальної 
стратегії нового порядку, яка б охоплювала як наявні інститути 
за умов зміни характеру їхньої діяльності, так і ті, що створю-
ються за прикладом ЄС. По-четверте, на умові реалізації про-
грами  розповсюдження  глобальної  економічної  свідомості  се-
ред ділової  і політичної еліт. Йдеться не про відмову від при-
ватних  інтересів  підприємців  і  фінансової  еліти,  національні 
інтереси  держав,  а  про  модифікацію  цих  інтересів,  визнання 
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принципово  нових  завдань  їх  реалізації  в  умовах  зростаючої 
глобалізації.

Глобалізація свідомості. На думку Е. Азроянца, метою тре-
тього  циклу  історичного  розвитку  є  глобалізація  свідомості  й 
на  цій  основі  підвищення  духу  людини.  Підтвердженням  цієї 
тези є той факт, що людина зараз знаходиться на порозі межі 
власних  фізичних,  психологічних  та  інтелектуальних  можли-
востей. Вона не здатна перероблювати і засвоювати весь обсяг 
хвилеподібно  наростаючої  інформації,  незважаючи  на  вузь-
кість спеціалізації.

Індивідуалістична  свідомість  майже  повністю  вичерпала 
власний творчий ресурс і призвела до утворення “індивідуаль-
ної  культури”,  яка  характеризується  відмовою  від  суспільної 
моралі й етики. Духовність, як вважав Е. Азроянц, у масовому 
порядку ще є не затребуваною ані людиною, ані суспільством, 
тобто не виступає для них актуальною і нагальною потребою. 
Можна  сказати,  що  рівень  духовності  відстає  від  характеру  і 
масштабів  всепроникливих  проблем.  Людина  весь  час  відстає 
від духовної  інтерпретації подій, проте  іншої альтернативи як 
зростання духовності, на думку Е. Азроянца, не має. Вирішення 
всіх проблем майбутнього коріниться в самій людині,  її внут- 
рішньому світі та в суспільстві, яке будується нею.

Вихід до меж індивідуальних можливостей людини і вичер-
паність  потенціалу  світоглядної  парадигми  (криза  наукової 
свідомості),  а  також  неможливість  нарощувати  ефективність 
структур  управління  на  базі  ієрархічних  систем,  зокрема  для 
розвитку форм колективної свідомості, стануть внутрішнім ім-
пульсом другої фази третього циклу історичного розвитку.

Природі глобалізації повинні відповідати і форми свідомос-
ті, зокрема глобальна, які є необхідними для суспільства і його 
еліти,  для  того  щоб  сприймати  процеси,  які  відбуваються,  як 
єдине ціле.

Глобалізація  працює  над  завданням,  яке  пов’язане  з  подо-
ланням економічної роздільності світу, вирішення якого утво-
рило б умови для виходу з цілої низки складних економічних і 
соціальних проблем, а також наблизило б реальність ідеї вихо-
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ду за межі превалюючої економічної системи мотивації. Зокре- 
ма можна передбачити, що традиційні організаційні структури, 
які використовуються на сьогодні, в існуванні яких зацікавле-
ний великий бізнес, найімовірніше вичерпають потенціал влас-
ної ефективності й поступляться мережевому принципу орга-
нізації, коли формування управління здійснюється не лише на 
засадах комерційного інтересу, а й на ідейно співпадаючій мо-
тивації учасників. 

У принципі мережева організація визначатиме і архітектуру 
наднаціональних структур, необхідних для управління на рівні 
внутрішньоглобальних відносин. Інформаційні технології і ме-
режеві структури дадуть змогу розв’язати віковічний конфлікт 
між  індивідуалізмом,  який  руйнує  суспільство,  і  колективіз-
мом, що руйнує особистість. Мережева організація суспільства 
і виробництва дасть можливість позбутися конфлікту супереч-
ностей і активно розвивати обидва суперечливих начала, пере-
шкоджаючи їхньому руйнуванню.

Хоча з деякими з виділених сценаріїв можна не погоджува-
тись (так, зокрема, наївним вбачається перехід до етапу глоба-
лізації свідомості), проте ним був заданий вірний курс розгля-
ду  і  прогнозування  процесів  глобальних  трансформацій.  У 
будь-якому разі ліберальний проект глобалізму, що втілюється 
зараз, так чи інакше призведе до певного глобального потрясін-
ня,  що,  у  свою  чергу,  викличе  необхідність  перегляду  магі-
стрального шляху розвитку світової системи і розробку нового 
сценарію приборканої глобалізації.

Питання для самоконтролю
1.  Перерахуйте оптимістичні сценарії глобального розвитку.
2.  У чому полягають песимістичні сценарії розвитку світу?
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