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ВСТУПНЕ СЛОВО
Шановні автори і читачі нашого журналу! Ми щиро вдячні вам за небайдужість до світових
тенденцій та обговорення ризиків і перспектив для України на сторінках «Політичного життя».
Дякуємо авторам за бажання ділитися своїми науковими розвідками, за тривалу і плідну співпрацю,
проривні знання і формування важливого дискурсу політичної науки. Світові тренди розвитку
та зміна акцентів у процесі формування нового світопорядку актуалізують увагу публічних осіб,
громади, освітян і бізнесу до переосмислення стратегічних пріоритетів розвитку України,
інструментів захисту її національних інтересів та інформаційного простору, міграційної політики,
правового та соціального захисту громадян і медіації в «сірій зоні». Окремим напрямом
академічного дискурсу сьогодні мають стати наукові розвідки щодо трансформації міжнародних
відносин після холодної війни, маргіналізації національної і політичної ідентичності
та цифровізації глобальної політики.
В умовах російсько-української війни, що восьмий рік триває, Україна потребує нових підходів
до формування колективних смислів, об’єднання нації, зміцнення інформаційної присутності України
в зовнішніх медіапросторах завдяки ефективним інструментам стратегічних комунікацій і публічної
дипломатії, цілеспрямованому процесу просування її позитивного іміджу, зміцнення позицій
впливовості та конкурентоспроможності на світових економічних ринках. Умови невизначеності,
в яких ми щодня робимо індивідуальний вибір і приймаємо колегіальні рішення, змінюють парадигму
мислення та управління змінами. Серед них: 1) зростання впливовості локальних субʼєктів і
горизонтальних практик поряд з національними акторами і вертикальними системами. Це стосується
акторів світового розвитку, менеджменту і практик врядування, принципу формування команд під
конкретну задачу, зростання ролі міст і локальних бізнесів в формуванні порядку денного глобальної
політики; 2) зміцнення впливу політик лояльності, клієнторієнтованості політичного дискурсу і
бізнесу, емоційного інтелекту лідерів і цінності всього, що не можна відцифрувати, на фоні загальної
цифровізації послуг, освіти, комунікацій; 3) посилення тенденцій гібридності і безсуб’єктності
світової політики, технологій впливу, протистояння і практик економіки вражень.
Усе перераховане призводить до підвищення інтересу світової спільноти та науковців
до дослідницьких продуктів в сфері політології і міжнародних відносин. Сучасні дослідження
здійснюються науковими школами на різному методологічному підґрунті. Одні колеги спираються
на усталені розмежування в теорії міжнародних відносин, інші – демонструють міждисципілнарні
підходи до вивчення предметного поля в епоху постпарадигмальності наукового знання. Донецький
національний університет імені Василя Стуса у 2022 році святкуватиме 25 років відкриття
спеціальності «Міжнародні відносини» (тепер «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»). У рік ювілею ми згадуємо ключові події цих 25 років і радіємо нашій
ефективній взаємодії з українськими та зарубіжними партнерами. Серед таких подій – підписання
в 2005 році угоди про співпрацю між Донецьким національним університетом (тепер Донецький
національний університет імені Василя Стуса) та відділом публічної дипломатії НАТО. Ця угода
була унікальною, вона презентувала перший в історії нашої держави приклад прямого договору про
співпрацю між українським університетом та одним з підрозділів Альянсу. Серед результатів такої
співпраці – фокусування навчальної та дослідницької діяльності колективу кафедри на питаннях
теорії та практики міжнародної безпеки, європейській та євроатлантичній інтеграції. Безпекова
тематика активно розвивалася в наукових розвідках викладачів і студентів кафедри, втілювалася
в форматах Академій НАТО, постійній участі в таких авторитетних заходах, як Київський
безпековий форум. Всього в співпраці між факультетом історії та міжнародних відносин
Донецького національного університету імені Василя Стуса та Центром інформації та документації
НАТО в Києві було проведено 5 академій, остання з яких відбулася в грудні 2016 р. вже після
переміщення Університету до Вінниці.
Реалізацією соціальної місії Університету, відповідальним кроком в умовах російської агресії
проти України стало відкриття в 2019 р. освітньої програми «Міжнародні комунікації та медіація
в умовах конфліктного врегулювання». Це стало можливим завдяки державницькій позиції та
результатам дослідницької діяльності викладачів кафедри і студентів освітніх програм спеціальності
за такою актуальною проблематикою, як: міжнародна безпека та міжнародний порядок
(проф. Фротвейт М.М., доц. Теміров Ю.Т., ст. викл. Паніна І.Г.); міжнародні комунікації та медіація
(доценти Чарських І.Ю. та Богінська І.В.); міжкультурний діалог і питання ідентичності як фактору
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зовнішньої
політики
України
(дослідницька
група
студентів
під
керівництвом
ст. викл.Прихненка М.І.); економічні аспекти міжнародних відносин та міжнародної безпеки
(проф. Лимар В.В. та ст.викл. Котика Ю.В.).
Двадцять п’ять років розвитку спеціальності мають результатом і плідну співпрацю
з міжнародними та вітчизняними партнерами – Варшавським університетом, Львівським
національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені
Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом, аналітичними центрами і
науковими установами, серед яких – Національний інститут стратегічних досліджень та Центр
міжнародної безпеки. Спільні наукові, навчальні та організаційні заходи (міжнародні науково практичні конференції, програми академічної мобільності, Конкурси і Форуми, спільне
обговорення змісту освітніх програм, експертні висновки, рецензування і опонування
кваліфікаційних робіт і дисертацій).
Тематичний номер наукового журналу «Політичне життя» є, з одного боку, важливим кроком
на шляху закріплення позитивних тенденцій в розвитку науково-дослідної діяльності кафедри
міжнародних відносин і зовнішньої політики, а з іншого, стимулом для осмислення та подолання
проблем, які залишаються на цьому шляху. Сьогодні стає очевидним, що тенденції розвитку сучасних
міжнародних відносин складають виклик професійним науковим спільнотам, яким доводиться
працювати у нових умовах. Концептуальні та методичні розробки фахівців, представлені в даному
тематичному номері "Політичного життя", слугують створенню основи нових підходів
до дослідження міжнародних відносин як невід'ємного елементу сучасної політичної науки в Україні.
Весь колектив редакції журналу щиро сподівається, що інноваційний потенціал даного номеру буде
затребуваний як в закладах вищої освіти, в наукових інституціях, так і практиками. Представляється,
що публікація даного номеру сприятиме подальшому розвитку наукового дискурсу політології
і сучасних міжнародних відносин.
Приємних вражень і нових здобутків вам, дорогі читачі!
Головний редактор журналу проф.Тетяна Нагорняк
Декан факультету історії та міжнародних відносин доц.Юрій Теміров
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МЕДІАЦІЯ У «СІРІЙ ЗОНІ»
На основі концепції «сірої зони» оцінено потенціал посередництва як альтернативного
способу управління та вирішення конфлікту. Заснована на кольорі, метафора «сірої зони» є
концептуальним підґрунтям для дослідження складної природи сучасних конфліктів, які зовні
нагадують ситуацію «ні війни, ні миру». Уточнено, що поширений у західній політичній науці
концепт «сірої зони» походить з документів розвідувальних служб США і використовується
для опису конфліктів загалом, окремих фаз конфлікту, операційного середовища або тактик,
до яких вдаються учасники у різних типах конфліктів (конвенційних, гібридних тощо).
Для перевірки гіпотези про неефективність медіації у «сірій зоні» було обрано конфлікт на сході
України, який хоча і перетнув поріг «чорної зони» у 2014 р., але залишається фрагментом «сірої
зони» у відносинах між РФ та Заходом. Наявність «сірої зони» у конфлікті на Донбасі було
доведено на основі опрацьованих іншими дослідниками критеріїв, які в основному стосуються
складу учасників і тактик боротьби.
Встановлено, що «сіра зона» створює несприятливі умови для медіації. Показано, як учасники
та їх довірені особи (проксі) можуть використовувати посередництво для контролю дій своїх
супротивників і у такий спосіб підживлювати конфлікт, не перетинаючи порогу війни. Оцінка
потенціалу медіації у «сірій зоні» включає поведінку учасника конфлікту (РФ), який позиціонує
себе як «посередника»; особливості регіональної міжнародної організації (ОБСЄ) як медіатора;
структуру (Нормандський формат, ТКГ) та інструменти посередництва; переговорні позиції
учасників переговорного процесу та стан виконання досягнутих домовленостей з врегулювання.
Доведено, що вирішення конфліктів «сірої зони» залежить від двосторонніх або багатосторонніх
переговорів між «великими державами», які спонсорують недержавних акторів, відповідальних
за основну діяльність «сірої зони» на тактичному рівні.
Ключові слова: медіація, «сіра зона», збройний конфлікт, гібридна війна, ТКГ, Україна, ОБСЄ,
РФ, Нормандський формат, Мінські угоди
Складність конфліктів, що тривають десятиліттями та мають високий рівень резистентності
до управління і вирішення, стимулюють науковців до пошуку теоретичних рамок, які могли би
пояснити природу сучасних конфліктів. Характерною особливістю діяльності у таких конфліктах є
невизначеність. Важливо зауважити, що на відміну від конфліктів минулого, в яких невизначеність
пов’язувалася з відсутністю або дефіцитом інформації, конфлікти інформаційної ери демонструють
зовсім іншу тенденцію. Завдяки спеціальному розвідувальному обладнанню та проведенню таємних
операцій учасники, як правило, добре обізнані про загальну ситуацію у зоні конфлікту. У даному
випадку невизначеність виникає як результат цілеспрямованих дій, до яких вдаються сторони
конфлікту у спробах контролювати ескалацію і уникати перетину порогу війни. В іншому випадку
ворожі дії однієї зі сторін могли би викликати цілком законну воєнну відповідь з боку іншої сторони та
її союзників з застосуванням звичайних озброєнь. Ця штучна створена невизначеність («ні війни, ні
миру»), а головне – методи, за допомогою яких вона виникає, демонструє зміни, що відбулися
у способах ведення війни, і той вплив, який ці зміни справляють на great powers. Концептуалізація «сірої
зони» стала своєрідною відповіддю на занепад концепції міждержавних конфліктів, а відтак привертає
увагу до ролі недержавних акторів та різних форм втручання третіх сторін у сучасні конфлікти.
©1 Богінська І. В., 2022
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Концепція «сірої зони» створює нову теоретичну рамку для оцінки медіації як альтернативного
способу вирішення конфлікту. Адже виникає цілком логічне питання: якщо основні учасники
спроможні самостійно управляти конфліктом, аби він не перетворився на «гарячу війну», то куди
посередникам спрямовувати свої зусилля? Обмежені можливості посередництва у конфліктах «сірої
зони» вже стали предметом наукових досліджень. Варто погодитися, що основна причина
неефективності медіації полягає у тому, що суб’єкти з обох сторін очікують, що зможуть
використовувати посередництво для контролю дій своїх супротивників у розумних межах, і у такий
спосіб вступати у ворожі відносини з прийнятною ціною [4].
Мета статті полягає в оцінці потенціалу посередництва у конфліктах «сірої зони».
Концептуалізація конфлікту «сірої зони»
Концептуалізація «сірої зони» наразі є незавершеною справою. Робота над створенням більш
деталізованого визначення концепту допоки триває, хоча насамперед у західній політичній науці.
Науковий інтерес до «сірої зони» пов’язаний з тим, що ця область постійно фігурує у стратегічних
оцінках розвідувальних служб США [11]. «Quadrennial Defense Review» (лютий 2010 р.) містить
згадку про проблеми, що виникають у «неоднозначній сірій зоні, яка не є повною мірою ані війною,
ані миром» [15, р.7]. Широкому загалу термін «сіра зона» став відомим після виступу очільника
Командування спеціальних операцій США генерала Joseph L. Votel у Конгресі, який було присвячено
боротьбі з викликами, що створюють РФ та Ісламська держава: «наш успіх у цьому просторі
визначатиметься нашою спроможністю адекватно вирішувати конфлікти поза межами традиційної
конструкції миру-або-війни» [15, р.7]. За словами генерала Joseph L. Votel, «сіра зона
характеризується інтенсивною політичною, економічною, інформаційною та воєнною
конкуренцією – жорсткішою, ніж традиційна дипломатія, але поки що не звичайною війною» [6]. Такі
конфлікти погано вписуються у чинну міжнародно-правову базу і створюють багато нових проблем,
пов’язаних з притягненням держав до відповідальності за акти агресії, які не відповідають принципам
jus ad bellum [6]. Варто зазначити, що «сіра зона» – це не географічний, а концептуальний простір.
На експертному рівні термін «сіра зона» часто вживається у зв’язку з гібридною війною та іншими
близькими за змістом поняттями: «конкуренція без конфлікту», «активні заходи», «війна нового
покоління», «політична війна» тощо [15, р.15].
Поняття «сірої зони» походить від метафори, заснованої на кольорі. Ідея полягає у тому,
що безпечні та добросовісні мирні дії з боку спільноти або держави можуть визначатися як «білі»,
а небезпечні, ворожі дії або війна – як «чорні». А отже все, що знаходиться між ними, виглядає
«сірим» [2].
В рамках спільних зусиль співробітників Міністерства оборони США з оцінки було
опрацьовано наступне визначення «сірої зони»: концептуальний простір між миром та війною, що
виникає, коли суб’єкти цілеспрямовано використовують численні елементи влади для досягнення
цілей політичної безпеки за допомогою неоднозначних або невизначених дій, які перевищують
поріг звичайної конкуренції, але не досягають рівня повномасштабного прямого збройного
конфлікту, та створюють загрозу інтересам США і їх союзникам, кидаючи виклик, підриваючи або
порушуючи міжнародні звичаї, норми або закони [9, р.8]. Водночас дослідники зауважують, що
варто концептуалізувати «сіру зону» передусім як тип тактики, ніж операційне середовище. Тактика
«сірої зони» визначається як двозначні політичні, економічні, інформаційні або воєнні дії, які
насамперед націлені на внутрішню або міжнародну громадську думку та використовуються для
просування національних інтересів, але при цьому спрямовані на те, щоб уникнути відплати,
ескалації або втручання третьої сторони [12].
Для розуміння «сірої зони» важливим є встановлення її відмінностей від гібридної війни.
Прибічники концепції конфлікту «сірої зони» виходять з того, що він відрізняється від традиційної
війни і не обмежується методами гібридної війни. «Сіра зона» може бути визначена як своєрідний
варіант «гібридної війни». Обидва феномени є відповіддю на відхід від традиційної війни як
інструменту зовнішньої політики і обидва відповідають зростаючій тенденції розмивання ризиків,
загроз і навіть вже існуючих конфліктів. Втім, провідні теоретики гібридної війни визнають, що «сіра
зона» включає багато елементів, відсутніх у «гібридній війні» [1, p.12]. Якщо гібридна війна поєднує
різні компоненти, в тому числі традиційної війни, то «сіра зона» зобов’язана своїм існуванням саме
тому, що поріг війни залишається не пройденим. Функціонування «сірої зони» обумовлено
обмеженнями та контролем ризиків ескалації відкритої (open warfare) або неприхованої війни (overt
warfare). Загалом дослідники вказують на кілька випадків, в яких «сіра зона» може бути або
альтернативою гібридній війні, або підготовкою до гібридної війни, або «експлуатацією» гібридної
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війни (використовуватися у постконфліктних сценаріях) [1, p.24]. У підсумку виявляється, що
концепція «сірої зони» є ближчою до «політичної війни», ніж гібридної. Отримання суттєвої
політичної переваги (співставною з тією, що можна досягнути у збройному конфлікті) і уникнення
війни є ключем для розуміння «сірої зони» [2]. Відповідно інтерес до створення «сірих зон»
виявляють передусім держави, незадоволені поточним статус-кво у міжнародних відносинах. Серед
«ревізіоністів» або «поміркованих ревізіоністів» найчастіше згадуються РФ, Китай та Іран [9; 1, p.16].
Вважається, що держави використовують тактику «сірої зони» як спосіб висловити своє
незадоволення аспектами регіональної влади та територіальним статус-кво. Висловлюючи своє
невдоволення і висуваючи вимоги, вони не бажають повністю віддалятися від міжнародного
співтовариства та підривати свої претензії на статус й привілеї «великої держави» [9, р.14]. Власний
внесок у створення «сірої зони» можуть робити недержавні актори, які посилюють стратегію певних
держав та/або прагнуть отримати політичні переваги для себе. Бажання і готовність діяти у логіці
«сірої зони» стимулюються в основному відносною дешевизною (у порівняні з витратами
на збройний конфлікт та його руйнівними наслідками) та типом режиму суб’єкту політики. Деякі
дослідники вказують на схильність недемократичних держав до конфліктів «сірої зони».
У порівнянні з демократіями, такі держави менш обмежені і мають більш централізовані, процедурно
гнучкі структури ухвалення рішень. Наприклад, РФ та КНР демонструють більшу готовність
використовувати на міжнародному рівні пропаганду, внутрішні правові структури, економічний тиск
та приховану підтримку недержавних суб’єктів. Крім того, відносно нерегульоване міжнародне
середовище дозволяє авторитарним державам «нормалізувати» та «засвоювати» нові методи
взаємодії з опонентами [3].
Конфлікти «сірої зони» є важливими для дебатів між інституціоналістами та реалістами стосовно
анархії світопорядку та ролі різних суб’єктів в управлінні сучасними конфліктами. Інституціоналісти
стверджують, що такі структури, як міжнародні організації і норми, дійсно впливають на поведінку
учасників конфлікту у напрямі мирного врегулювання на всіх етапах управління конфліктом:
від попередження до вирішення [3]. Однак емпіричні дані, отримані в результаті конфліктів «сірої
зони», ставлять це твердження під сумнів.
Спротив врегулюванню конфліктів «сірої зони» і постійна неспроможність міжнародних
інститутів впливати на поведінку держав-учасників та їх допомогу недержавним акторам підтверджує
тезу реалістів про те, що безпека у підсумку може бути забезпечена окремими державами і для самих
себе. Інакше кажучи, інститути, як правило, залишаються структурами для пом’якшення
конфронтації зразка «холодної війни» і не спроможні попереджати та управляти складними, низько
інтенсивними та затяжними конфліктами «сірої зони». Це означає, що якщо міжнародні інститути
повинні реагувати на сучасне середовище безпеки, їм потрібні нові мандати, структури, інструменти
і процедури для ефективного врегулювання цього нового формату конфлікту [3].
Чи є конфлікт на Донбасі «сірою зоною»?
Питання наявності на Донбасі «сірої зони» виявляється не менш дискусійним, ніж сам концепт.
Вочевидь не існує однозначної відповіді на поставлене питання, хоча серед науковців є ті, що
шукають докази «сірої зони» на Донбасі, так і ті, хто категорично спростовує її наявність. Як слушно
зауважив Є. Фінкель, «конфлікт на Донбасі показує, що «Сірість» існує здебільшого в очах того, хто
дивиться» [17, p.21]. Це означає, що відповідь на питання про наявність «сірої зони» на Донбасі
залежить від обраного дослідником кута зору: розглядає він «сіру зону» як фазу конфлікту, як
окремий тип конфлікту або як тактику у конфлікті.
Однією з характеристик «сірої зони» є поступовий характер її розгортання у часі, який виключає
рішучі, всеохоплюючі дії для досягнення цілей «в один крок». Агресивні дії розтягуються на роки або
навіть десятиліття. Ця «тактика салямі» створює менше підстав для рішучих дій у відповідь. Дії Росії
в Україні довели цей аспект «сірої зони» до максимуму, фактично перетнувши поріг звичайної війни
[9, р.9]. За різними даними кількість жертв конфлікту сягнула понад 13 тис. осіб, а спостерігачі СММ
ОБСЄ фіксують у звітах використання передових звичайних озброєнь. Режим припинення вогню,
встановлений Мінськими угодами, постійно порушується. Тож конфлікт, який був «сірою зоною»
до 2014 р., надалі перемістився у «чорну зону» і перетворився на безкінечну серію встановлення
режиму припинення вогню з частими порушеннями [13, p.7]. Навіть ті науковці, хто стверджують,
що тривале насилля на сході України є класичною формою гібридної війни, не виключають, що
зусилля Росії, спрямовані на намагання України інтегруватися в ЄС, є прикладом конфлікту «сірої
зони», оскільки вони виходять далеко поза межі збройного конфлікту на Донбасі [11]. Зрештою, хоча
у конфлікті на Донбасі переважають традиційні бойові дії, окремі дослідники спостерігають
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там невелику кількість дій «сірої зони», спрямованих на те, щоб посіяти сумніви у справжній природі
конфлікту [12].
Існує певна складність з визначенням того, що потрапляє в одну, а що – в іншу фазу конфлікту
(як і визначення межі між ними) та на якій стадії наразі перебуває конфлікт. Тому низка дослідників
пропонує розглядати «сіру зону» як різновид тактики, а не унікальний конфлікт або операційне
середовище. Відповідно тактика «сірої зони» може бути єдиним або основним підходом, або ж лише
доповненням до традиційних методів ведення війни [12, р.11].
Тактика «сірої зони» існує поза межами традиційного державного управління і розвідувальної
діяльності, а водночас не передбачає використання звичайної воєнної сили. Конфлікт на Донбасі є
випадком, коли тактика «сірої зони» використовується в умовах збройного конфлікту. Вона може
бути критично важливою для успіху, оскільки не дозволяє цілі швидко розпізнати загрозу або
заручитися підтримкою з боку так само розгублених зовнішніх суб’єктів та інститутів.
Дослідження тактики «сірої зони» в обраному конфлікті спрямовано насамперед на поведінку
Росії («сіра зона» є західною концепцією, яка не використовується російськими стратегами для
визначення власних дій). Хоча термін «сіра зона» є відносно новим, типи дій, які він описує, не є
такими. Як генератор «сірої зони», РФ використовує різні тактики: традиційні ЗМІ та соціальні мережі
для поширення пропаганди і дезінформації; кібератаки на урядові комунікації та критично важливу
цивільну інфраструктуру; бізнес-еліти у зарубіжних країнах; політиків та політичні партії, злочинні
групи та воєнізовані формування; російську, слов’янську або православну культуру; солдатів без
розпізнавальних знаків тощо. При чому часто використовується декілька комбінацій тактики «сірої
зони» одночасно [12, р.11].
Концепція «сірої зони» підтримує фокус уваги на нерегулярних силах, які можуть становити
новий спосіб просування конфлікту і, в разі необхідності, управління конфліктом. Так, 18 жовтня
2021 р. у ЗМІ з’явилося повідомлення про блокування місцевими сепаратистами спостерігачів СММ
ОБСЄ у готелях у Донецьку та Горлівці, які вимагали звільнити затриманого раніше ЗСУ України
члена проросійських збройних формувань [20]. Блокування та тиск на представників спостережної
місії може розцінюватися як спроба ескалації конфлікту. Однак особливість «донбаського кейсу»
полягає у тому, що недержавні актори не є генераторами «сірої зони». «Уявна правдоподібність»
у даному випадку забезпечується втручанням Росії, яка має реальну можливість застосувати логіку
«сірої зони» [1, p.16].
Серед перевірених тактик «сірої зони» у конфлікті на Донбасі неодноразово використовувалося
воєнне залякування. У квітні 2014 р. РФ перекинула війська до кордонів з Україною. Коли у 2007 р.
Росія призупинила виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), було знято
обмеження на розгортання збройних сил на її флангах. Відповідно існуючі інструменти контролю над
озброєннями не могли бути використані для протидії такому виду воєнної діяльності, як переміщення
й концентрація техніки і військових на кордонах з іншими державами. Погрожуючи Україні
повномасштабним вторгненням, РФ анексувала Крим навесні 2014 р. Реальній воєнній операції
передували воєнні навчання поблизу кордонів з Україною. Вони не були випадковістю і стали
як відволіканням уваги від наступних операцій, так і їх підтримкою. Ці навчання змушували Грузію
та Україну гадати, коли російські військові «перейдуть від навчань до підготовки до війни» [8, р.45].
У 2015 р. РФ остаточно вийшла з ДЗЗСЄ, сенс якого полягав у тому, щоб нікому не дозволяти
концентрувати необхідні для здійснення агресії обсяги озброєння та війська. Після руйнування
ДЗЗСЄ безпека забезпечувалася воєнним стримуванням, сенс якого полягає у тому, що потенційний
агресор повинен знати: у випадку агресії він зазнає значних збитків, які перевищать корисні
результати його агресії. У цьому полягає небезпека, пов’язана з тривалістю «сірої зони»: поступово
зникають можливості домовлятися і все зводиться до протистояння потенціалів.
Навесні 2021 р. увага міжнародної спільноти знову була прикута до повідомлень про
концентрацію російських військ і техніки поблизу кордону з Україною. За даними української
сторони, до середини квітня кількість російських військовослужбовців поблизу кордону сягнула
100-120 тис. осіб. Оцінюючи рівень напруги, Європейське командування ЗС США (EUCOM)
наприкінці березня змінило рівень оцінки з «можлива криза» до «потенційна криза, що може статися
у найближчому майбутньому». Серед причин посилення напруги аналітики частіше називали спробу
зупинити інтеграцію України в НАТО [18]. Навесні 2021 р. РФ вирішила продемонструвати країнамчленам НАТО ризики, пов’язані з можливим приєднанням України до Альянсу. Хоча у червні
Брюссельський саміт НАТО підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 р. про те,
що у майбутньому Україна буде членом НАТО, обережні заяви американських урядовців дозволяють
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припустити, що це не розглядається у короткостроковій перспективі. У жовтні 2021 р. зарубіжні ЗМІ
з посиланням на американську розвідку поширили повідомлення про загрозу російського вторгнення
в Україну [14]. Російська влада заперечує наявність такої загрози, а переміщення військ поблизу
кордону з Україною називає своїм суверенним правом. Водночас коментарі президента РФ з приводу
«известного напряжения» є наративами, що описують тактику «сірої зони»: «потрібно, щоб цей стан
у них зберігався якомога довше, щоб їм не спало на думку влаштувати нам на наших західних
кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт, а нам конфлікти не потрібні» [24].
Агресія «сірої зони» відрізняється тим, що навіть у спробах залишатися нижче ключових порогів
реагування, вона використовує ризик ескалації як джерело примусового впливу. Кампанії «сірої зони»
організуються так, щоб залишатися нижче порогу крупномасштабного воєнного реагування. Але
вони, як це не парадоксально, часто містять натяк на застосування воєнних дій, який забезпечує ризик
ескалації і ускладнює стримування загроз. Мішені агресії «сірої зони» знають, що якщо вони потужно
відреагують на відносно скромні рухи у «сірій зоні», агресор зможе подвоїти свої зусилля,
використовуючи суттєві можливості, в тому числі воєнну силу [9, р.11].
Хоча секретар РНБО України О. Данилов назвав публікації «The Washington Post» і «Politico» про
стягування військ РФ «свідомою дезінформацією всього суспільства» [19], інформаційний шум
триває на тлі опублікованих 17 грудня 2021 р. на сайті МЗС РФ проєктів договору між РФ і США про
гарантії безпеки [21] та угоди про засоби забезпечення безпеки РФ і країн-членів НАТО [25]. У ст.6
проєкту угоди пропонується юридично закріпити відмову від подальшого розширення НАТО на схід,
в тому числі відмову від приєднання України до Альянсу.
Вимагаючи від Заходу гарантій безпеки, російська дипломатія намагається водночас енергійно
виконувати роль «посередника» у переговорних форматах з врегулювання конфлікту на Донбасі, а
російська влада проводить політику «паспортизації» мешканців непідконтрольних уряду України
територій ОРДЛО. За різними даними, понад 600 тис. осіб вже отримали російське громадянство.
Така практика створює ризик того, що Росія зможе виправдати потенційне воєнне втручання
необхідністю захисту своїх громадян [23]. Неодноразово роблячи заяви про намір захищати
російськомовне населення Донбасу, політичне керівництво РФ жодного разу не висловлювалося
стосовно своєї зацікавленості щодо повернення ОРДЛО до складу України. Можливість заперечувати
участь у конфлікті та приховування кінцевої цілі учасником вважаються ознаками конфлікту «сірої
зони» [4].
Дії Росії на Донбасі організовані таким чином, щоб не спровокувати повномасштабне втручання
США і їх союзників. Конфлікт на сході України є тривалим, а процес посередництва складним,
оскільки двома основними геополітичними гравцями в цьому конфлікті є Росія і США, які діють через
довірених осіб (проксі). Концепція «сірої зони» не вважає західні санкції проти Росії або
маніпулювання газовими угодами з боку РФ звичайними інструментами, зараховуючи їх до тактик,
доступних державам у конфліктах «сірої зони». Водночас зазначена концепція виводить розуміння
складної природи таких конфліктів поза звичайну геополітичну гру між РФ та США. Відповідно
у коло справжніх учасників і зацікавлених сторін у «сірій зоні» потрапляють українські олігархи.
Як зазначають науковці, ці люди, ніким не обрані, мають значну владу в українській політиці.
Від початку конфлікту на Донбасі вони справляли вплив на його перебіг. Водночас вони ніколи
не були залучені у мирні процеси [4].
Тактика «сірої зони» в Україні від початку спиралася на солдатів без розпізнавальних знаків, що
давало можливість російським високопосадовцям заперечувати участь російських військ в Криму і
на Донбасі і наполягати на тому, що конфлікт в Україні є громадянською війною. Незважаючи
на переконливі докази присутності російських військових на Донбасі, російська сторона дотепер
стверджує, що вони є добровольцями і не підпорядковуються наказам з Москви [8, р.46]. Концепція
«сірої зони» стверджує, що успіх кампанії подібного роду залежить від того, чи буде держава-мішень
ставитися до всіх протестувальників (або повстанців) – бойовиків і цивільних громадян – як до своїх
співгромадян і утримуватися від застосування сили проти них [13, p.7].
Управління «сірою зоною»: особливості і проблеми
Медіація є одним з давніх і перевірених способів вирішення конфліктів. При правильному
застосуванні, вона може значно полегшити перехід від конфронтації до миру. Водночас не існує
якогось одного та ідеального способу посередництва. Кожного разу посередники повинні адаптувати
формат своїх зусиль відповідно до кризи, яку вони вирішують. З приводу втручання третьої сторони
у конфлікт також існує багато питань: доцільність, своєчасність, ефективність, ранг, нейтральність,
неупередженість, використання важелів впливу тощо.
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За своєю природою «сіра зона» є унікальним конфліктом або операційним середовищем, що
створює деякі обмеження для медіації. Стан «ані миру, ані війни» залишає відкритим питання про
доцільність посередництва. З одного боку, існування «сірої зони» може бути як ознакою незрілості
конфлікту, що є підставою для утримання від втручання третіх осіб. З іншого, – це ризик для
посередника, пов’язаний зі складністю визначення кола учасників та встановлення їх справжніх
цілей, атрибуцією окремих дій у конфлікті тощо. Тож невизначеність є визначальною
характеристикою діяльності у «сірій зоні». Під час обговорення ситуації на сході України
на майданчику РБ ООН 11 лютого 2021 р. Гайді Грау, Спеціальний представник Діючого голови
ОБСЄ в Україні, зауважила, що дотепер серед учасників ТКГ зберігаються розбіжності у поглядах
щодо точної ідентифікації сторін конфлікту [7]. За шість років, впродовж яких триває переговорний
процес, посередникам не вдалося створити патову ситуацію, яка би змусила сторони конфлікту
визнати переговори кращою альтернативою, ніж продовження боротьби.
Водночас дослідники доволі високо оцінюють структуру посередництва, створену у рамках
Мінського процесу. Після кількох невдалих спроб посередництва спочатку країн Веймарського
трикутника та Женевського формату, діюча модель виникла на основі неформального діалогового
майданчику (у червні 2014 р. в рамках відзначення 70-річниці висадки союзників у Нормандії).
Нетипова і гнучка структура посередництва забезпечує зв’язок з дипломатією високого рівня (Track1)
та спирається на присутність СММ ОБСЄ на місцях. Щодо умовного «розподілу праці», то політичне
врегулювання відбувається у рамках Нормандського формату (Україна, РФ, Франція, ФРН), а ТКГ
(Україна, РФ, ОБСЄ) працює над пошуком шляхів імплементації комплексу Мінських угод. З квітня
2015 р. ця робота триває у чотирьох робочих групах – безпековій, політичній, економічній і
гуманітарній. Від самого початку РФ наполягала на тому, щоб її сприймали як «посередника». Участь
РФ у переговорах з врегулювання конфлікту на сході України у статусі «медіатора» допомагає
підтримувати російський наратив про «внутриукраїнський конфлікт» і домагатися вигідних для себе
умов [24]. Позиціювання в якості «посередника» знімає з РФ будь-які зобов’язання з приводу
виконання досягнутих під час переговорів домовленостей, а водночас залишає за нею можливість
впливати на мирні процеси. На розширеному засіданні колегії МЗС РФ від 18 листопада 2021 р.
президент В.В. Путін порекомендував своїм дипломатам ефективніше використовувати потенціал
посередництва у ТКГ та Норманському форматі [24].
ТКГ розпочала свою роботу 8 червня 2014 р. у складі представників України, РФ та ОБСЄ.
І одразу відчула тиск, пов’язаний з необхідністю встановити контакти з представниками ОРДЛО.
Разом з СММ ТКГ працювала над звільненням 8 спостерігачів ОБСЄ, яких було затримано
бойовиками і які перебували у полоні впродовж кількох тижнів. Їх звільнення стало можливим після
двох прямих зустрічей з представниками ОРДЛО у Донецьку [10]. З 23 червня ТКГ вже проводила
численні консультації з представниками незаконних збройних формувань, причому 23 і 27 червня
2014 р. у м. Донецьку, яке на той момент не контролювалося українською владою.
Після погіршення ситуації з безпекою у липні 2014 р. наступні зустрічі з представниками ОРДЛО
проводилися у Мінську, в тому числі 31 липня 2014 р.; 1,5 та 19 вересня 2014 р.; 24 грудня 2014 р.;
31 січня 2015 р, 11-12 лютого 2015 р. Для обговорення оперативних питань ТКГ організовувала
численні відеоконференції за сприяння СММ ОБСЄ. Іноді проводилося більше однієї конференції
на день [10, р.218].
Спочатку ТКГ в основному зосереджувалася на розробці мирних пропозицій, які склала основу
для мирного плану президента України П.О. Порошенка. Розроблена модель містила пункти про
припинення бойових дій, контроль над українсько-російським кордоном, звільнення заручників,
надання гуманітарної допомоги у зоні конфлікту. Після авіакатастрофи рейсу 17 (MH17) Malaysian
Airlines 17 липня 2014 р. ТКГ перетворилася на центр екстреного реагування у кризових ситуаціях.
У тісному співробітництві з СММ вона забезпечила доступ міжнародних експертів до місця
катастрофи [10, р.218].
«Сіра зона» є несприятливим середовищем для посередництва, а тактики «сірої зони» створюють
перепони для посередницьких зусиль. Основним ризиком у таких конфліктах є раптова ескалація.
Незважаючи на дії з раннього попередження і спроби деескалації, заснована на консенсусі ОБСЄ
виявилася неспроможною швидко зупинити ескалацію бойових дій спочатку у липні-серпні 2014 р.,
а потім у січні-лютому 2015 р.
Конфлікти «сірої зони» демонструють високу резистентність до вирішення. Хоча визначення
конфлікту на сході України як геополітичної гри було б значним спрощенням, втім, взаємний
антагонізм між РФ і Заходом, рівень сприйняття загроз посилюють конфлікт та створюють
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несприятливі умови для посередницьких зусиль [5]. Ще у 2015 р. посередники і переговорники
неофіційно говорили, що зміст регулярних переговорів у Мінську зосереджений по пошуку
сторонами конфлікту технічних аргументів, які обґрунтовують неможливість політичного
компромісу [16]. За шість років ситуація майже не змінилася. Ще у грудні 2019 р. під час останнього
саміту Нормандського формату учасниками було схвалено заходи з імплементації політичних
положень Мінських угод [22]. Однак до тепер переговорники у ТКГ не змогли розпочати змістовне
обговорення плану дій. У повідомленні для преси 23 червня 2021 р. Спецпредставник Діючого голови
ОБСЄ в Україні Гайді Грау окреслила ситуацію у політичній робочій підгрупі ТКГ наступним чином:
«Хотіла би відзначити, що у даному випадку процедурні питання домінують над обговоренням
конкретних заходів» [26].
Після деескалації початку 2015 р. ТКГ так і не змогла запустити мирний процес. Як з’ясувалося,
ОБСЄ може запропонувати учасникам конфлікту платформу для діалогу. Посередник також може
залучити недержавних суб’єктів у багатосторонній діалог з управління конфліктом. Однак
спроможність ОБСЄ впливати на якість відносин Росія-Захід є доволі обмеженою. Область, в якій
регіональні міжнародні організації можуть бути найбільш ефективними, – це діагностика причин та
деескалація конфлікту. Вирішення конфліктів залежить від деяких аспектів двосторонніх переговорів
основних генераторів «сірої зони» як спонсорів недержавних акторів, які відповідають за більшу
частину діяльності на оперативному рівні.
Пристосована до потреб демократичних урядів, концепція «сірої зони» сприяє пошуку
адекватних відповідей викликам, що походять від недемократичних режимів у сучасних конфліктах.
Вона також дозволяє поглянути на локальні та регіональні конфлікти під кутом зору глобальних
процесів та використання нових способів конкуренції у міжнародних відносинах. Посередництво
у «сірій зоні» може розглядатися одним із способів конкуренції і підживлення конфлікту у тому сенсі,
що сторони намагаються використовувати його для контролю дій своїх супротивників. Це означає,
що очікування щодо вирішення конфлікту на сході України мають бути реалістичними і ґрунтуватися
на розумінні можливостей і обмежень медіації ОБСЄ.
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Bohinska I. V. Gray zone mediation
Based on the gray zone concept the potential of mediation as an alternative conflict management and
dispute resolution is assessed. Based on color, the "gray zone" metaphor is a conceptual framework
for exploring the complex nature of contemporary conflicts, which outwardly resemble a "neither war nor
peace" situation. It has been clarified that the gray zone concept, common in Western political science,
comes from US intelligence documents and is used to describe conflicts in general, phases of conflict,
operational environments or tactics resorted to by participants in various types of conflicts (conventional,
hybrid, etc.). To test the hypothesis of the ineffectiveness of mediation in the "gray zone," we chose the
conflict in eastern Ukraine, which, although it crossed the threshold of the "black zone" in 2014, remains
a fragment of the "gray zone" in relations between Russia and the West. The existence of a "gray zone"
in the conflict in Donbass has been proven based on criteria formed by other researchers, mainly
concerning the composition of participants and tactics of struggle.
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It has been established that the gray zone creates unfavorable conditions for mediation. It shows how
participants, and their proxies can use mediation to control the actions of their adversaries and thus fuel
the conflict without crossing the threshold of war. The assessment of the potential of mediation in the "grey
zone" includes the behavior of the conflict participant (the Russian Federation), which positions itself
as a "mediator"; the characteristics of the regional international organization (OSCE) as mediator;
the structure (Normandy format, TKG) and mediation tools; the negotiating positions of participants
in the negotiation process and the status of implementation the agreements reached on the settlement.
It is proved that the resolution of the "grey zone" conflicts depends on bilateral or multilateral negotiations
between the "great states" which have sponsored non-state actors responsible for the main grey zone
activities at the tactical level.
Keywords: mediation, "gray zone", armed conflict, hybrid war, TCG, Ukraine, OSCE, Russian
Federation, Normandy format, Minsk agreements
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СТРАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
У статті аналізується страх як ефективний інструмент політики. Зазначено, що страх
здатний регулювати внутрішню та зовнішню політику. Використання страху в політичному
управлінні через застосування певних технологій дозволяє реалізовувати широкий спектр дій:
визначати вектори розвитку політики, змінювати нормативну базу, переформатовати роботу
з групами впливу та лідерами громадської думки, акцентувати увагу громадян на певних
цінностях. Страх у політичних процесах здатний виконувати позитивну і негативну функції.
Авторами розкривається взаємозв’язок між страхом та ослабленням демократичних ідеалів.
Страх зменшує «якість» політичного режиму, який стає недемократичним. Стверджується,
що страх підштовхує державу до порушення її власних моральних принципів, заснованих
на повазі до законів. Це позначається на рівні розвитку і особливостях політичної культури
та свідомості громадян.
Визначено, що сучасними страхами, що використовуються як інструменти у політиці, є:
міграція; тероризм та розповсюдженням зброї масового знищення; економічна криза; стихійні
лиха; загрози національній безпеці, війни; невизначене майбутнє та інші. Перебільшення небезпек
та підживлення страхів як для людини, так і для держави може призвести до гальмування реформ,
певного «ступору» у політичній діяльності.
Для держави це загрожує збільшенням витрат на непродуктивний контроль та
перестраховку, використанням значних ресурсів: людських, матеріальних, фінансових тощо.
Показано, як використовується страх громадян стосовно терористичних атак для реалізації
владою певної політичної мети. Акцентується увага на різних втратах від терористичних актів,
їх порівняння з іншими загрозами.
Наголошується, що використання страху в процесі управління здатне не лише завдати шкоди
розвитку суспільства, а й створити проблеми для самої влади. Страх є інструментом, робота
з яким потребує як особливої уваги, так й ретельного планування наслідків.
Ключові слова: страх, політичний страх, ілюзорний страх, соціальний страх, політичні
технології, політична культура, політична свідомість, політичний режим.
Необхідність легітимації важливих політичних рішень підтримкою громадян стала в сучасному
демократичному суспільстві стимулом для розвитку політичних технологій з метою
цілеспрямованого впливу на масову свідомість. Звичайно, основним об’єктом впливу політтехнологій
є емоційна сфера свідомості, адже значно важче керувати чи маніпулювати інтелектуальною сферою.
Також важливо враховувати, що установка на негативну мотивацію формується легше, ніж
на позитивну. Оскільки страх сприймається переважно як негативна емоція, тому й часто
використовується як ефективний інструмент політики управління, здатний впливати на людину
та суспільство.
Саме тому страх виступає «зручним грунтом» для політико-технологічного впливу. Як свідчать
дослідження, цілеспрямоване формування страхів, або їх використання є загальною практикою
в управлінні людьми [1, с. 638]. Однак страх можна уявити і як певний набір уявлень про добро, зло,
межі моралі та норми поведінки. Те, що спочатку викликало у людей почуття страху, пізніше
відобразилось у моралі, а згодом трансформувалося у сферу політики [2, с. 28].
В сучасних умовах політиками через медіа створюються події, що підміняють реальні, коли
великі обсяги інформації «тиснуть» на людей, їм важко визначити справжні небезпеки. Особливо,
коли йдеться про події, які викликають негативні емоції, що вимагає спеціального політологічного
©1Денисюк С. Г., Дерун В. Г., 2022
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осмислення [3]. Звичайно, страх є природною емоцією людини, яка, на думку філософа М. Бердяєва,
«лежить в основі життя цього світу» [4, с. 78]. Він виникає при появі загрози, особистої чи
громадської, соціальної чи політичної. Ця емоція насичує досвід, «страх прискорює сприйняття,
змушує діяти по-новому, із загостреним усвідомленням себе і оточення» [5, с. 12]. Виходячи з цього,
можна побачити як деструктивний, так і конструктивний потенціали страхів.
Тому метою дослідження є страх, що сьогодні активно використовується в політичній площині
як інструмент управління.
Об’єктом дослідження є страх як емоція, що штучно формується різними технологіями.
Предметом дослідження виступає страх як інструмент політики держави.
Питання визначення сутності понять «страх» і «тривога» розглядались у працях як зарубіжних,
так і вітчизняних науковців. Перші спроби дослідити його були зроблені ще Аристотелем, Т. Гоббсом,
Р. Декартом, І. Кантом, А. Камю, С. К’єркегором, Платоном, Ж.-П. Сартром, Б. Спінозою,
П. Тілліхом, Л. Фейєрбахом та іншими. Зокрема, Спіноза зазначав, що держава повинна «звільнити
кожну людину від страху, щоб вона могла жити і діяти, відчуваючи свою захищеність і
не спричиняючи шкоди собі та близьким» [6]. Слід зазначити, що філософи-екзистенціалісти
трактували страх, як позитивне явище, необхідне для активізації рефлексивних процесів щодо
розв’язання складних ситуацій [7, с. 249].
Взагалі дослідження страху не привели до формулювання єдиного і загальноприйнятого
визначення цього складного поняття. Страх визначали як емоцію, пристрасть чи фрустрацію
(Дж. Боулбі, В. Вілюнас, К. Ізард, М. Левітов,Ф. Ріман, З. Фрейд, П. М. Якобсон та ін.).
У «периферичній» теорії емоцій К. Ланге розглядає страх, як базову емоцію, пов’язану з реакцією
на зовнішню загрозу, як явище, споріднене печалі [8].
Детального розгляду проблема страхів набула у працях З. Фрейда, які багато у чому схожі
з поглядами С. К’єркегора. Дослідники розмежовували поняття «страх» і «тривога»: страх є реакцією
на конкретну загрозу, а тривога – на невизначену небезпеку. Класичною працею з цього питання є
«Страх», в якій під цим поняттям переважно розуміється суб’єктивний стан, який часто називають
афектом.
Однак у нашому дослідженні йдеться про страх у політичних процесах, його використання для
досягнення конкретної політичної мети. Це питання недостатньо вивчене з огляду на сучасні загрози
та особливості політичної культури і свідомості українців.
Тому завданнями дослідження є: проаналізувати технологічну складову формування страхів;
оцінити взаємозв’язок страхів з особливостями політичної культури і свідомості громадян, що
позначається на процесах державного управління; визначити актуальні страхи у сфері політики;
виявити частку негативно-забарвленої політичної інформації у конкретних ЗМІ, які спричиняли
виникнення страхів в українському суспільстві протягом 2021 – початку 2022 р.
Розглядаючи страх у просторі політики, слід звернути увагу на праці К. Робіна, який його
визначав, як «переживання людьми виникнення можливої шкоди їхньому колективному
благополуччю... або ж залякування владою громадян чи окремих груп» [9, с. 10]. Таким чином, страх
набуває політичної природи через те, що він виникає у суспільстві, або через його наслідки
для суспільства.
Використання страху в політичному управлінні через застосування певних технологій дозволяє
реалізовувати широкий спектр дій, а саме, визначити вектори розвитку політики, змінити нормативну
базу, переформатовати роботу з групами впливу та лідерами громадської думки, акцентувати увагу
громадян на певних цінностях, допустити до політики нових осіб. Очевидно, що зазначені
можливості свідчать про ефективність страху в управлінні (його часто визначають як політичний
страх), його здатність регулювати внутрішню та зовнішню політичну обстановку.
До прикладу, Д. Муазі виокремив три базові емоції, які формують уявлення про сучасний світ,
це: страх, надія та приниження. Науковець стверджує, що одна з цих емоцій може стати рушійною
силою для змін держав і навіть цивілізацій. Надія є рушієм для народів Азії, приниження характеризує
протестний рух близькосхідних країн, а страх сьогодні визначає позицію практично всієї західної
цивілізації (Європа та Північна Америка) [10, р. 35-37].
Страх є не лише емоційним індикатором, а й необхідним захистом від небезпеки, почуттям
творчої тривоги та природним захисним інстинктом. Його можна уявити як тривогу, доведену
до крайності, силу почуттів. У деяких випадках страх навіть може бути стимулом для певних
починань. Наприклад, після Першої світової війни, коли побоювання початку нової війни між
Францією та Німеччиною сприяли початку європейської інтеграції.
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Однак, якщо страх стає всеохоплюючим, то це становить серйозну проблему. Зосередженість
на ньому, реальному або навмисно створеному та надв’язаному, є серйозною перешкодою для
взаємодії із світом. Страх вводити в оману: у кращому випадку, – уводить убік, а в гіршому – виконує
контрпродуктивну роль [11, с. 201].
Можна припустити, що страх має культурні (ментальні) особливості. Наприклад, розрізняють
європейський і американський страхи. Якщо нині Європа боїться економічних труднощів, підйому
азіатських економік, найближчих сусідів (арабський світ та Росію), то страх США базується
на відчутті невідповідності ідеальних уявлень щодо реальності. Американський страх виник раніше
11 вересня. Після цієї події він лише став фактором політичного життя та ефективною стратегією
управління, зробивши ставку на риторику тероризму та ісламофобії і пов’язану з ними національну
безпеку. Безумовно, такий стан речей усередині держави позначився на політиці. Страх
фундаменталізму зробив Америку оазисом фундаменталізму, страх втратити природне глобальне
лідерство змушує прагнути до світового панування [12, с. 923].
Однак, на нашу думку, страх у різних суспільствах має й багато спільного. Зокрема йдеться про
зв’язок між страхом та ослабленням демократичних ідеалів. Страх зменшує «якість» політичного
режиму, який стає недемократичним. Це відбувається тому, що страх підштовхує державу
до порушення її власних моральних принципів, заснованих на повазі до законів. Коли демократії
сповідують цінності, якими більше не послуговуються, то вони втрачають свої моральні переваги.
Це позначається на рівні розвитку та особливостях політичної культури та свідомості громадян.
Цикли політичного та культурного страхів у західній історії були завжди: це і час Великої
депресії в США в 30-ті роки, і період, що передував Другій світовій війні, коли страх перед початком
війни спричинив пасивне ставлення до фашизму, що зароджувався, або «полювання на відьом»
у 50-ті рр. ХХ ст. Виникла небезпечна суміш параної, підозр і заборон [3, с. 94].
Розглядаючи сучасний етап розвитку західної цивілізації, можна стверджувати, що нині її
захлеснула нова хвиля страхів. Насамперед, це страхи перед:
– наслідками міграції, тобто «іншими», які приїхали для «захоплення» батьківщини європейців,
погрожуючи руйнуванням їх ідентичності та «забираючи» робочі місця;
– тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення;
– економічною кризою;
– стихійними лихами як результатами глобального потепління;
– загрозами національній безпеці (українсько-російський конфлікт);
– невизначеним майбутнім тощо.
Нині страх є визначальною емоцією й для українців. Адже є загроза війни з боку Росії, втрати
території, анексія Криму, повільність реалізації стратегії Євроінтеграції та впровадження
економічних реформ, соціальна апатія, страх перед нестабільністю, що певним чином
використовуються політтехнологами. Варто пригадати виборчі технології, які часто відверто
залякують громадян у разі «неправильного вибору» [13, с. 254-255].
Отже, страх обумовлений зовнішніми і внутрішніми чинниками. Якщо він штучно нав’язаний, то
здатний моделювати «бажану» поведінку людей. Перебільшення небезпек та, відповідно,
підживлення страхів як для людини, так і для держави може призвести до «ступору» у діяльності
влади, до деструктивних наслідків для суспільства.
Для держави це загрожує тим, що вона починає витрачати на непродуктивний контроль та
перестраховку значні ресурси: людські, матеріальні, фінансові тощо. Спектр таких страхів
надзвичайно великий: від страху втрати території до токсичних речовин у китайських іграшках.
Можна погодитись із Ж. Рансєром, що державний апарат спочатку формує небезпеки, а потім
виступає у ролі захисника громадян від різних загроз [14, с. 9]. Вражені страхом люди підпадають під
вплив, навіювання і погоджуються на буд-які пропозиції, які пропонують вихід із складного
становища, навіть до згоди на обмеження своїх прав і свобод.
Хоча значна частина загроз дійсно має місце, але їх ступінь різна, буває, що небезпека від них
набагато нижча, ніж запропоновані заходи для їх ліквідації. Такі заходи обґрунтовуються,
фінансуються і «розкручуються» у ЗМІ, різними організаціями та інституціями. Це стає політичною
технологією, яка виступає інструментом для ухилення від громадського контролю. А, відповідно,
влада про опонентів формує думку як про таких, які не компетентні в цій сфері, та таких, які не мають
спеціальної освіти, щоб оцінювати рівень небезпек і загроз.
Відомо, що для легітимації відносин панування на основі страху, державі потрібен ворог,
боротьба з яким виправдовує введення «надзвичайного стану», тобто згортання прав і свобод
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громадян. Надзвичайний стан легітимує арешти громадяни без суду та слідства, вбивства та військові
операції без контролю та відповідальності, секретність, цензуру, монополію на збирання та
розповсюдження інформації тощо. Держава обмежує чи забороняє громадянські активності та
вимагає абсолютної лояльності до своєї політики. Критика політики держави, в такому випадку,
ототожнюється із зрадою національним інтересам. Тоді подається лише один контекст, у якому
можна зрозуміти те, що відбувається, наприклад, глобальна війна з тероризмом тощо [15, с. 36-38].
Відомо, що страх перед певним явищем є більшою проблемою, ніж саме явище. Наприклад,
Б. Фрідман стверджує, що тероризм є меншою загрозою, ніж люди звикли про нього чути. Оскільки
держава встановлює цензуру та монополізує збір та розповсюдження інформації, то до громадян
доходить лише її відфільтрована частина, навантажена певними смислами. У результаті громадяни
вибирають поведінку, вигідну для автора чи замовника повідомлення, та не намагаються отримати
інформацію з інших джерел [16, с. 78].
У випадку з роздмухуванням страхів, зокрема терористичної загрози, люди очікують від влади
більших заходів безпеки, ніж цього потребує здоровий глузд. Їхні страхи легітимують великі витрати
держави на оборону та розвиток військово-промислового комплексу. У цьому ж контексті виникають
й різноманітні державні організації із забезпечення національної безпеки. Як зазначали дослідники,
після теракту 11 вересня наступила «нова ера найжорстокішого тероризму». Так, у США був
створений Департамент національної безпеки з безліччю управлінь, які часто дублювали вже наявні,
та призначені для боротьби з терористичною загрозою. Як відомо, продовження цієї «нової ери»
не було: страшний теракт виявився скоріше винятком із правил. Але Департамент національної
безпеки не лише не ліквідували, але й збільшили бюджет на його утримання. Тепер для того, щоб
функціонувати та легітимувати своє існування, організація сама почала роздмухувати страхи перед
тероризмом [9, с. 93].
Тут можна згадати, наприклад, середньовіччя, коли європейці не боялися відьом доти, поки
не створили інквізицію для їх виявлення. Інквізиція забезпечила роботою своїх членів, які
виправдовували її існування просуванням загрози від відьом. Інституалізація полювання підвищила
страх перед небезпекою, на яку полюють.
Звичайно, нині існують реальні загрози, тому сучасні держави вимушені вибудовувати захисні
бар’єри та механізми, що дозволяють мінімізувати ризики та сприяти збереженню існуючого порядку.
Однак досить часто з боку політиків спостерігаються зловживання обставинами і можливостями,
підживлення страхів у суспільстві.
Тому часто страх є продуктом змови, який передбачає інтенсивні зусилля учасників,
співробітництво жертв і сприяння з боку спостерігачів, які не мають можливостей протистояти
репресивному тиску страху. Йдеться про реалізацію політики страху через використання сукупності
маніпулятивних технологій. У сучасному суспільстві управління страхами досить часто
відбувається з допомогою засобів масової інформації (ЗМІ), які щодня акцентують увагу
на конкретних темах: жахливих катастроф, тероризмі та надзвичайних подій, що породжують
у громадян ілюзорні страхи.
Останні є дієвим засобом, за допомогою якого можна відключити здоровий глузд і обійти захисні
психологічні механізми. Ілюзорні страхи створюються у світі символів та у віртуальній реальності. Їх
розвиток є згубним через гіперболічні образи, що стають основою для застосування стратегії
маніпуляції свідомістю [17].
Розглянемо, яка частка негативно-забарвлених повідомлень зустрічається у провідних
українських ЗМІ. Протягом жовтня-листопада 2021 р. вивчались 63 тисячі постів та сайти популярних
українських ЗМІ у соціальних мережах. Було виявлено, що емоційне забарвлення фейсбуку (ФБ) та
сайтів майже однакове та переважно негативне, якщо йдеться про політичні новини. За допомогою
інструменту Crowd Tangle було отримано масив із 64 055 постів, де вказані їхні сторінка, текст, тип,
прикріплені посилання. Було виявлено, що на ФБ-сторінках ЗМІ – 45% негативних дописів, 28%
нейтральних та 27% позитивних на сайтах, 46%, 29% та 24% у ФБ відповідно [18]. Темами, які мають
переважно негативне забарвлення, виявились: політика, коронавірус, надзвичайні події, економіка,
карантин, війна-Донбас-армія.
Навіть новини негативного емоційного забарвлення, які не мають вираженого політичного
змісту, наприклад, такі, що викликають страх перед хворобою, можуть використовуватись
політиками для обмеження активностей громадян, для фінансування конкретних медичних програм
тощо. При тому, слід пам’ятати, що страх є індивідуальним емоційним станом, здатним
мультиплікуватися, коли інтерпретація об’єкту як загрози, поширюється на окремі суспільні групи чи
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суспільство загалом. За таких умов страх стає частиною політики. Звісно, не всі громадяни пов’язані
із реалізацією державної політики, але вони є виборцями, які й легалізують цю політику.
Нами були проаналізовані публікації, пости у ФБ та на сайтах за 2021 р. таких видань, як:
24 Канал, Укрінформ, УНІАН. У деяких ЗМІ є різні сторінки у Фб. У такому випадку аналізували
ті сторінки, які офіційно вказані на сайтах цих видань. У разі існування україномовної та
російськомовної версій, віддавали перевагу україномовній. Під публікаціями на сайтах мались
на увазі новини, статті та матеріали. Постами ми називаємо публікації на ФБ-сторінках.
Для класифікації постів за темами та емоційним забарвленням використано тексти, які були
прикріплені до поста, або безпосередньо тексти постів. Далі відібрали пости і новини з 10 токенами
та більше (слова, розділові знаки, посилання тощо). В результаті проаналізували 1107 публікацій
з 3 онлайн ЗМІ.
Використано метод опорних векторів, який полягає в анaлізі даних для клaсифікації тa
рeгресійнoгo aналізу за допомогою моделей з керованим навчанням з пов’язаними алгоритмами
навчання. У цих ЗМІ ФБ-сторінки більш політизовані, ніж сайти. Визначено різницю у висвітлені
політичних подій між сайтами та ФБ-сторінками: 24 Канал – 9,5%; Укрінформ – 1,4%; УНІАН – 7,4%.
Частка негативно забарвлених повідомлень та постів така: 24Канал – 49,1%; Укрінформ – 31%,
УНІАН – 51%.
Найпопулярнішими темами були: «надзвичайні події і розслідування», «політика» та
«економіка», «міжнародна політика», «коронавірус» і «карантин», «війна та армія». Звичайно, ці теми
містять інформацію різного емоційного навантаження (позитивного, нейтрального, негативного),
однак, як свідчать результати аналізу, майже половина новин викликає страх у громадян. Нажаль,
такий страх використовується певними політичними силами для відволікання уваги українського
суспільства від інших важливих тем, з метою нав’язати громадянам «єдине вірне рішення», отримати
підтримку суспільства для фінансування певних проєктів тощо.
Отже, можна стверджувати, що взагалі український медіапростір сконцентрований навколо
політики (теми: війна, тероризм, загрози з боку Росії, проблеми безпеки різних рівнів, кадрові ротації
в уряді, «закон про олігархів», П. Порошенко: підозра у держзраді та сприянні діяльності
терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу тощо) та надзвичайних подіях
(злочини, катастрофи, аварії, пожежі тощо) – ці теми на перших позиціях. Багато публікацій
присвячені відносинам Україна-Росія, військовій загрозі, ризикам в економіці під впливом
політичних рішень тощо. Така негативна інформація на сьогодні не сприяє розвитку українського
суспільства, його консолідації навколо курсу, спрямованого на ЄС, збільшенню довіри до влади.
Страх часто перетворюється на агресію, якщо його об’єктивізувати на певній групі чи країні.
Тривалий стан «підвищеної небезпеки» серед населення часто може додавати неабияких політичних
дивідендів авторитарним режимам. Згадаємо, як сплеск зростання підтримки уряду в Росії відбувався
після кризової ситуації для громадян – початок Другої Чеченської війни і штурм Грозного наприкінці
1999, Норд-Ост в 2002 р., напад на Грузію в 2008 р., напад на Україну в 2014 р.
Звичайно, страхи супроводжували всю історію людства. Вони є результатом невизначеності та
створюють невизначеність. Страх як інструмент політики держави сприяє інтерпретації інформації
про наміри іншої сторони у негативному контексті, стимулює пошук конфлікту інтересів, навіть
за його відсутності. У політичному просторі роль страху виявляється у таких ефектах: спонукає
людей до сприйняття найгірших варіантів із певної сукупності; викривляє сприйняття інформації;
прискорює нераціональне прийняття рішень; у міжнародних відносинах він змінює
зовнішньополітичну політику держав у бік ізоляціонізму та нео-консерватизму.
Подолати страх у сфері політики, або мінімізувати його вплив можна через такі дії:
вивчити і проаналізувати його природу, оскільки у політиці він переважно змодельований,
створений певними технологіями з заданою метою;
враховувати ймовірності розв’язання ситуацій;
приймати раціональні рішення у сфері політичних відносин тощо.
Предмети та джерела страху змінювались, але їхня питома вага в емоційній сфері суспільнополітичних настроїв залишається більш-менш незмінною. Використання страху в процесі управління
здатне не лише заподіяти шкоди розвитку суспільства, а й створити проблеми для самої влади. Страх
є тим інструментом, робота з яким потребує не лише особливої уваги, а й ретельного планування
можливих наслідків.
Подальшого вивчення потребує розробка шляхів подолання страхів у громадян в політичній
площині, раціоналізація прийняття рішень.
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Denysiuk S. G., Derun V. G. Fear as an instrument of state public policy
The article analyses fear as an effective political tool. It is noted that fear can regulate domestic
and foreign public policy. The use of fear in political governance through the use of certain technologies
allows one to achieve the following: to identify vectors of political development, to change the regulatory
framework, to reformat work with influence groups and public opinion leaders and to focus on certain
values. Fear in political processes may be used to achieve either positive or negative goals. The author
emphasizes the interconnection between fear and the weakening of democratic moods of the society.
Fear reduces the "value" of a political regime that becomes undemocratic. It insists that fear pushes
the state to violate its own moral principles, which are based on the law. This affects certain features
and sets the level of development of political culture and the sense of its citizens.
It is determined that the current fears which are used as the political tools are: migration; terrorism
and use of weapons of mass destruction; economical crisis; natural disasters; threats to national security,
war; uncertain future and others. Overstatement of the dangers and fueling fears for both: individuals
and the state can slow down reforms, – as an obstacle to further development and reformation.
For the state, this leads to the increase in costs which are necessary for the needless control and
reinsurance, which, hence, leads to the significant use of human, material, financial and other resources.
It shows how citizens’ fear of terrorist attacks is used to achieve a certain political goal. Emphasis is
placed on various losses from terrorist acts, their comparison with other threats.
It is emphasized that the use of fear in the management process can not only harm the development
of society, but also can develop problems for the government itself. Fear is a tool that requires both special
attention and careful planning of possible consequences.
Keywords: fear, political fear, illusory fear, social fear, political technologies, political culture,
political consciousness, political regime.
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ESPORTS IN INTERNATIONAL POLITICAL COMMUNICATIONS:
FACTOR OF MEDIA REPRESENTATION AND FICTION ASPECTS
Using certain cases, the article raises the scape of problems regarding cultural intervention in esports
through the universal codes of media, as well as the use of esports as an instrument of hybrid war.
A certain consideration is given to esports as a theme or a unit of such codes in more traditional media
(news media in particular), as well as co-called ‘new media’ (such as podcasts), which is followed through
a middle link of hybrid media evolution (universal code of movies), meaning evolution which does not make
previous fragments obsolete per se. Article also dwells upon esports from a POV of international political
communication: parallels are drawn to media interest for sports events, characterized is the approximate
difference between the two components which could be found in this type of media, now only forming when
compared to traditional coverage of sports events.
Using the method of case studies and logical-intuitive analyses a few educated guesses are made
about the future development of esports themes from the point of view in international political
communication, the role of that forming link in the media institutes in general, as well as retranslation
unit of political messages. Expressed is a certain concern with how unnoticed any messages could
be through the high level of coding in specialized media, which provides the esports coverage.
Conclusions are drawn about: relevance of following research regarding representation of esports
competitions in the media from the perspective of international political communications; perspectives
of observing the representation of esports microcosm in media; forming of institutionalization of non-state
compounds in esports which have certain influences on international political communications as a cocalled ‘wild cards’. Specified is that it’s too soon to talk about forming of an actor in international political
relations, but at the very least a new leverage of actorship in the branched system of universal codes
of media, research of which separately will be unsatisfactory and will bring unrepresentative results
to the table.
Keywords: esports, videogames, international political communications, universal codes of media,
universal code of movies, representation.
Internationally, media is still getting accustomed to the fact that eSports are an important and widely
developing part of our lives (it even has problems, at times, accepting it as sports to begin with), given that
video games and simulations are becoming more prominent and important virtually everywhere. At that point
there is a crucial need to look at how eSports are represented in media and where it could go from here.
Especially concerning and not to be overlooked is growing but ‘untamed’ representation in fiction, as such
happens to have an underrated grip on many societal processes, through what the author tends to call with
a term universal codes of media as explained later. Often understated, such codes not only increase the passive
appeal of depicted in some cases, but can also stimulate misunderstandings (nefariously exploited for personal
gain and political imbalance later on).
Developments of media representation of eSports is analyzed in the article using the methodology
of author’s previous unique researches, encompassing case study method and logical-intuitive analysis with
the use of quasi-concepts [38], as well as experience acquired by author as a freelance video game journalist.
[53; 54; 55; 56] Another important and planned part of the article is analyses of representation of eSports in
Ukrainian media and fiction, comparisons to international case studies on that matter. International political
communication aspects will come into play not just because of author’s appeal to political science, but also
because how increasingly entangled political context is in regards of eSports: ranging from implications first
drawn in Oleg Sentsov’s 2011 movie Gámer (which is often attacked for political context being present
in Sentsov’s biography as a repressed citizen of Ukraine in an annexed Crimea) and relatively harmless
messages drawn in 2009’s similarly named Gamer [28; 60]. The latter still sizzles with political metaphors
©1 Yeromin M. B., 2022
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to modern abundance of media coverage (both generic and specific) pertaining to real eSports events. Case
studies provided in the article will examine societal, political and mythological roles assigned by media
outlets to eSportsmen all over the world, touching upon variants.
Article will hopefully not just provide for a better understanding of media’s difficulties in approaching
layers upon layers of gaming subcultures, it could possibly serve as a gateway guide for aspiring researchers
and video game journalists alike, trying to make sense in the increasingly entangled and colorful world of
eSports, technology and gaming. Conclusions will hopefully be drawn on how important media
representation and aspects of fiction are for eSports, but also how eSports becoming a more prominent theme
in the spotlight of traditional and new media (as exemplified mainly by podcasts). They will also touch upon
how those mutual entanglements between the two could possibly benefit globalized society in a world struck
by disastrous uncertainty of fairly recent global events.
Main focus of the article is divided into three sections. The first section dwells upon international political
communication and draws its correlation to eSports through universal codes of media, cementing the place
of video games in the media hierarchy and assorted provisions this place gives eSports as a catalyst of
international political communication. The second section examines the fiction aspects of eSports as well as
one’s representation in media, correlating the two and examining the underlying political tissue. It also
introduces quasi-concepts of intuitive noise and conscious noise. The third section draws unexpected
connections between eSports and new media in the form of podcasts, streamlining the political connective
tissue present in both of them.
Dwelling upon intricate correlation between international political communication and universal codes
of media this article’s purpose is to specify the place of eSports in such for those who wander from any corner
of that impending discussion. As such, the main objective of the article is to demonstrate the underlying
processes of political communication in eSports occurring through the universal codes of media.
Additional objectives of the article include:
• To explain in simple terms how international political communication occurs in general and how it
may happen and oftentimes happens through eSports;
• Provide (through case studies) assorted links between existing types of media and accentuate where
eSports is situated in such.
• Provide recommendations for possibilities in following researches in assorted media aspects of
eSports.
At this point it became evident (as seen by the existence of this very book) that eSports is becoming an
increasingly important and publicized area. Recent years suggest that it climbs up higher and higher in the
media agenda with the likes of The Washington Post and ESPN. Respectively, the former hired additional
reporters and an editor to cover the topic [27], while the latter added eSports to covered line-ups in 2016, for
the first time ever since early 2000’s and competitive poker. [32]
Perhaps the most dramatic increase in eSports coverage in recent years was (rather logically) seen in
2020, since traditional sports largely decreased their scales due to the pandemic of COVID-19 novel
coronavirus. [8] That alone attracted not only unforeseen financial and media support to assorted eSports
platforms, but also elusive and intriguing aspects of celebrity appeal, as exemplified by actors James McAvoy
and star racer Fernando Alonso joining the ranks of eSportsmen. [53-54] As for aforementioned financial
support: things are looking all the more bright and spectacular with giants like Lenovo and Microsoft making
moves on the eSports market, sponsoring assorted events and purchasing platforms. [52; 57] As such, salaries
of prominent eSportsmen (some of them very young) also attract extensive media coverage. [58]
Cross (2020) additionally notes that while the niche is flourishing it is hardly attracting a very sufficient
amount of new followers to growing coverage by traditional media [8]. That is because eSports are covered
readily by assorted specialized websites and online newspapers.
One of such, publishing in Ukraine (and in Ukrainian) is PlayUA, where the author happens to be a
freelance contributor with additional benefit of collecting case studies very much helping in the research, as
well as gaining some confidence in the area that continues to puzzle not only traditional media, but also
research. It was of especial value for the author (someone hailing from political studies with movies being a
particular focus) to cover The Game Awards for PlayUA [56]. It is of note that this ceremony hails a combined
game industry, but eSports is a particular and traditional focus with assorted nominations dedicated to
eSportsmen, trainers, teams etc. However, these nominations are particularly odd ones out when it comes to
this particular ceremony, which shares a lot of similarities with the Oscars. So much so that a lot of familiar
actors and directors show up to give a very certain kind of flair to a ceremony, celebrating especially how
video games became first and foremost, narrative fiction of highest artistic value.
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Similarly to how Internet Movie DataBase (IMDb) always considered video games a type of movies
(in a wider sense of motion pictures and/or moving images), video games right now becoming less
of an amusement arcade novelty and more of an entertainment industry juggernaut. Where exactly does
eSports fit in that conundrum? Effectively, they become an unexpected bridge between sport, news media,
narrative fiction and politics. The latter component really needs an introduction on its own, which the author
should note is repeated somewhat from a chapter available through IGI Global in an authored research insight
book, also by author. [39-40].
The way information affects people on assorted levels (including emotional, intellectual and
neurological) chould be discussed in correlation with how increasingly political the world has become
recently. Globalization gives media, especially new media of the Internet a blazing carte-blanche
of newfound abilities, regardless of its actual audience. This happens due to new media having an ability
to influence traditional media (as well as other new media) directly, thus giving it what could be called
a proxy audience. Phenomenon of misinformation spreading like wildfire on social media could be
at the very least partially attributed to that idea. However, there are larger forces at play, as phenomena
of media appeal, fandom and cultural codes are also very much present in the realm of video games and
eSports. Understated when it comes to international political communication, they form crucial bridges
between nations, governmental and nongovernmental bodies (often called actors in specific terminology
of political science and international relations). Perhaps more importantly and/or problematic is their
by proxy influence. However, before jumping to that proceeding we perhaps could use a certain
retrospective look at what exactly international political communication is, why it came to be and why
eSports even could be viewed through such a prism.
The earliest uses of the term international political communication could be traced to (at least) 1950’s,
however most published works using that term provide a very specialized retrospective of such
communication not agreeing on a singular, clear definition. [36] In more recent cases (such as J. Gastil’s
(2008) book on political communication and deliberation [12]) contemporary theories of international
political communications are linked to influence of world public opinion on nations.
I. Charskykh gives perhaps the most detailed definition of international political communication: a crossborder, dynamic environment existing through a continual exchange of politically-charged content betweenand with the participation of states and other international relations actors who defend their values and
interests while substantiating their actions in front of worldwide audience on the scale that could be called
international. [6, pp. 58-60]
Dwelling upon such definition Charskykh have also outlined three main functions of political
communication (by which international one very much abides):
• First (structural): Provides for intergovernmental messaging, also messaging between public,
media, organizations and corporations.
• Second: connective tissue for leaders and their people, it strengthens the sense of community while
facing external challenges.
• Third (media): Shaping the agenda, this function focuses primarily on the role of media, its inherent
ability of shaping the agenda; latter attributed (nearly exclusively) to said function’s power of idea installation
into one’s mind. [6, pp. 58-60]
Author makes no secret of the fact that one’s previous research concerns mostly the media function
of political communication. However an important side note should be given to the second function, since
it tremendously fits eSports and forms an interesting bridge to explore. In a way, a sense of community is not
just crucial to eSports, it could be considered a tissue or glue keeping the phenomenon together when it comes
to establishment, maintenance and organizational formation. As such, researches admit there are negative and
positive factors about it. While comparison to gambling community is hardly a compliment [35], there are
also admittedly positive social benefits of it in the spheres of education (both higher and schools), being
especially beneficial in SEL (social and emotional learning). [23] Considering that COVID-19 pandemic
stripped most sports fans and practitioners of their usual routine and social aspects of it, press readily credits
eSports with regaining that same sense of community. [20; 17]
Returning to media function: it led to creation of attributive agenda setting theory, also
known as second level theory. As opposed to first level theory of agenda setting, which researches
the broadcasting vector from media to general public, attributive agenda setting theory researches features
and symbols. [6, pp. 58-60]
As demonstrated by Table above, which hopefully streamlines some of the points we’re about to make,
there is a strong sense of connection between two subjects of attributive agenda setting theory, main functions
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Table 1
Correlation between attributive agenda setting theory, main functions of political communication,
types of political communications and forms of audiovisual media
Attributive Agenda
Setting Theory

Main Functions
of Political Communication

Types of Political
Communication

Forms
of Audiovisual Media

Features

Second Function

Factual Statements/Propaganda

News

Symbols

Third (Media) Function

Noise/Propaganda/Factual
Statements

Fiction/Education/News

and types of political communication, as well as forms of audiovisual media (although the point could
be expanded to media in general we’ll stick to that earlier definition from our research since video games are
technically audiovisual media too). As we’ve encountered the first two already, correlation between types
of political communication and forms of media needs a special introduction. J.R. Pierce’s Symbols, signals
and noise: the nature and process of communication (1967) points out that noise is a concept
in communication which is inseparable from media and is solidified in it. While it is fairly obvious
that traditional news media is grounded in the second function of political communication and presents facts,
the third function (which encompasses media in general) happens to combine all of the types of such
communication as well as all of the forms of media.
Traditionally, noise is viewed as a negative kind of information and the problem about it is that noise is
not a part of understanding of what code is, despite pretty much being a key term in the study of codes.
Through that use in Pierce’s book [59, pp. 81-95] it becomes evident that there is a rough, but an already
established connection that could be drawn between symbols/signals dichotomy and propaganda/factual one.
Symbols in that system of codes are correlated more with propaganda and noise than they are with factual
statements and yet they become more and more inevitable to encounter in any and all news due to co-called
pop-cultural osmosis of the postmodern world. The networking opportunities of social media increased
unprecedentedly in the twenty-first century, bringing all of the functions of political communication together
as well as making them, to a point, international by definition.
That statement, understandably ‘loud’ and in need of additional backing and research, is something that
is very much evident and important for eSports. As an expansion of sports in general, they already make for
an important chunk of co-called political soft power. [29]
Term ‘soft power’ was coined and explained by J. Nye [29] in 1990 and means an opposite of hard power
in politics: cooperating, attracting and co-opting rather than coercing or threatening. Nye himself is clearly
opposed to the idea that propaganda in its pure form is correlated with soft power, however he notes that ‘the
best propaganda is not propaganda’. (Nye, 2012) That would leave us with a notion that best propaganda is
either factual statement (which is an easy concept enough to gasp), but also that it might be either purposefully
or incidentally produced via noise.
From the code perspective, news about eSports might definitely seem like noise to political science:
many aspects of eSports lack the system and could mean anything or nothing depending on interpretation.
In a way that is a continuation of how ordinary sports became a political instrument via soft power. (Nye,
2008) However there is also an attached cultural aspect to it. Said cultural link of eSports is noted and
dissected by a lot of specialists in marketing and public relations [3; 19; 22; 49]. eSports expert T. Nguyen
even summarizes, as follows: ‘It’s about culture, not channel marketing’. [19]
It’s really hard not to notice that Chinese Republic provides the biggest market for eSports:
$326.2 million in revenue in 2019 [49], something that is hard not to link to Nye’s notes of this very state
aspirations of soft power and overall popularity of that concept in China. [31]
Fewer researchers of political studies draw attention to eSports. Primarily published piece on that topic
appears to be by Johnson, M. & Mejia, R. (2017) [16]. Among the points drawn in that article, crucial ones
are that video games (in and off of eSports), are a complex assemblage of real-world material and social
forces, prone to political valorization and condemnation, as well as manifesting ideological concepts through
virtual worlds. [16]
There exists a tradition of sorts (or at the very least a collective habit, transcending this website)
on Wikipedia to collect adaptations of comic book characters in large portions [44; 47] or even separate
articles in cases of popular figures like The Joker and Wolverine [45; 46]. Coincidentally and
characteristically, both above mentioned characters entered one of the largest eSports titles in recent years,
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Fortnite [58], as token guest characters, something often done to ‘spice up’ the gameplay and give a flair
of exclusivity to certain events occurring in it.
It is deeply troublesome and might even seem pointless to approach such events from a standpoint
of political science. However, armed with the knowledge from the previous section of this very article we
might classify this as noise. But, then again, how could inclusion that is at least semi-planned be classified
as noise? Could it be that we stumbled upon a previously unnamed type of international political
communication here, something that (for lack of better terms) could be called intuitive noise? Existence
of co-called ‘le sens obtus’ in semantic codes, elusive meaning which also happens to be at least to a point
a deliberate inclusion was first noted by the author as very much applicable to political science’s approaches
to media. [42]. Among the examples provided was vagueness with which movie Joker (2019) [33] based
on the same very character that was included in Fortnite in 2020, provided a plethora of political statements
which heavily resonated internationally with assorted protests. [7; 18; 26; 33] An added factor of uncertainty
as to how this situation could be approached is the fact that certain gamers deeply associated themselves with
Joker way before the movie came out, with figure of that same comic book villain standing in for nearly every
political movement in existence, ranging from ultra-right groups to radical left-wing anarchism and many,
many things in-between.
A certain retrospective on correlation between traditional media and the emerging eSports scene (hailing
from the competitive side of video games) was an inevitable and unavoidable part of this article’s conception
simply to emphasize how certain stereotypes could still be seen after decades despite being erroneous. Vice
versa: certain conclusions deserving a double take get overlooked due to stylistic shifts society inevitably
experiences culturally each decade (oftentimes at least twice a decade).
It should be said there is a very much noted lack of proper fiction centering on eSports, unlike assortment
of documentaries which already became a stable niche of sorts. [24]. Providing a full list of, for example,
movies about eSports is a task for another time and not an easy one. In addition to search engine complications
McMahon mentions, with Fiction being the name of a prominent eSports team clogging the search [24], there
is also another, bigger problem. Said problem could be formulated as a lack of distinction between general
video game phenomenon and eSports. It is especially so because of some elusive definitions as to whether
fictional examples and ‘foreshadowing’ of sorts (eg. science fiction movies which depict eSports effectively
before it came to be) count and, if so, to what extent.
It is logical to assume that those looking for coverage and opinion on modern eSports and/or even
a retrospective of such are not too keen (if probably at least somewhat interested) on witnessing the evolution
of video games from text adventures and Pong (1972) [1] up until first actual sport-like events taking place
arguably in the era of arcades and 8-bit, with Donkey Kong (1983) [25] being the foremost subject of many
controversies, documentaries, rumors and urban legends. Quite similarly, when it comes to representation
of eSports in narrative fiction, it often gets relegated to a museum of sorts, showcasing examples like
Tron (1982) [21], WarGames (1983) [4] and The Wizard (1989) [13]. Despite (at the very least) the latter
providing some valuable cultural insight into the genesis of eSports, there is much more to discern (in authors
humble opinion) in cases like 2015’s Kung Fury [34]. That movie (a short film, in fact, if immensely popular)
re-uses several familiar artifacts of this particular era such as arcade cabinets and Power Glove (also seen
in The Wizard) in a deliberately abstract pastiche of media perception of that very area (1980’s). A note
especially interesting for that matter is the fact that all-adult gamers are depicted in the arcade in Kung Fury
as opposed to teenage and kid demographic. That is something it retranslates readily from real life through
non-obvious and very much non-verbal communicative elements audiovisual media developed since the days
of silent film. A side point, not relevant to Kung Fury as a whole, but very much relevant for our research is
that teenagers and young adult demographic is not readily interested in arcades, which are simply beyond
their age demographic when it comes to widespread availability.
Then there is also another interesting aspect: the fact that in an absurd world of Kung Fury the Power
Glove becomes a very political instrument in the downfall of Nazi Germany, heavily fictionalized but still
recognizable caricature of twentieth century’s most villainous political superpower, lead by (equally
fictionalized but recognizable) Adolf Hitler [34].
There is an even earlier example that showcases developments of eSports culture we witness now. 2009’s
Gamer finds a teenage protagonist in a near future, a rising Internet celebrity (concept already familiar at the
time but still seeming novel in public consciousness) tangled in increasingly violent and political international
conspiracy. Villain of the story (however cartoonish) is someone using the widespread media influence
of eSports for one’s own gain. That is something becoming increasingly worrying and realistic for today’s
audience if they happen to suspend disbelief and attempt discerning the parts the movie definitely got right
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about the future. While connections to Hitler from the above mentioned example of Kung Fury are not as
strong, there are more than enough underlying elements tying fictional computer programmer Ken Castle
from 2034 to certain stereotypes and images, often associated with dictatorship in the digital age. [43]
Interestingly, McMahon’s podcast eSports in Fiction, despite curious omission of that particular movie
provides very similar notions in its introduction which describes how fascinating the rabbit holes
of professional eSports became. [24].
Drawing to conclusions of this section we should directly address the fact that businesses of eSports
probably should consider being more deliberate in choosing the affiliated symbols. It’s one thing that Joker
appeals to many so the character’s different versions are featured all over the place and it’s entirely another
that potentially you can substitute Joker with Adolf Hitler and the sense of such inclusion will remain just
as vague as it was (if increasingly worrying and offending). Narrowly avoiding the suggestion that Joker
indeed equals Adolf Hitler, we should consider that the ripple effect might eventually equal the context
in public opinion if not explained properly.
And there is a problem of eSports effectively evading explanations and political context altogether,
something that could be compared to initial sports-above-politics approach that brought us 1936 Summer
Olympics held in Nazi Germany and often proclaimed a textbook example of propaganda. If the noise
of eSports chooses not to be propaganda, it should be, to a point, a conscious noise which is not
as oxymoron as it sounds, as conscious approach to noise actually makes us understand how such noise
came to be and therefore discern it from the meaningful parts of the code. However, since noise effectively
becomes part of the code, it becomes much harder to discern. After all, there is a notion that codes are
‘cracked’ which means that you need either a key or a breaking method to understand them when it comes
to information.
As such we are drawn to another case study. In it, podcasts in correlation with eSports effectively
try to discern through the types of international political communication, such as factual statements,
propaganda and noise without even being aware of such actions on their part. That could also be considered
an example of intuitive noise.
There is a jarring and refreshing omen to be seen in Gámer when compared to recent media coverage
of eSports, such as 8-year old eSportsman receiving an impressive salary of $33,000 [58]. In the movie,
released in 2011 (and largely encompassing the director’s feelings about the scene throughout the 2000’s),
a much more mature teenager succumbs to depression and assorted crises attempting a career in eSports,
captured in an almost documentary-like precision. Director Oleg Sentsov largely attributes his days
as an eSportsman to movie gaining some cult identity on its own [50], however it’s Sentsov’s following
role in the political events and hybrid war between Ukraine and Russia that attracted the most attention
to it in recent years, re-launching independent filmmaker’s career further into stardom which Sentsov
himself is not sure entirely merited and compares well to cases of other political prisoners stuck
in situations not unlike his.
However, another prominent director hailing from Crimea (who also happens to be a podcaster), Nariman
Aliev mentions prominently that Gámer was widespread in formal filmmaking education in Ukraine at the
time [50], thus cementing that Sentsov’s choice of eSports as a focus for narrative fiction somehow became
pretty much timely. That never prevented Sentsov’s choice to become an additional point of purely political
bullying and criticism when it comes to the subject matter of his directorial debut, which was at the time
of his imprisonment his only feature work available. Enforcement of the stereotype that eSports is not worthy
of coverage (let alone narrative fiction centered around it) was (and still is) in full play when it comes
to political banter.
That said, the format of the podcast which is where the two filmmakers met in 2021 is an interesting
perspective alone when it comes to eSports comparisons and correlation analyses. Both are very much
connected to the Internet and digital revolution. Despite that both are also elusive for traditional media, but
pretty much compete for attention with several traditional formats already losing in that battle (such as radio
in case of podcasts).
Either they lose, or they join forces. Latter is exemplified by magazine The Village Ukraine, a local
version of a popular magazine picking up Season 2 of Aliev’s podcast MINCULTPRYVIT for distribution on
their digital platforms. In fact, filmmakers doing a podcast (which is usually audio as opposed to native for
that profession audiovisual media) is a much more logical combination in the days of the Internet as evidenced
by the oldest, largest and most complete database of movies recently starting to accept podcasts. [15]. Through
2010’s podcasts became an extremely relevant segment of some of the platforms revolutionizing
the audiovisual side of the Internet, such as YouTube. There is a specific term ‘video podcast’ for those
29
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podcasts offering more than audio, but even in cases like MINCULTPRYVIT (when the video component is
hardly anything crucial to the audio part), it is a certain coverage element not to miss when it comes
to promotion and distribution. [2].
On a related note, PlayUA has a plethora of podcasts on their own as well as covering them as both
relevant sources for news and subject of such.
On another related note, perceived accordingly to points drawn in previous sections, this whole section
itself could be considered an example of conscious and/or intuitive noise. Such an approach was chosen
deliberately as an illustration because it needs to be addressed that when it comes to eSports and politics,
vagueness is inevitable and in the author’s humble opinion that should not be the case.
Fulfillment of the main objective of the chapter (to demonstrate the underlying processes of political
communication in eSports occurring through the universal codes of media) was inevitably a hard task
to achieve. After all, eSports continues to be an elusive terra incognita to many disciplines, political science
being one of them. Real-life affectations and results of virtual competitions keep puzzling researchers, who
somehow miss the opportunity to bring together assorted types of media. Only logical, since author’s research
previously characterized movies as a similarly untamed territory. [42].
International political communication of all three types is readily evident through all of the cases
presented in the chapter with noise being an especially underlying and worrying type, because where there’s
noise it could be used to mask a sinister proceeding. Noticing such, an inevitable attempt at influencing
the growing field by corrupt, neglectful and frankly harmful forces is a perspective we should be ready
for in the rest of the 21st century, as eSports are here to stay.
We could only hope that provided recommendations and case studies will eventually result in research
of larger scales and foremost practical applicability. It is evident that it is literally impossible not to proceed
at any eSports research without an interdisciplinary perspective, very much including media studies and
political studies. We can also hope that coined terms intuitive noise and conscious noise would be of certain
interdisciplinary use, as they might be the key to eSports from the perspective of many fields of study,
including but not limited to cultural studies and political science. Researches of both kinds pertaining
to eSports roles in modern society are crucially needed in order for eSports not to enter the realm
of propaganda without at least knowing what is propagated and at best – knowing how to counteract
the insertion of propaganda and agenda.
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Єрьомін М. Б. Кіберспорт у міжнародних політичних відносинах: фактор
медіарепрезентації та аспекти наративності
У статті піднято через конкретні кейси проблематику культурної інтервенції в кіберспорті
через універсальні коди медіа, використання кіберспорту у якості знаряддя у гібридних війнах.
Окрема увага приділена проникненню кіберспорту у якості тематики та одиниці таких кодів
у більш традиційні медіа (зокрема новини), а також т.з. нові медіа (зокрема подкасти), яке
прослідковується з увагою до серединної ламки медійної гібридної еволюції (універсального коду
кінематографу), тобто такої еволюції яка не робить попередні ламки водночас застарілими.
У статті також розглянуто увагу щодо кіберспорту з точки зору міжнародної політичної
комунікації, проведено паралелі з медійною увагою до традиційних спортивних змагань,
охарактеризовано приблизну різницю між цими двома явищами та компоненти, які увійшли у цей
тип медіа, що наразі лише формується у порівнянні з традиційним coverage спортивних подій.
За допомогою методів case studies та логіко-інтуїтивного аналізу зроблено кілька
обґрунтованих припущень щодо майбутнього розвитку теми кіберспорту з точки зору
міжнародної політичної комунікації, ролі цієї ланки що формується у самому інституті
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медійності та у якості ретранслятора політичних меседжів. Висловлено певне занепокоєння тим,
наскільки непоміченими будь-які меседжі можуть бути через високий рівень кодифікації
у спеціалізованому медіа, яке займається висвітленням кіберспорту.
Зроблено висновки про: доречність подальшого вивчення репрезентації кіберспортивних
змагань у медійних прошарках з точки зору міжнародної політичної комунікації; перспективність
спостереження за репрезентацією у медіа кіберспортивного мікрокосму; формування
інституціоналізованих недержавних сполук у кіберспортивних просторах що мають по собі низку
впливів на міжнародну політичну комунікацію у якості т.з. «дикої карти». Поточнено що мова,
поки що, іде не про появу актора міжнародних відносин як такого, а про появу нового важіля
акторства у вже наявній розгалуженій системі універсальних кодів медіа, дослідження яких
окремо один від одного даватиме нерепрезентативні результати.
Ключові слова: Кіберспорт, Відеоігри, Міжнародна політична комунікація, Універсальні коди
медіа, Універсальний код кінематографу, Репрезентація.
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«ЄВРОПЕЙСЬКА МІГРАЦІЙНА КРИЗА»
ЯК ВИКЛИК ЄДНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Актуальність дослідження не викликає сумніву з огляду на те значення, яке займає
«європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців», в публічному та науковому
дискурсах Європейського союзу та всього світу. Однак, за нашими спостереженнями, існуючі
дослідження апріорі виходять з об’єктивного характеру «європейської міграційної
кризи»/«європейської кризи біженців» і майже не розглядають її суб’єктивний (зокрема
дискурсивно-когнітивний) характер. Отже метою нашого дослідження є розкриття впливу
уявлень про «європейську міграційну кризу»/«європейську кризу біженців» на європейський
інтеграційний проект (Європейський союз).
В основі дослідження лежать системний і міждисциплінарний підходи, а також дискурсивний
і когнітивний підходи, які значною мірою й дозволили розкрити суб’єктивний характер
«європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців». Крім того був застосований ряд
спеціально-наукових методів, зокрема дескриптивний і прогностичний, соціологічний і контентаналіз, історико-генетичний і проблемно-хронологічний тощо.
Нарешті було встановлено, що від того як «європейська міграційна криза»/«європейська криза
біженців» висвітлюється на глобальному, загальноєвропейському та національному рівнях значною
мірою й залежить розвиток цієї проблеми на практиці. Більше того, навіть питання «правильної»
термінології (а також пов’язаних з нею акцентів і конотацій) стає «полем битви» конкуруючих
дискурсивних практик, через які різні актори намагаються впливати на процес прийняття
політичних рішень.
Показовою в цьому сенсі можна вважати кампанію за вихід Сполученого Королівства
з Європейського союзу. Водночас проблема єдності Європейського союзу, яку виявила та посилила
«європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців», одним лише виходом Сполученого
королівства з Європейського союзу не обмежується. Вона, цілком виправданно, усвідомлюється
багатьма й як «криза управління ЄС», й як «криза солідарності ЄС» тощо.
Ключові слова: європейська міграційна криза, європейська криза біженців, криза управління,
криза солідарності.
Вступ. В 2015-2016 рр. європейські країни (передусім країни-члени Європейського союзу)
зіштовхнулись зі значним збільшенням імміграційних потоків з інших регіонів світу (насамперед
Близького та Середнього сходу, Афганістану, Африки, Південної Азії тощо).
Європейські уряди та відповідальні за міграцію структури ЄС, як вважається, виявились
неготовими до цього, що спричинило так звану європейську міграційну кризу чи європейську кризу
біженців (залежно від тих політичних та/або наукових позицій, що займає спостерігач та/або
дослідник).
Сучасні міграційні процеси в Європейському союзі (та «європейську міграційну
кризу»/«європейську кризу біженців» зокрема) досліджували таки українські вчені як Бондарчук В.В.,
Гуменюк Т., Кормич А.І., Луцишин Г., Малиновська О.А., Пашков В., Правдін В., Пробоїв О.А.,
Файсал М.Л., Чуєнко В., Юськів Б.М. тощо. Вони акцентували увагу насамперед на безпекових
викликах для Європейського союзу, шляхах трансформації міграційної та інтеграційної політики ЄС,
а також їх значенні для України. Водночас вони апріорі виходили з об’єктивного характеру
«європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців», майже не розглядаючи
її суб’єктивний (зокрема дискурсивний і когнітивний) характер.
Мета дослідження. Метою статті є розкриття впливу уявлень про «європейську міграційну
кризу»/«європейську кризу біженців» на європейський інтеграційний проект (Європейський союз).
©1Каменчук Т. О., 2022
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Методи дослідження. В основі дослідження лежать системний і міждисциплінарний підходи, а
також дискурсивний і когнітивний підходи, які значною мірою й дозволили розкрити суб’єктивний
характер «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців».
Були застосовані такі загальнонаукові методи пізнання як індукція і дедукція, аналіз і синтез,
порівняння й аналогія, узагальнення й абстрагування тощо. Крім того був застосований ряд
спеціально-наукових методів, зокрема дескриптивний і прогностичний, соціологічний і контентаналіз, історико-генетичний і проблемно-хронологічний тощо.
Результати. Отже, як саме правильно називати багатовимірне явище, пов’язане зі значним
збільшенням імміграційних потоків до Європейського союзу з поза його меж у 2015-2016 рр.
та неготовністю країн ЄС до їх прийому та (пере)розподілу. Чи мова йде про «європейську міграційну
кризу», чи все-таки про «європейську кризу біженців»? І хоча багатьом ці терміни здаються
синонімічними й взаємозамінними, але це не так, адже ці поняття не тільки змістовно різні, а й мають
суттєво різні конотації.
Так, абсолютна більшість українських науковців, зокрема згаданих нами, вживає термін
«європейська міграційна криза», натомість серед європейських вчених (і ще більшою мірою політиків
і журналістів) дуже часто вживається й термін «європейська криза біженців». В засобах масової
інформації, в політико-практичній і академічній сферах використовуються обидва варіанти, і це,
на нашу думку, свідчить не тільки і не стільки про легковажність з якою використовуються ці терміни
на практиці, скільки про різні позиції та інтереси, що займають та переслідують різні учасники
процесу.
Звісно, імміграційні потоки до Європи можна було б охарактеризувати як «змішану міграцію»,
що включає різні категорії людей, зокрема:
1) економічних мігрантів, які намагаються втекти від зубожіння та/або шукають кращого життя
за кордоном. В теорії вони мають розраховувати на захист уряду «країни виходу», до якої вони мають
бути повернені;
2) шукачів притулку, які покинули «країну виходу» та дісталися іншої, де вони претендують
на статус біженця. Поки їх не визнали біженцями (або їм в цьому не було відмовлено),
їм гарантуються певні легальні права та захист;
3) біженців, які покинули «країну виходу» через обгрунтований страх переслідування через свою
расу, релігію, національність, сексуальну орієнтацію, членство в тій чи іншій соціальній чи
політичній групі тощо. Цілком зрозуміло, що вони не можуть розраховувати на захист уряду «країни
виходу», тому особі, яка отримала статус біженця, відповідно до норм міжнародного права
гарантуються певні легальні права та захист;
4) осіб, що не мають громадянства;
5) осіб, що стали жертвами торгівлі людьми тощо.
Всі ці категорії людей використовують ті ж самі шляхи та способи транспортації до Європи, що
й інші. Крім того, доволі важко визначити первинні мотиви та міркування конкретних осіб, які є
безпосередніми учасниками цього процесу, адже в «країнах виходу» проблеми з безпекою зазвичай
співіснують з проблемами в соціальній та економічній сферах. Водночас, які б мотиви та міркування
не були визначальними для цих людей, абсолютна більшість з них намагається легалізуватись
не просто в європейських країнах чи країнах-членах Європейського союзу, а в європейських країнах
з найвишим, як вважається, рівнем життя та найкращою системою соціальної підтримки (передусім
в Германії, Швеції, Франції та Сполученому королівстві), хоча дуже рідко вони потрапляють в ці
країни безпосередньо, оминаючі транзитні південноєвропейські чи, меншою мірою,
східноєвропейські країни [4].
Але незважаючи на, вочевидь, змішаний характер імміграційних потоків до Європи з поза її меж,
очікувано загострилась боротьба за «правильне» називання цього процесу в публічному та науковому
дискурсах. Так, наприклад, «табір підтримки» цього процесу активно наполягає на маркуванні –
«гуманітарна криза», «криза біженців», «криза безпеки» тощо, підкреслюючи відсутність необхідних
умов для розміщення (всіх) біженців із зон конфлікту в суміжних із ними територіях та країнах.
Як стверджують різного роду адепти постколоніальних і інших критичних досліджень міграції та
біженців, використання зонтичного терміну «мігрант» замість «біженець» або «шукач притулку»
щодо людей, які прибувають до Європи з країн «Глобального Півдня», є одним з інструментів
дегуманізації та применшення масштабів кризи та/або ролі безпекових факторів в русі цих людей
до країн «Глобальної Півночі». Відповідне «неохайне маркування», з цієї точки зору, «позбавляє»
масове переміщення людей до Європи аспекту людських страждань, які були би гідними
гуманітарного занепокоєння європейців [3; 8; 11].
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Більше того, успішність інформаційної кампанії за вихід Сполученого королівства
з Європейського союзу багато в чому обумовлена саме таким «неохайним маркуванням», яке
домінувало в публічному дискурсі Сполученого королівства напередодні та після голосування по
«Брекзіт». У Сполученому королівстві, як і в інших країнах Європи, ті, хто публічно виступали проти
імміграції, як правило, не робили розрізнення між різними категоріями іммігрантів, не робили вони
винятку і для біженців. В результаті, учасникам кампанії за вихід Сполученого королівства
з Європейського союзу вдалося створити стійке антиіммігрантське послання, яке навмисно приховало
важливі політичні та правові відмінності між різними категоріями людей: трудовими мігрантами
(переважно з європейських країн), попередніми міграціями з Карибського басейну та Південної Азії,
й шукачами притулку та біженцями (переважно з інших регіонів світу). Об’єднавши ці категорії і
перетворивши їх у свідомості потенційних виборців на однорідне «іммігрантське» населення,
кампанія за вихід Сполученого королівства з Європейського союзу зуміла акумулювати значно
ширший спектр страхів, які стосуються економіки, безпеки, раси, культури, суверенітету тощо, ніж
зосередження на одній з цих категорій [8; 12].
Отже питання термінології (а також розставлених акцентів і конотацій, що несуть ті чи інші
терміни) не слід вважати пустим чи другорядним – воно має значний вплив на громадську думку та,
врешті-решт, на політичну практику та політичні рішення, які приймаються на національному та
міжнародному рівнях. В цьому контексті, не менш важливим є питання використання тих чи інших
сюжетів та образів у висвітленні «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців», а
також оцінки їх використання в публічному та науковому дискурсах. Інакше кажучи, від того як
«європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців» висвітлюється на глобальному,
загальноєвропейському та національному рівнях значною мірою й залежить розвиток цієї проблеми
на практиці.
Показовим в цьому сенсі можна вважати висвітлення «європейської міграційної
кризи»/«європейської кризи біженців» у публічному просторі Сполученого королівства напередодні
та після голосування по «Брекзіт». Звісно, потужні антиімміграційні настрої існували
у Великобританії задовго до референдуму про вихід Сполученого королівства з Європейського
союзу. Зокрема опитування, що проводилось у 2014 р., показало, що майже половина британців
на той момент вважала імміграцію однією з найгостріших проблем у країні, тоді як ситуацію
в економіці – 27%, із безробіттям – 17% та із злочинністю – 13%. Однак «європейська міграційна
криза»/«європейська криза біженців» (і насамперед її висвітлення в ЗМІ) суттєво посилили існуючі
настрої як якісно, так і кількісно. В результаті, імміграція цілком виправдано стала ключовою темою
кампанії за вихід Сполученого королівства з Європейського союзу, яка велася під гучним гаслом
«повернення контролю» (за державними кордонами, валютною, економічною та соціальною
політикою держави тощо). Врешті-решт, проблема імміграції сплела воєдино питання кордонів,
суверенітету, зайнятості, ідентичності, культури, безпеки тощо.
Кампанія за вихід Сполученого королівства з Європейського союзу активно експлуатувала
негативні образи та страхи, пов’язані з напливом «чужаків», «інших», аби посилити негативні настрої
щодо існуючої міграційної політики ЄС та, врешті-решт, щодо членства Сполученого королівства
в Європейському союзі. Ця кампанія прозоро натякала на те, що всі ці проблеми, пов’язані з однієї
сторони – з міграційною кризою на зовнішніх кордонах ЄС, а з іншої – із внутрішньою міграцією
всередині ЄС, можна вирішити (лише) шляхом виходу Сполученого королівства з Європейського
союзу, і ця стратегія, врешті-решт, спрацювала [8; 12].
Звісно, можна заявити, що приклад Сполученого королівства в даному разі є унікальним. Ніби
ставлення до імміграції там було особливо негативним, а висвітлення в ЗМІ особливо критичним
(порівняно з іншими європейськими країнами) задовго до початку «європейської міграційної
кризи»/«європейської кризи біженців», і відповідна ситуація лише посилила існуючі в суспільстві та
серед еліт настрої та запити, що призвели до мінімальної переваги прибічників «Брекзіт»
на національному референдумі про вихід Сполученого королівства з Європейського союзу [8; 12].
Зокрема згідно звіту, підготовленому в грудні 2015 р. для Верховної комісії ООН у справах біженців,
серед всіх країн які досліджувались, інформаційне висвітлення ситуації навколо біженців та мігрантів
було найбільш негативним і найбільш поляризованим саме у Сполученому Королівстві, а британські
праві ЗМІ були виключно агресивними в своїй риториці проти біженців і мігрантів [5].
Проте, незважаючи на певні особливості публічного дискурсу в різних країнах-членах ЄС
(обумовлених різними соціальними, економічними, політичними умовами та обставинами,
журналістськими традиціями тощо), доволі критичні суспільні настрої щодо прийому нових біженців
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та мігрантів та/або міграційної політики ЄС, зокрема внаслідок «європейської міграційної
кризи»/«європейської кризи біженців», не були таким вже й унікальним, суто британським явищем
в Європейському союзі [7; 10, с. 177-180].
Причому, згідно із опитуванням Pew Research Center, яке проводилось навесні 2016 р.,
«не схвалювали» те, як ЄС справляється із «кризою біженців»: 63% голландців, 67% німців,
70% французів, 70% британців, 71% поляків, 72% угорців, 75% іспанців, 77% італійців, 88% шведів
та 94% греків. Натомість «схвалювали» – лише 31% голландців, 26% німців, 26% французів,
22% британців, 19% поляків, 24% угорців, 21% іспанців, 17% італійців, 10% шведів та 5% греків [13].
Водночас 68% греків, 65% британців, 47% шведів, 44% голландців, 43% німців, 40% угорців,
39% французів, 39% італійців, 38% поляків та 35% іспанців стверджували, що принаймні частина
повноважень ЄС має бути повернена на національний рівень. І лише 8% греків, 6% британців,
13% шведів, 24% голландців, 26% німців, 17% угорців, 21% італійців, 34% французів, 9% поляків
та 30% іспанців стверджували, що національні уряди мають передати ще більше повноважень
Європейському союзу [6].
Отже, цілком зрозуміло, що «європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців»
усвідомлювалась багатьма європейцями не тільки і не стільки як гуманітарна криза, але й як «криза
управління, і кордоном, і наданням притулку, зокрема процедур, відповідно до яких в ЄС
визначається країна відповідальна за визначення статусу шукача притулку» [2, с. 104].
Але не тільки преса, експерти, «пересічні» громадяни, «право-популістські» та «несистемні»
політичні партії й окремі політики критикували Європейський союз (і відповідні структури ЄС)
за повільне та малоефективне розв’язання проблем пов’язаних із «європейською міграційною
кризою»/«європейською кризою біженців». Уряди низки європейських країн також звинувачували
керівництво Європейського союзу в низькій компетентності та короткозорості, у прийнятті
ситуативних рішень, а також відсутності стратегічного підходу до вирішення проблеми біженців та
мігрантів [2, с. 109].
Більше того, під тиском «напливу» біженців та мігрантів, а також відповідної громадської думки,
уряди багатьох європейських держав (зокрема й тих, які публічно не виступали проти політики
Європейського союзу щодо біженців та мігрантів), приймали рішення та вдавалися до дій, які по суті
ставили під питання дійсність та дієвість Дублінського регламенту та Шенгенської угоди.
На початку «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців», функціонування
Дублінського регламенту було фактично проігноровано в країнах на південному та східному
кордонах ЄС, зокрема в Греції та Італії, які по суті стали транзитними для біженців та мігрантів на їх
шляху до більш економічно розвинених та соціально привабливих північноєвропейських країн,
насамперед Німеччини та Швеції [9]. Як наслідок, Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Норвегія,
Словенія, Угорщина та Швеція вдавались до відновлення контролю на своїх державних кордонах, що,
в свою чергу поставило під сумнів функціонування таких фундаментальних здобутків Євросоюзу як
зона вільного пересування [2, с. 104].
У такий спосіб «європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців» переросла в «кризу
управління ЄС», яка мала бути вирішена максимально оперативно. З серпня по листопад 2015 р.
інститути ЄС розробили і частково почали реалізовувати низку відповідних правових та практичних
заходів. Вони передбачали: 1) створення тимчасових схем переміщення біженців та мігрантів;
2) створення постійного «механізму кризового переміщення», зокрема систему квот; 3) розробку
загального переліку «безпечних країн походження»; 4) практичні заходи із допомоги країнам-членам
у питанні диференціації економічної і вимушеної міграції; 5) створення Європейського агентства
прикордонної та берегової охорони (на базі Frontex); 6) укладення між ЄС та Туреччиною пакту щодо
врегулювання «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців»; 7) заснування
цільових фондів ЄС для боротьби з «європейською міграційною кризою»/«європейською кризою
біженців» [1, с. 25].
Однак не всі рішення Європейського союзу щодо вирішення «європейської міграційної
кризи»/«європейської кризи біженців» були одностайними та безумовно діючими. Насамперед «криза
солідарності» стосувалась рішення ЄС щодо більш рівномірного розподілу шукачів притулку серед
всіх країн-членів Європейського союзу. Це рішення мало знизити міграційне навантаження на окремі
країни-члени ЄС, такі як Греція та Італія, але не всі країни-члени були готові підтримати це рішення
(і ще менше країн-членів були готові його виконати).
На засіданні Ради Європейського союзу 22 вересня 2015 р. представники Чехії, Словаччини,
Румунії та Угорщини проголосували проти запровадження обов’язкових квот на розподіл шукачів
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притулку серед країн-членів ЄС. І хоча відповідне рішення було, врешті-решт, прийнято
кваліфікованою більшістю голосів, такі держави як Великобританія, Ірландія та Данія мали право
не виконувати це рішення, а ще більше держав (зокрема Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія,
Австрія, Данія та Великобританія) їх фактично не виконували. Отже рішення, які були вироблені та
прийняті на загальноєвропейському рівні, були потім дезавуйовані на національному рівні [1, с. 20,
25-27; 14, с. 1-6].
Висновки. «Європейська міграційна криза»/«європейська криза біженців» має не стільки
об’єктивний, скільки суб’єктивний характер. Вона суттєво впливає на внутрішню та зовнішню
політику Європейського союзу та країн-членів ЄС. Однак цей вплив здійснюється не безпосередньо,
а через відповідні уявлення та відчуття, які пов’язані з нею.
Натомість безпосередній вплив «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців»
наразі важко встановити (якщо взагалі можливо), а ті спроби які на цьому тлі чиняться є передусім
частиною того публічного та наукового дискурсу, який сам впливає на її перебіг.
В цьому контексті, вкрай важливим є питання використання тих чи інших сюжетів та образів
у висвітленні «європейської міграційної кризи»/«європейської кризи біженців», а також оцінки їх
вжитку в публічному та науковому дискурсах. Інакше кажучи, від того як «європейська міграційна
криза»/«європейська криза біженців» висвітлюється на глобальному, загальноєвропейському
та національному рівнях значною мірою й залежить розвиток цієї проблеми на практиці.
Більше того, навіть питання «правильної» термінології (а також пов’язаних з нею акцентів і
конотацій) стає «полем битви» конкуруючих дискурсивних практик, через які різні актори
намагаються впливати на процес прийняття політичних рішень.
Показовою в цьому сенсі можна вважати кампанію за вихід Сполученого Королівства
з Європейського союзу, якій вдалося створити стійке антиіммігрантське послання, що навмисно
приховало важливі політичні та правові відмінності між різними категоріями людей: трудовими
мігрантами (переважно з європейських країн), попередніми міграціями з Карибського басейну
та Південної Азії, й шукачами притулку та біженцями (переважно з інших регіонів світу). Об’єднавши
ці категорії і перетворивши їх у свідомості потенційних виборців на однорідне «іммігрантське»
населення, кампанія за вихід Сполученого королівства з Європейського союзу зуміла акумулювати
значно ширший спектр страхів, які стосуються економіки, безпеки, раси, культури, суверенітету
тощо, ніж зосередження на одній з цих категорій. І, врешті-решт, ця стратегія себе виправдала. Саме
вона, дуже ймовірно, стало критично важливою на голосуванні (та в процесі імплементації
голосування) по «Брекзіт».
Водночас проблема єдності Європейського союзу, яку виявила та посилила «європейська
міграційна криза»/«європейська криза біженців», одним лише виходом Сполученого королівства
з Європейського союзу не обмежується. Вона, цілком виправданно, усвідомлюється багатьма
й як «криза управління ЄС», й як «криза солідарності ЄС» тощо.
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Kamenchuk T. O. «European migration crisis» / «European refugee crisis» as a challenge
to the unity of the European Union
The relevance of the research topic is unquestionable according to the importance of the “European
migration crisis”/“European refugee crisis” in public and scientific discourses of the European Union
and the world. However, according to our observations, existing studies a priori are based on the objective
nature of the “European migration crisis”/“European refugee crisis” and almost do not take into
consideration its subjective (discursive-cognitive) nature. Thus, the goal of our study is to clarify the impact
of perceptions of the “European migration crisis”/“European refugee crisis” on the European integration
project (European Union).
The research topic is based on systemic and interdisciplinary approaches, as well as on discursive
and cognitive approaches, the use of which, to a large extent, have disclosed the subjective nature
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of the “European migration crisis”/“European refugee crisis”. In addition, a number of special scientific
methods were used. In particular, descriptive and prognostic, sociological and content analysis, historicalgenetic and problem-chronological, etc.
Finally, it has been found that the practical development of this problem depends, to a large extent,
on how the “European migration crisis”/“European refugee crisis” is covered at the global, pan-European
and national levels. Moreover, even the question of “correct” terminology (as well as the question
of related accents and connotations) becomes a “battlefield” of competing discursive practices,
through which various actors try to influence the decision-making processes.
The campaign for the United Kingdom’s withdrawal from the European Union is indicative in this
sense. At the same time, the problem of the European Union’s unity, that was revealed and strengthened
by the “European migration crisis”/“European refugee crisis” is not limited to the United Kingdom’s
withdrawal from the European Union. It is correctly perceived as a “crisis of EU governance”, a “crisis
of EU solidarity” and so on.
Keywords: European migration crisis, European refugee crisis, governance crisis, solidarity crisis.
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ПИТАННЯ КРИМУ В УКРАЇНСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИНАХ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ
Стаття присвячена аналізу висвітлення питання Криму для існування та розвитку української
державності в геополітичних вченнях українських мислителів першої половини ХХ століття. Для них
«кримське питання» є складовою теоретичних шукань щодо геополітичних напрямних розвитку
України в минулому, сучасності і у майбутньому. Наголошується, що розгляд географічного фактору
як важливого чинника політики має значну історичну традицію. Відзначається, що українські
теоретики геополітики першої половини ХХ століття виходили з того, що саме оволодіння північним
узбережжям Чорного моря забезпечувало Україні вихід до комунікаційного простору як з точки зору
оборони, політичної взаємодії з її партнерами, так і сприяло розвитку торгівельно-економічних
зв’язків. Наголошується, що в працях, аналізованих в даній статті, йдеться про те, що геополітичне
значення кримського півострова, чорноморського простору й українських земель є практично
незмінним в різні історичні епохи від часів античності, до подій початку ХХ сторіччя. Відзначається,
що втрата Криму у 1918 році розцінювалась представниками української геополітичної думки першої
половини ХХ сторіччя як стратегічна поразка, що була, серед іншого зумовлена якістю тогочасної
вітчизняної політичної еліти та браком у неї фундаментальних геополітичних знань. При цьому
мислителями звертається увага на те, що тогочасні політичні партнери молодої української
держави керувалися у своїх діях, перш за все, виходячи з власних національних геополітичних
інтересів. Робиться висновок про актуальність теоретичних напрацювань представників української
політичної думки першої половини ХХ сторіччя в ситуації, що складається навколо України і у всьому
східноєвропейському регіоні, в тому числі й у питанні деокупації і повернення кримського півострова
під юрисдикцію України.
Ключові слова: геополітика, Крим, геополітичні вчення, чорноморський геополітичний простір,
комунікаційний простір.
Окупація Росією, з подальшою анексією, Кримського півострова у 2014 році актуалізували
питання значення Криму в геополітичних розкладах для майбутнього як України, так і всієї Східної
Європи, Європейського континенту в цілому.
Найперша реакція аналітиків-міжнародників реалізувалась в межах обговорення проблеми
мілітаризації півострова, перетворення його в непотоплюваний авіаносець, нову стратегічну базу
Росії для розміщення ядерної зброї.
Інцидент із захопленням українських військових суден і моряків у міжнародних водах поблизу
Керченської протоки у 2018 році привернув пильну увагу світової громадськості й посилив акценти
на проблемах безпеки і свободи морського мореплавства, дотримання норм міжнародного морського
права, виконання Росією рішень міжнародних судових інстанцій, наявності дієвих інструментів
впливу на країну-агресора.
В той же час, для світового співтовариства питання значення Криму для розвитку української
державності, формування України як демократичної, економічно розвиненої і такої, що була б гідним
партнером західного світу як в політико-економічних (ЄС), так і політико-воєнних структурах
(НАТО) залишається, на наш погляд, недостатньо висвітленим. Та й сучасне українське керівництво,
складається враження, не завжди повною мірою оцінює геополітичне та геоекономічне значення
Криму для майбутнього України, європейської стабільності і миру в цій частині світу.
Ініціювання і проведення чинною українською владою «Кримської платформи» як міжнародного
координаційного механізму для повернення кримського питання на порядок денний світової політики
©1Коршук Р. М., Салтовський О. І., 2022
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на якийсь час повернуло увагу міжнародної громадськості до питання деокупації півострова.
Як відзначав міністр закордонних справ Д.Кулеба на виступі у Верховній Раді України 10 вересня
2021 року «Кримська платформа вперше за багато років вивела питання Криму на найвищий
міжнародний рівень та є новим інструментом формування регіональної і глобальної безпеки,
що відповідає цілям Стратегії зовнішньополітичної діяльності України» [1]. Однак, подальше
наростання напруженості на російсько-українському кордоні, загрози повномасштабного вторгнення
російських військ в Україну знову сконцентрували увагу на питаннях першочергового вирішення
«питання Донбасу» та збереження самої української державності.
Український історик Я.Дашкевич, звертаючи увагу на ситуацію, що склалась в сучасному
європейському політикумі щодо питання Криму зазначав: «Функція Криму як ключа
до континентальної України дуже добре (про що наші історики чомусь не згадують) розуміли
революційні французи (плани французького міністра закордонних справ часів конвенту Лебрена,
агента Директорії Муасонюра 1792–1798 pp.). Розподіл Росії вони передбачали розпочати з півдня
із захоплення Криму та проголошення незалежності Української козацької республіки. пізніше
французи забули заповіт предків, вперто, до отупіння, підтримували білі і червоні російські режими
проти України. виходить, історію не читають і геополітику не вивчають не лише в Україні, але й
на Заході [2, с.607].
Звернення до історії питання, теоретичних напрацювань вітчизняних політичних мислителів
минулого може бути суттєвою ідейною та ідеологічною підтримкою не лише дій українських
політиків, української влади, а й дозволить повніше розуміти проблему всім, хто небайдужий
до питань міжнародної безпеки та збереження світового порядку встановленого по закінченні Другої
світової війни.
В історії української політичної думки існує доволі значна традиція пов’язана з осмисленням
значення Криму і чорноморського геополітичного простору в цілому для відродження, становлення і
розвитку української державності. Особливо активно ця проблема обговорювалася в науковому
дискурсі періоду між світовими війнами, коли вітчизняними політичними діячами та теоретиками
політичної думки здійснювався аналіз причин поразки української революції 1917-1921 рр.
Роль географічного фактору у визначенні долі України, її державності, напрямних її розвитку
завжди була об’єктом зацікавлення українських політичних мислителів. Можна згадати хоча б
розмірковування П.Орлика (1672-1742) у «Виводі прав України» про роль незалежної української
Козацької держави як чинника стримування московської агресії та загрози свободі європейських
народів. Анонімний автор «Історії Русів» вказував на значення України для збереження балансу сил
між європейськими центрами сили.
М.Драгоманов (1841-1895) не лише дав перший повний опис українських етнічних земель
в кінці ХІХ ст., а й пояснював географічними чинниками вибір українським суспільством орієнтації
на московську державу у 17-18 ст.: « Без північних берегів Чорного моря Україна неможлива як
культурний край; ми мали ті береги в часи Уличів, Тіверців і Тмутараканської Русі; ми відбили
впять частину їх перед нападом турків у ХV ст. і мусили так чи сяк узяти їх потім. Не вдалось нам
цього зробити під Польщею, з самим козацтвом то мусило це зробитись під московськими царями
(Польща була власне державою Балтійського басейну і через те байдужою до чорноморської
справи, інтересної для подніпрянців. Московщина, як держава Балтійського і Каспійського басейну
теж байдужа до тої справи, але Донщина притягала її до Чорного моря. Ось де фатальна причина,
чому всеєвропейська, а не спеціально українська завдача зруйнувати Туреччину ХV-ХVІ ст. була
виконана в ХVІІ-ХІХ ст. державою московською, а не польською» [3, с.444]. Саме виконання цієї
життєво важливої задачі, на його думку, і зумовило орієнтацію значної частини українського
суспільства на Москву – «московське царство все-таки виповнило елементарну географічнонаціональну задачу України!» [3, с.446].
Теоретики української геополітичної думки першої половини ХХ ст. виходили з факту того, що
українці здавна посідали широку смугу степу та лісостепу Північного Причорномор’я, а контроль
за берегом моря давав їм вихід до світового комунікаційного простору.
Як наголошував один з кращих українських сходознавців першої половини XX сторіччя,
економіст та економіко-географ А.Синявський (1866-1951), розкриваючи особливості нашої території
з позицій участі у світових економіко-комунікаційних взаємодіях, «Територія України в період
річкових культур та середземноморський, як і в пізніші часи, особливо з утворенням Багдадського
халіфату на південному заході Азії й Кордовського на далекому заході Європи в Еспанії, була
перепуттям між Сходом і Заходом. Далі вона стає тим битим шляхом народів, що переходили між
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Уралом та Каспієм на Захід»[4, с.192]. І ця особливість зумовлювала історичну долю України та її
зовнішньо-економічні і зовнішньополітичні напрямні розвитку.
Той факт, що Україна не мала важкопрохідних природних кордонів на сході і південному заходу
постійно спричиняв втрату нею так важливого для її самостійного існування чорноморського берега, а
вирішення завдання оволодіння ним вважалось одним з найголовніших геополітичних пріоритетів
України. Окреслюючи ці завдання, Ю.Липа (1900-1944) наголошував, що метою геополітичної
експансії України завжди було здобування чорноморських берегів, відзначаючи, що від давніх часів
українці посідали найбільші ріки, які впадають у Чорне море від Дунаю до Кубані, то відступаючи під
натиском кочівників угору за течією, то спускаючись до гирл за сприятливіших історичних умов.
«Ріки, – підкреслює Ю.Липа, – ці найзручніші маґістралі давніх часів, відігравали велику роль
у формуванні національних спільнот: річна мережа формує одність території, її торгівлі, влади,
звичаїв, врешті, мови і релігії» [5, с.57]. На його думку, мережа судноплавних рік зі спокійною течією
формували спільність території на якій формувалась українська нація і, одночасно, служили
найзручнішими шляхами для зав’язків із зовнішнім світом: «Річна система українських шляхів
кінчається з гирлами рік. Але це не кінець лучби, це розвинення її в ще більшу систему, систему
морську. Чорне море органічно зв’язане з українськими ріками виявом і матеріальних, і духовних
тенденцій української території» [5, с.58].
Говорячи про вплив особливостей річкової мережі території формування української нації та
значення боротьби за оволодіння північним берегом Чорного моря Ю.Липа звертає увагу на те, що
протягом століть основні міграційні потоки великих мас населення відбувалися в цих напрямках
практично до початку ХХ-го століття, а колонізовані українцями в межах цього геополітичного
простору сприймались ними як етнічно українські, на відміну від земель колонізації в степах
Казахстану, Поволжя, Сибіру, Далекого Сходу чи земель поселення за океаном, куди еміграційні
потоки спрямовувались політикою урядів Російської та Австро-угорської імперій.
Українські геополітики першої половини ХХ сторіччя вважали, що боротьба за опанування
північним берегом Чорного моря протягом тисячоліть була одним з головних сенсів української
історії. Вихід до морського узбережжя забезпечував комунікаційний простір як щодо політичної
самостійності українських земель, так і участі в світовій торгівлі, сталість і безпечність зв’язків
із традиційними ринками збуту українських товарів та доступу до джерел життєво необхідної для
економіки сировини.
Особливе значення для розвитку ситуації в чорноморському басейні належало Криму –
геополітичній точці в якій сходились інтереси провідних держав європейської цивілізації в різні
історичні епохи.
У програмній праці «Призначення України», аналізуючи роль півострова у реалізації
геополітичних амбіцій провідних держав-суб’єктів європейської історії, Ю.Липа наголошував, що
«Крим, чи, українською мовою кажучи, Перекоп, чи історичною назвою звучи – Таврида – це
ідеальний ключ до панування над Чорним морем. Взагалі півострови в Геополітиці – це символи
тенденції суходолу до панування над водними просторами. Таке ж значіння має й потужна жадібна
долоня Тавриди з її розчепіреними пальцями: нераз в історії тими пальцями були міцно натягнені
кермівні віжки до всіх важніших пунктів чорноморського побережжя (Пантикапей, Херсонес,
Севастопіль)» [5, с.74].
Значення Криму, вказував мислитель, було усвідомлене правителями різних держав і різних
історичних епох – від боспорського царя Мітрідата VІ Євпатора і римського імператора Нерона
до імператорів царської Росії та Німеччини. Воно було зумовлене тим, що «Крим – це осередок
торговельних і політичних доріг Чорного моря. Це – рушійний важіль до кермування не тільки
побережжя, але й до контролі всіх територій і річних систем, що їх ріки впливаються в Чорне море.
Врешті Крим рішає, чи озівська система рік вливається до замкненого озера, чи до затоки Чорного
моря. Крим контролює тим самим і приозівські, і кубанські землі. Сильна влада на Кримі може діяти
й глибше: спираючись на Дон, замкнути і волзьке гирло на Каспію, і просуватися на Каспій. Це ж
звідти йшли напади українців (русинів) на Каспій в VІ – VII стол. по Хр., згадувані в арабських
істориків. Врешті здовж рік території Кубані влада на Кримі може просуватися на Кавказ аж
до одного з найважніших стратегічних пунктів передньої Азії – Вірменського узгіря» [5, с.74-75].
Інший провідний український теоретик геополітики С.Рудницький (1877-1937), відзначав, що
з географічної точки зору «Українські води зосереджені у Чорнім морі. Україна – се північно-східний
округ чорноморської річної області» [6, с.78]. Саме це визначає її історичні й геополітичні напрямні
розвитку.
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При цьому геополітичне значення кримського півострова, чорноморського простору й
українських земель є практично незмінним в різні історичні епохи, а ми можемо спостерігати тяглість
його оцінки видатними лідерами суб’єктів європейської і світової політики різних епох. Зокрема
Ю.Липа наголошував, що «Геній Нерона, імператора Риму, що його найбільш подивляє тепер
Муссоліні, оцінив тоді ґеополітичну вартість Понту й цілої України» [5, с.84].
Одночасно мислитель наголошує на тому, що питання контролю кримського геополітичного
виступу завжди нерозривно було пов’язане з історичною перспективою України: «Цей наступ
Тавриди від часів Боспорського цісарства звязаний органічно з ґеополітичними традиціями
українських земель і хто є їхнім володарем, той перебирає на себе завдання «наступу Тавриди», чи то
буде Володимир Великий, чи міністр Росії, що в 1914 р. домагався Дарданел» [5, с.75].
Аналізуючи період існування Української народної республіки і Ю.Липа і С.Рудницький
звертають увагу, як на один з ключових моментів, що визначили її історичну долю, на події, які
розвивалися навколо Криму у 1918 році.
Кримський похід військової групи на чолі з полковником армії УНР П.Болбачаном був, на думку
українських геополітиків, не лише прикладом блискучої військової операції, але й свідченням
стратегічного мислення її керівника. Так, Ю.Липа, оцінюючи ці події наголошував: «Був перед ними
Сиваш, брама Криму – дорога ґеополітичної і державної традиції українських земель». [5, с.99].
Однак результати блискучої воєнної операції українських військових зіткнулись з неприйняттям
командування німецької армії, що зайшла на територію України як союзницька (разом з армією
Австро-Угорської імперії) за результатами Берестейського мирного договору 1918 року. Серед
іншого, події навколо результатів кримського походу військ УНР на чолі з П.Болбачаном, яскраво
проілюстрували пріоритетність для навіть найближчих союзників молодої української держави їх
власних геополітичних інтересів.
Незважаючи на прихильне ставлення німецького командування, пише Ю.Липа, до українських
вояків, на те, що завдяки допомозі німецької австро-угорської армій вдалося викинути радянські
російські війська з усіх українських земель колишньої Російської імперії, в питання Криму німці
виявились непоступливими. І тут, зазначає Ю.Липа, «Нема нічого дивного, бо для німецьких стратегів
Крим мав передусім ґеополітичне значіння. Це мала бути важна карта в руці берлінського грача. Ніякі
договори Києва, чи спротив молодого українського війська не врятували б у квітні 1918. р. Криму від
німецької окупації». [5, с.99].
Така суперечність між інтересами України та її найближчого на той час союзника з питання
Криму мала для майбутнього української держави просто фатальні наслідки. На думку
С.Рудницького, саме «Втрата Криму, що вже тоді (1917) мав українську зглядну більшість населення,
відразу видала засуд смерти на українську державність. Бо без Криму немає самостійної України –
він розбиває її головну основу і опору: чорноморський беріг» [6, с.294].
Ю.Липа, оцінюючи дії німецьких союзників щодо України в «кримському питанні», зазначав,
що на боці Німеччини була не тільки (і не стільки) військова перевага, а власна продумана і амбітна
стратегія підкріплена чітким розумінням власних геополітичних пріоритетів. Адже для Німеччини
«Крим – морські путі, Крим – путі через Каспій, Кавказ і Малу Азію до Месопотамії, Арабії, Ірану.
Це було найважніше для німецького грача на Україні. Німці добре знали старі ґеополітичні маґістралі,
недарма їхня багдадська залізниця просто наслідує старий еґейсько-візантійський тракт» [5, с.101].
І констатує: «Молода кілька десятьлітня німецька держава давала ще молодшій
кільканадцятьмісячній українській державі її першу лекцію геополітики» [5, с.101].
С.Рудницький аналізуючи в роботі «До основ Українського націоналізму» причини поразки
українських національно-визвольних змагань також звертає увагу перш за все не на зовнішні
обставини, не на поведінку союзників, а на, перш за все, якість української політичної еліти.
«Головних причин є, думаю, дві: 1) це дуже мала загальна освіта в української інтелігенції;
2) це недостача в неї здорової національної свідомости. Перша причина в дуже значній мірі родить
другу, однак друга зв’язана теж виразними причинковими зв’язками з першою» [6, с.274].
Серед основних вад української еліти (інтелігенції) С.Рудницький відзначає «відсутність
географічного знання». Як наслідок, складається ситуація, коли «Не з’ясовуючи собі ось хоч би
величини України й її народу, не тільки наші сірі інтелігенти, а й наші визначні політичні діячі зводять
українську справу до спільного знаменника зі справами «инших малих народів». Як це шкодить
ідеології українства, не треба довго доказувати. В практичному напрямкові недостача географічного
знання має просто фатальні наслідки. Згадаю хоч би це, що в останніх часах наші політичні діячі не те,
що шафували межовими українськими землями направо і наліво, але по ігнорації своїй навіть
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не підносили домагань на величезні простори українських земель. Ніхто з них не вмів не те
що використати, але навіть і піднести цієї безлічі політично-географічних, економічно-географічних,
лучбово-географічних та инших аргументів, які промовляють за українською державністю
на Південному Сході Европи» [7, с.3-4].
Аналіз ситуації, що склалася навколо «кримського питання» на початку ХХ та початку
ХХІ століття дозволяє виразні історичні паралелі й зрозуміти тенденції подальшого розвитку ситуації
в цій важливій частині світового геополітичного простору.
Втрата Криму, винесення питання про його повернення під контроль української держави є
серйозною загрозою не лише для її самостійного існування як суб’єкту міжнародних відносин.
Це посилює реваншистські настрої в російському суспільстві, укріпляє підґрунтя для
експансіоністських планів керівництва Російської Федерації, що несе загрозу подальшому
руйнуванню світового політичного порядку, який, здавалося б назавжди, знав з порядку денного
загрозу нової світової війни.
Деокупація Криму, повернення півострова під юрисдикцію української влади є невід’ємною
складовою частиною процесу, який має забезпечити відновлення нормального стану міжнародних
відносин на Європейському континенті, дотримання принципів непорушності державних кордонів
та незастосування сили в міжнародних відносинах.
Актуальним залишається зроблений ще Ю.Липою висновок – «Українські землі не є ніякою
закутиною. Під оглядом торговельним і геополітичним – це одна з найважливіших земель світу.
Це значення України тільки зростатиме в сучасному» [5, с.118].
А політикам не лише українським, хоч перш за все саме їм, а й світовим, що дбають за долю
всього світу й людства, а не лише про нагальні інтереси миттєвої економічної вигоди варто засвоїти
висновок С.Рудницького: «Світово політичне значіння України полягає на цім, що вона своєю
великою й довгопростягнутою територією спинювала б експанзію Росії до Адрійського й Егейського
моря, до Передньої Азії й Єгипту й робила б майже неможливою експанзію до Індії» [6, с.294].
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Korshuk R. M., Saltovsky O. I. The issue of Crimea in the Ukrainian geopolitical doctrines
of the first half of the twentieth century.
The article is devoted to the analysis of the coverage of the Crimea issue for the existence and
development of Ukrainian statehood in the geopolitical teachings of Ukrainian thinkers of the first half
of the twentieth century. For them, the "Crimean issue" is part of the theoretical search for geopolitical
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directions of Ukraine’s development in the past, present and in the future. It is emphasized that
the consideration of the geographical factor as an important factor in politics has a significant historical
tradition. It is noted that Ukrainian geopolitical theorists of the first half of the twentieth century assumed
that the conquest of the northern Black Sea coast provided Ukraine with access to the communication space
in terms of defense, political interaction with its partners and trade and economic ties. It is noted that the
works analyzed in this article state that the geopolitical significance of the Crimean peninsula, the Black
Sea area and the Ukrainian lands is virtually unchanged in different historical epochs from antiquity
to the events of the early twentieth century. It is noted that the loss of Crimea in 1918 was seen
by Ukrainian geopolitical thought of the first half of the twentieth century as a strategic defeat, which was
due, among other things, to the quality of the then domestic political elite and its lack of fundamental
geopolitical knowledge. At the same time, thinkers draw attention to the fact that the then political partners
of the young Ukrainian state were guided in their actions, primarily on the basis of their own national
geopolitical interests. It is concluded that the theoretical work of representatives of Ukrainian political
thought of the first half of the twentieth century in the situation around Ukraine and throughout the Eastern
European region, including the issue of deoccupation and return of the Crimean peninsula to Ukrainian
jurisdiction.
Keywords: geopolitics, Crimea, geopolitical doctrines, Black Sea geopolitical space, communication
space.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР
У статті зроблено спробу розкрити сутнісні характеристики економічної безпеки, її складові,
роль та особливості. Розуміння національної безпеки України, як комплексу взаємопов’язаних
складових, дає змогу винести на порядок денний її економічний вимір –провідний з-поміж інших:
воєнного, енергетичного, інформаційного, демографічного та консолідуючого – політичного.
Простежується еволюція організаційно-правових засад та інституцій державного управління,
створених для гарантування економічної безпеки в умовах виникнення загроз та протидії їм
у незалежній Україні, надано оцінку ефективності їх діяльності, виокремлено слабкі сторони
економічної системи України, які загрожують національній безпеці держави, та шляхи їх подолання.
Доведено взаємозалежність та узгодженість економічної безпеки України та національних
економічних інтересів України та їх безпосередній вплив не лише на економічний, а й політичний
суверенітет нашої держави. Стверджується, що розуміння сутності економічної безпеки України,
як засобу захисту власних інтересів політичною елітою та повільне зростання економічної культури
пересічних громадян, є загрозами для економічної безпеки держави. Зосереджено увагу
на необхідності завершення розпочатих реформ, зокрема, посилення захисту приватної власності,
зміни правоохоронної системи та ініціювання невідкладних реформ і заходів – велика приватизація
корпоративного управління державних підприємств, підвищення низького рівня економічної
грамотності населення, дерегуляції економіки, інноваційна модернізація промисловості, поліпшення
статусу регіональних інституцій, подальша економізація зовнішньої політики задля розширення
географії та зростання потужності українського експорту, врегулювання ефективності інститутів
економічної дипломатії. Наголошується, що для захисту держави бракує не лише професійної оцінки
економічного виміру національної безпеки і декларування реформ, а й патріотів-реформаторів,
які мають здобути підтримку і розуміння у суспільстві.
Ключові слова: національна безпека, економічна безпеки України, національні економічні
інтереси, нормативно-правові акти, індикатори економічної безпеки.
Постановка проблеми
Актуальність проблеми економічної безпеки у XXI ст. визначається її багатовимірністю,
динамічністю та багатоаспектністю, що є наслідком змін світового порядку, зростання ролі
недержавних акторів, трансформацією її розуміння від економічної безпеки держави до соціальноекономічної безпеки людини в умовах виникнення нових глобалізаційних загроз. Однак як
на глобальному рівні, так і на мікрорівні, нинішній стан розвитку цивілізації спонукає людину
усвідомити, що водночас із задоволенням щораз більших потреб, перед нею прямо пропорційно
постають нові загрози безпеки життєдіяльності, економічні зокрема. У контексті України
турбулентність світових геополітичних процесів, ускладнення міжнародного становища та соціальноекономічного розвитку української держави загрожують інтересам її громадян, діяльності суб’єктів
господарювання та усталеного розвитку держави. Усе це спонукає широкі верстви українського
суспільства до пошуку дієвих заходів розв’язання назрілих практичних проблем щодо сприяння
поступальному розвитку економічної системи України, як одного з провідних аспектів гарантування
національної економічної безпеки. Водночас, розуміння національної безпеки України, як комплексу
взаємопов’язаних складових, дає змогу винести на порядок денний її економічний вимір, як один
із головних з-поміж інших: воєнного, енергетичного, інформаційного, демографічного та
консолідуючого – політичного. Власне такий підхід уможливлює розуміння Стратегії національної
безпеки України «Безпека людини – безпека країни» [1], передбачає розробку не лише Стратегії
економічної безпеки України [2], але і ще чотирнадцяти безпекових стратегій та програм [1],
усвідомлення масштабів проблеми та здійснення нашої наукової розвідки комплексно.
©1Котик Ю. В., 2022
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Мета дослідження – з’ясувати сутність економічного виміру національної безпеки України,
простежити еволюцію організаційно-правових засад та інституцій державного управління, створених
для гарантування економічної безпеки в умовах виникнення загроз та їх протидії у незалежній
Україні, надати функціональну оцінку ефективності їх діяльності, виокремити слабкі сторони
економічної системи України, які несуть виклики національній безпеці держави та акцентувати увагу
на засобах їх подолання. Плануємо довести взаємозалежність та узгодженість економічної безпеки
України та національних економічних інтересів України і їх безпосередній вплив не лише
на економічний, а і політичний суверенітет нашої держави.
Для розв’язання поставлених завдань нами передбачено: розгляд поняття економічної безпеки
держави із застосуванням «широкого підходу» Копенгагенської школи теорії міжнародної безпеки;
визначення ступеня економічної безпеки України та її складових і впливовість на інші сектори
безпеки, розкриття внутрішніх та зовнішніх економічних загроз національній безпеці України
в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України.
Теоретично наша робота має такі методологічні опори. Перша з них – це підхід до розуміння
міжнародної безпеки, який сформувався у межах Копенгагенської школи, у працях її засновників
Б. Бузана та О. Вейвера. Позаяк сформульована ними концепція регіонального комплексу безпеки
передбачає п’ять секторів безпеки, включно з економічним, інтегруючим серед яких є політичний [3],
ми адаптуємо її до національного рівня – держави, як одного з провідних суб’єктів міжнародної
безпеки. Друга точка опори полягає у розумінні економічної безпеки держави як системи взаємодії
суб’єктів: державних та недержавних інституцій, суспільства, окремих громадян для втілення та
захисту національних інтересів шляхом гарантування сталого та поступального розвитку
конкурентоспроможної національної економіки, інтеграції України в європейський економічний
простір, розвитку взаємовигідного економічного співробітництва з іншими акторами, в умовах
внутрішніх та зовнішніх загроз з метою їх запобігання, протидії та нейтралізації. Третя опора – це
застосування «гуманістичного підходу», який полягає у розумінні того, що як пріоритетний елемент
національної безпеки є безпека життя людини, а отже відповідає парадигмі XXI ст.: «життя людини є
найбільша цінність». Водночас ми виходимо з того, що методи і засоби управління у сфері
економічної безпеки мають специфіку, позаяк визначаються одночасно інтересами громадян,
суб’єктів господарювання і ринкової інфраструктури та держави.
Вимоги до обсягу публікації не дають змоги розкрити увесь спектр питань з обраної
проблематики, тому ми зосередимося на трьох аспектах: становлення нормативно-правової бази
економічної безпеки України; формування інституцій, що гарантують її втілення; характеристика
стану економічної безпеки України в умовах гібридної російсько-української війни.
За відсутності усталеної класифікації елементів економічної безпеки ми будемо опиратися
на запропоновану «Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року», а саме
структуру:
фінансова,
виробнича,
інвестиційно-інноваційна,
макроекономічна
та
зовнішньоекономічна з поглибленим розглядом останньої, тому що вона належить до напряму
нашого поглибленого інтересу. Вважаємо, що проблема визначення ступеня економічної безпеки
України є досить складною й тісно пов’язана з такими показниками економіки, як «економічне
зростання» і «стійкість соціально-економічної системи».
Аналіз останніх досліджень
Питання економічної безпеки України досліджується вітчизняними науковими колами та жваво
обговорюється на рівні експертів та громадськості з початком доби незалежності. Поступово дискусія
набула кількісних та якісних вимірів. У перше десятиріччя незалежності наукові праці
присвячувались обґрунтуванню дефініції «економічна безпека», сутнісним характеристикам, її
взаємозв’язку зі станом та ефективністю економіки та зовнішніми і внутрішніми загрозами, що дало
можливість зробити певні теоретичні узагальнення [4,5,6]. Чи не вперше у 1999 році було розроблено
Концепцію економічної безпеки України Інститутом економічного прогнозування (керівник проекту
В. Геєць) [7]. У подальшому науковці зосередилися на висвітленні окремих питань нашої
проблематики. Економічна безпека як комплекс захисту національних інтересів та базова умова їх
дотримання і реалізації розглядається у праці М. Пендюри [8]. Окремим складовим системи
економічної безпеки України присвячені наукові доробки : Т. Іванової [9], а саме еколого-економічній
безпеці, М. Єрмошенко [10] – фінансовій, О. Вовчак [11]. – банківській та інвестиційній, І. Вислоцької
[12] – соціальній. Осмислення наслідків Революції Гідності та подій російсько-української війни
не лише істотно змінило погляд українського суспільства на сутність та значення економічної
безпеки України, а і сприяло появі наукових праць, які висвітлюють досліджувану нами проблему
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системно, різнопланово та багаторівнево [13,14,15]. Важливу емпіричну базу для наукового
дослідження створюють статистичні матеріали Міністерства фінансів України, щорічні огляди
ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма» за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта та, головне,
розуміння інституціонально-нормативних засад гарантування економічної безпеки України надають
документи органів державної влади [17, 19, 23, 38, 39].
Виклад основного матеріалу
Визначення сутності економічної безпеки, її функцій, завдань, складових елементів та взаємодії
між ними і практичного втілення є актуальними питаннями сьогодення, тому що остаточно
не визначеними є об’єкт, типи та межі суб’єктності, особливості алгоритму процесу дії, мінливість,
як результат впливу динамічного розвитку суспільства. Еволюція формування поняття та функцій
економічної безпеки у контексті національної бере початок із середини ХІХ ст. з виокремленням
економної безпеки, як визначальної, у теорії марксизму та виникненням кемалістської концепції
Ф. Ліста, яка полягала у розумінні протекціоністської політики держави як форми протидії загрозам
для економіки слабких держав, що виникають від зовнішньоекономічної вільної конкуренції, що
сповідують високотехнологічні країни на міжнародній арені. У 30-х роках XX ст. кейнсіанська
економічна концепція, втілена Ф. Рузвельтом у США під час Великої депресії дефініції «економічна
безпека», надала нового змісту – це система заходів протидії не лише зовнішнім, а і внутрішнім
загрозам, які становлять небезпеку для успішного функціонування економіки держави (безробіття,
перевиробництво, банкрутство). Новий підхід до розуміння національної економічної безпеки,
інституційний сформувався у кінці XX ст. і полягає у розумінні проблеми національної економічної
безпеки як системи ефективного функціонування органів державного управління та протидії
бюрократизму, корупції розвитку тіньової економіки. Саме завдяки міжнародній інституції – ООН,
у 1985 р. на 40-й сесії Генасамблеї ООН було сформовано визначення економічної безпеки
міжнародною спільнотою [16].
Питання економічної безпеки України безпосередньо пов’язане із проголошенням незалежної
держави. Хоча формування нормативно-правового підґрунтя розпочалось ще з прийняттям
Декларації про державний суверенітет, у якій проголошено економічну самостійність УРСР як
суверенної незалежної держави: право українського народу на володіння, користування та
розпорядження національного багатства України, створення власної банківської, фінансової, митної
та податкової системи, створення національного банку України (далі НБУ), а за потреби і
зовнішньоекономічного банку, формування державного бюджету, захист усіх форм власності [17].
У контексті Декларації про державний суверенітет Верховною Радою УРСР 3 серпня 1990 р. було
прийнято Закон «Про економічну самостійність Української РСР», де закріплено право на самостійне
визначення стратегії соціально-економічного розвитку республіки, яка відповідає інтересам народу
України. Створювались власна фінансова, банківська, митна та податкова системи, законодавче
підґрунтя для налагодження зовнішньоекономічної діяльності, задекларовано поступовий перехід
до ринкової економіки та захист економічних інтересів УРСР. Визначалась зростаюча роль місцевих
органів влади в економічному самоврядуванні на відповідних адміністративних територіях [18].
В умовах загострення відносин республіки із союзним центром постало нагальне питання розбудови
інституцій УРСР для забезпечення економічної безпеки. Законом УРСР «Про перелік міністерств та
інші центральні органи державного управління Української РСР» [19] від 13 травня 1991 р.
затверджувався перелік реорганізованих міністерств та державних комітетів УРСР, у компетенції
яких, прямо або опосередковано, перебувають питання економічної безпеки. Прийнятим 21 травня
1991 р. Законом УРСР «Про зміни та доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР
у зв’язку із вдосконаленням системи державного управління» [20] Кабінет Міністрів УРСР (далі КМ
України) проголошувався найвищим органом державного управління та затверджувалась його
структура. 5 липня 1991 р. Законом УРСР «Про Президента Української РСР» запроваджувався
інститут президенства в Україні, відповідно до якого Президент УРСР визнавався «найвищою
посадовою особою Української держави й главою виконавчої влади» [21]. Акт проголошення
незалежності України та результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року прийнятим
законам УРСР надали статусу законів незалежної України. Схвалена раніше Постанова Верховної
Ради України (далі ВР України) від 11 жовтня 1991 р. «Про утворення Ради оборони України» [22] та
перелік законодавчих документів щодо створення судових органів влади України, в цілому,
довершили формування системи державного управління національною безпекою України та її
економічної складової. У березні 1992 р. ВР України затвердила «Основи національної економічної
політики України» [23], які започаткували напрями ринкових реформ: роздержавлення,
51

ISSN 2519-2949 (Print); 2519-2957 (Online) «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»

1 – 2022

приватизацію, структурну перебудову, модернізацію промисловості та сільського господарства.
Лібералізація цін, запровадження в обіг купоно-карбованця, формування ринкової інфраструктури:
діяльність товарних бірж, брокерських контор, вихід із рублевої зони у СНД, часткова переорієнтація
у зовнішній торгівлі на захід, прийняття у квітні 1992 р. України до МВФ та підписання з ним
меморандуму про проведення економічних реформ, угоди про партнерство та співробітництва з ЄС –
стали вагомими кроками для розвитку конкурентоспроможної економіки України, що відповідало
прагненням та національним інтересам її громадян, внутрішній та зовнішній безпеці держави.
Водночас зроблені кроки спричинили появу економічних загроз, які виявили ступінь ефективності та
дієвості створених нормативно-правової бази, інститутів та механізмів регулювання щодо
гарантування економічної безпеки України. Загрозою для фінансового сектору стали низький рівень
бюджетної дисципліни, властивості бюджетного дефіциту у відсотках до ВВП з 1991 по 1997 рр.
від 13,7 до 6,6 [23], зростання соціальних видатків. Виробнича небезпека полягала у різкому падінні
ВВП унаслідок скорочення виробництва товарів та послуг, високої матеріало- та енергоємності
промислового виробництва, його низького технологічного рівня. Загрозою для зовнішньоекономічної
безпеки України постала «газова голка Росії», яка у 1993 р. вплинула на підписання Масандрівських
угод, що вже негативно позначилося не лише на економіці, а й на суверенітеті України. Однак
найбільш небезпечною стала макроекономічна нестабільність, яка виявилась у гіперінфляції 1992 та
1993 рр., галопуючому зростанні цін на енергоносії, що сумарно з необдуманим копіюванням
російських реформ та застосуванням методів «шокової терапії» за відсутності прямих інвестицій від
МВФ і неконкурентності української продукції за кордоном спричинили економічну кризу в Україні.
Стан економічної безпеки вплинув на соціальну сферу: номінальне зростання заробітної плати
у 1992-1995 рр. досягло з 1,5 тис. купонів до декількох мільйонів [24], і водночас її реальне падіння,
спричинене стрімким зростанням цін та «замороження» її виплати, стало початком соціальної
напруги. У результаті, страйк шахтарів у 1993 році став не лише каталізатором у загостренні
політичної кризи, вирішити яку намагались шляхом дострокових президентських виборів, а і
аргументом, що доводить взаємозалежність та взаємовплив усіх секторів національної безпеки,
економічного та політичного зокрема. Незадовільний стан економічної безпеки України у перші роки
незалежності, який вплинув на тривалість кризових явищ в економічному і, як наслідок, політичному
житті держави, пояснюється не стільки недосконалістю нормативно-правової бази, прорахунками
у функціонуванні відповідних інститутів, як вузьким розумінням економічно неосвіченою
радянською номенклатурою дефініції «економічна безпека», сукупністю внутрішніх загроз власним
інтересам, що суперечили національним. Відсутність стратегії стабільного розвитку економіки та
не усвідомлення пересічними громадянами викликів, які несуть закони функціонування ринку,
перебування всієї нації у стані ейфорії щодо гарантованої допомоги розвинутих країн, як правило
сусідів, у розв’язанні питань національної безпеки української держави – це неповний перелік загроз
економічній безпеці України у перше п’ятиріччя незалежності.
Результатом інституційної кризи, яка полягала у протистоянні між гілками влади в Україні та
вплинула на виникнення та перебіг політичної та економічної кризи, стало прийняття 28 червня
1996 р. Конституції України, у якій статтею 17 визначалось гарантування економічної та
інформаційної безпеки найважливішою функцією держави [25]. Та найголовніше – Основний закон
став правовою основою для формування цілісної інституційної системи економічної безпеки, яка
налічує інститути державної влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, суто
економічні інститути, визначальний з яких власність. Окрім того, була створена правова база для
утворення та функціонування Ради національної безпеки та оборони України (далі РНБО), яка
відповідно до Закону України «Про Раду економічної безпеки і оборони України» від 5 березня
1998 року отримувала широке коло повноважень, одне з ключових, вживати заходів економічного
характеру «відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам
України» [26]. Однак до складу РНБО, на момент створення, очільники міністерств, що відповідають
безпосередньо за розв’язання економічних питань, не входили. Водночас волею Конституції України
[25] та іншими законодавчими актами було запроваджено гривню національною валютою України,
що надалі завдяки ефективним заходам НБУ та співпраці з іноземними фінансовими партнерами, а
саме прив’язки дол. США до купонокарбованця, сприяло у подальшому до стабілізації гривні:
наближення офіційного та комерційного курсу дол. США, підтримання курсу гривні щодо іноземних
валют та прискорення руху грошей, а отже сприяло покращанню стану кредитно-фінансового ринку
України. Поліпшення макроекономічних показників, проведення реформ з метою прискореного
розвитку промисловості, ваучерна приватизація, розпаювання колгоспних земель та, головне,
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співпраця з міжнародними інституціями, що надали «порцію фінансової довіри» для зростання
економічної стабільності української держави, сприяли розумінню вагомого значення економічного
виміру національної безпеки у посланні Президента України до ВР України від 23 лютого 2000 р.
У ньому визначались завдання для досягнення реального економічного зростання з метою
розв’язання насамперед соціальних питань, посилення фінансової та технологічної безпеки,
здійснення довгострокових пріоритетних заходів для успішного ведення енергетичної, продовольчої
та екологічної політики [27].
Закон України «Про основи національної безпеки України» від 16 червня 2003 р. дав
тлумачення сутності національної безпеки, конкретизував загрози національним інтересам України
й економічним зокрема, у сферах боротьби з корупцією, фінансової, банківської, соціальної та
інвестиційної політики, захисту інформаційних технологій, енергетики, функціонування природних
монополій та довкілля. Серед пріоритетів національних інтересів визначним стало «створення
конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення постійного
зростання рівня життя і добробуту населення, збереження та зміцнення науково-технологічного
потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку» [28]. Серед загроз в економічній сфері
виокремлювались: «істотне скорочення внутрішнього валового продукту, неефективність
антимонопольної політики держави», стрімке зростання тіньової економіки, домінування
у діяльності управлінських структур особистих інтересів над національними [там само]. І хоча
на основі цього закону не було розроблено економічної стратегії, він став першим
загальнодержавним нормативно-правовим актом у якому було відведено значну увагу елементам та
складовим економічної безпеки.
Окрім розглянутих, нормативно-правову базу регулювання питань економічної безпеки України
розширили Закони України «Про Службу безпеки України», «Про Національний банк України», «Про
місцеві державні адміністрації». Потрібно зауважити, що систему нормативно-правових документів
щодо забезпечення економічної безпеки України у 2000-2010 рр. суттєво доповнило та деталізувало
прийняття Кримінального, Цивільного, Податкового та Бюджетного кодексів. Важливим кроком
до ефективної оцінки та вимірності економічної безпеки стала розробка Міністерством економіки
України Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, у якій визначені критерії та
індикатори економічної безпеки, їх граничні та порогові значення, розроблено алгоритм обрахування
інтегрального індексу економічної безпеки [29]. У 2013 р. було прийнята нова редакція Методичних
рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Відтоді інтегральний індекс
економічної безпеки розраховується на основі дев’яти субіндексів – складових економічної безпеки.
Окрім того, документ доповнено переліком індикаторів та джерел вхідної інформації за складовими
економічної безпеки [30]. Створення і використання Методичних рекомендацій щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України постало альтернативою і водночас доповненням рейтингу
міжнародної конкурентоспроможності держав, який визначається Світовим економічним форумом
(СЕФ) і ранжуванням країн за індексом глобальної конкурентоспроможності, вираховується
на основі дванадцяти усталених параметрів [31].
Для формування організаційно-правових засад державного управління гарантування економічної
безпеки вагомим кроком стало прийняття 12 лютого 2007 р. Стратегії національної безпеки України,
яка визначила стан економічної безпеки держави, перелік викликів та загроз для неї, стратегічні
пріоритети політики національної безпеки, зокрема «забезпечення прийнятного рівня економічної
безпеки, що неможливо без здійснення структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності
національної економіки» [32]. Важливо, що, окрім внутрішньо безпекових заходів, серед кроків для
створення сприятливих зовнішніх умов щодо гарантування безпеки держави передбачались дії для
захисту українських громадян та їхніх інтересів за кордоном; вирішення з Румунією спірних питань
щодо проходження кордонів по континентальному шельфу, формування зони вільної торгівлі з ЄС,
створення фундаменту для повноправного членства України в Європейському співтоваристві,
поглиблення всестороннього співробітництва з країнами східноєвропейського регіону щодо
формування спільної енергетичної політики у сфері транзиту енергоносіїв [там само]. Редакція
Стратегії національної безпеки України 2012 р. принципово відрізняється лише вилученням згадки про
співпрацю з НАТО, визнанням «критичної зовнішньої залежності національної економіки» та більш
нагальними для національної безпеки внутрішніх викликів [33].
Нарешті, аналізуючи повноваження державних суб’єктів, що гарантують економічну безпеку,
умовно можна виділити два рівні управління: перший – загальнодержавний (стратегічний), до якого
належать ВР України, Президент України, КМУ, РНБО України, НБУ, міністерства та центральні
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відомства і другий – регіональний та місцевий (тактичний), представлений державними
адміністраціями, радами та виконкомами різних рівнів.
Отже, після декларування у Конституції України гарантії економічної безпеки як головної
функції держави станом на початок 2014 р., була значно вдосконалена нормативно-правова база
гарантування економічної безпеки та інституціональна система для підвищення ефективності її
втілення. Однак у практичному вимірі ступінь реалізації визначених завдань шляхом проведення
реформ та невідкладних заходів не задовільняв українське суспільство, а загрози та виклики
економічній безпеці лише зростали. Після розпаду СРСР Україна мала значні економічні стартові
можливості та природні ресурси. За рівнем розвитку промисловості та сільського господарства,
транспорту та енергетики наша держава перебувала на рівні з країнами Східної Європи. Однак
переважна більшість з них швидко пройшли постсоціалістичну трансформацію, шляхом успішного
проведення ринкових реформ, та відновили сталість і поступальний розвиток економіки. Україна ж
не проводила реформ, зволікала з ними або не доводила до завершення. Проведена цінова та
торговельна лібералізація призвела до різкого падіння показників життєвого рівня населення,
приватизація – до глибокої майнової диференціації громадян, податкові реформи виявились
не ефективними та «загнали» частину економіки в тінь, реформи ринку праці зробили найманих
працівників незахищеними перед роботодавцями, верховенство права не стало нормативним ідеалом
української системи права, а антикорупційні органи виявились не дієвими та скомпроментували себе
у суспільстві. Найбільшими внутрішньоекономічними загрозами постали: становлення олігархічного
капіталізму, як наслідок, монополізація економіки в інтересах фінансово-промислових груп, тотальна
корупція, зарегульованість економіки, зростаючий дефіцит бюджету та державного боргу,
«інвестиційний голод». Серед зовнішньоекономічних загроз – це хронічно від’ємне
зовнішньоторговельне сальдо, особливо з головним партнером на 2014 рік – Росією, переважна
частка в експорті сировини або ж товарів з малою доданою вартістю, відкритість економіки
на рівні 50% [34], що робить її уразливою від впливу зовнішніх чинників: світових економічних криз,
політика протекціонізму інших держав, складність у розв’язанні ергатичного питання: «газові війни»
з Росією за часів президенства В. Ющенка та пряма загроза національній безпеці після підписання
«Харківських угод» Президентом України В. Януковичем. Та головне, незмінним було «вузьке»
розуміння провладною меншістю сутності економічної безпеки як засобу захисту та збільшення своїх
активів шляхом використання державних механізмів від українських громадян та негативного впливу
зовнішніх факторів, що суперечило демократичним принципам розбудови України, стало
загрожувати базовим життєвим інтересам пересічних українців, їх прагненню до єднання
з європейським товариством, і є однією з вагомих причин Революції Гідності.
Революція та російсько-українська війна виявили тригерні точки у розвитку української держави
та її секторів безпеки і економічного зокрема. Для подолання проблем спочатку необхідно було
провести економічний аудит. Такий шлях обирали Естонія, Польща, Китай, Туреччина. Завдяки
єдності у роботі команди державних та громадських експертів у цих країнах були створені чіткі
стратегії, втілення яких дали поштовх до значного збільшення ВВП. З 1991 року ВВП України
зменшився на 28%, водночас, як ВВП Польщі зріс на 213%, а Туреччини – на 240% [35]. ВВП
Туреччини на душу населення у 2019 році становив 15 069 дол. США, водночас, як в Україні – лише
3 106 дол. США [там само]. Україна за цей період перетворилась на ресурсний придаток світового
ринку. Тому, завдяки проведеному Економічному аудиту України, над яким працювали понад
300 експертів, 20 експертних груп, 16 провідних think tanks, були визначені напрями розвитку, які
гарантуватимуть зростання економіки [36]. За оцінками фахівців, втрачений потенціал України
за роки незалежності становить 1 трлн дол. США [там само]. Для проведення аудиту було вивчено
найбільш прийнятний досвід застосування широкого спектру державних механізмів гарантування
економічної безпеки країн Європейського Союзу (далі ЄС).
За розрахунками Міністерства економіки України, стан економічної безпеки України до 2014 р.
погіршувався з оцінкою від «не задовільний» до «небезпечний» [37]. Для протидії щораз більшим
загрозам економічній безпеці було прийнято ряд нормативно-правових документів та невідкладних
заходів. Затверджена Президентом України 6 травня 2015 р. Стратегія національної безпеки України
принципово відрізнялась від попередньої проголошенням однією з головних її цілей інтеграцію
України до ЄС та НАТО, визначенням, в умовах російської агресії, одними з найбільших загроз
національній безпеці України: поширення корупції, деградація державної служби держави [38].
Історичне підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС у 2014 р. та набрання чинності її економічної
складової з 1 січня 2016 р. сприяло посиленню співпраці в економічному секторі шляхом створення
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зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, переорієнтування експорту України зі Сходу на Захід,
отримання режиму максимального сприяння для доступу українських товарів на ринки ЄС, посиленню
боротьби з корупцією, захисту прав споживача, зростанню інвестицій в українську промисловість та
сільське господарство, а головне, зближення України з ЄС на основі європейських цінностей [39]. Закон
України «Про національну безпеку України», прийнятий 21 червня 2018 р., затвердив інтеграцію
України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір та набуття членства
в ЄС як фундаментальні інтереси України [40]. Окрім того, він закріплював захист людини метою
державної політики у сфері національної оборони, що мало фундаментальне значення для прийняття
14 вересня 2020 р. Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» [1],
першої стратегії, прийнятої саме на основах відповідного закону. Стратегія національної безпеки
вперше визначала життя, здоров’я, честь, гідність людини найвищою цінністю та закріпила розуміння
безпосереднього взаємозв’язку між життям людини та безпекою держави. Окрім цього, вперше
визначались три засади державної політики у сфері національної безпеки: стримування, стійкість,
взаємодія. Стратегією нацбезпеки України окреслені її складові, для нормативно-правового
забезпечення яких передбачено прийняття ще п’ятнадцяти стратегічних документів, зокрема Стратегії
економічної безпеки. Указом Президента України від 11 серпня вперше було прийнято Стратегію
економічного розвитку до 2025 р., яка визначала шляхи досягнення цілей та пріоритетів національних
інтересів у сфері гарантування економічної безпеки, найголовніші з яких – це сталий розвиток
економіки, інтеграція України в європейський економічний простір та розвиток рівноправного
взаємовигідного співробітництва з іншими країнами [41].
Отже, розглянуті нормативно-правові акти внесли позитивні зміни у подолання напруги від
загроз економічній безпеці України. Цьому також сприяли інституційні перетворення. Окрім
створеного у 2016 р. Національного антикорупційного бюро України з метою протидії корупційним
правопорушенням, які загрожують національній безпеці, у 2017 р.в структурі Апарату РНБО України
запроваджувалась Служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки [42]. А 28 січня
2021 р. набув чинності ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», на яке покладено функції
проведення аналітичної роботи, пов’язаної з оцінюванням загроз економічній безпеці держави [43].
У контексті гарантування зовнішньоекономічної безпеки України, нового виміру та ступеня реалізації
набула економізація зовнішньої політики України, яку було втілено у створенні у структурі МЗС
України Директорату економічної дипломатії, Департаменту ЄС та НАТО та Ради експортерів й
інвесторів при МЗС України [44], та окремо, державного експортно-кредитного агентства (далі ЕКА),
як інструменту реалізації експортної стратегії держави, а також схвалення у грудні 2017 р. Експортної
стратегії України на 2017-2021 рр. [45].
Потрібно зазначити, що завдяки трансформації громадянського суспільства після Революції
Гідності воно постає активним актором впливу на всі сфери життя суспільства. Консультування,
експортування, оцінку та пропозиції щодо гарантування економічної безпеки України надають
Громадська організація «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Громадська організація
«Агентство економічного розвитку», «Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова», впливовість яких на прийняття державних рішень лише зростатиме після
прийняття ЗУ «Про публічні консультації» [46].
Однак прийняті законодавчі ініціативи та інституційні заходи стан економічної безпеки
поліпшили лише частково. Рівень економічної безпеки України станом на 2019 р. визначався 43%
від оптимального значення, а за підсумками першого півріччя 2020 р. лише 41% – це зона оцінки
«незадовільно» за розрахунками, зробленими відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства
економіки України [41]. А стан складових системи економічної безпеки, зокрема, фінансової
відповідно 39% і 38%, інвестиційно-інноваційної – 31% і 29%, макроекономічної – 45% і 39% на межі
оцінки «небезпечний» [там само].
Попри зовнішні причини погіршення стану економічної безпеки України: вплив гібридної
російсько-української війни на зниження ціни українських активів, збільшення інфляційних ризиків і
відтік капіталів та карантинних заходів, запроваджених в Україні та усьому світі внаслідок
поширення COVID-19, вагомими і багато з яких хронічними є внутрішні: постійний дефіцит
державного бюджету та значні боргові зобов’язання, зношення основних засобів підприємств,
критично низький рівень іноземних інвестицій, диспропорції на ринку праці та у структурі
національного виробництва. Окрім того, небезпека добудови газогону «Північний потік-2»,
демографічні проблеми, подальше зростання трудової міграції, загострення внутрішньополітичної
боротьби доводять взаємовплив та взаємозв’язок усіх секторів безпеки, й економічного включно.
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Хоча у 2021 р. КМ України прозвітував про окремі успіхи у соціально-економічному розвитку
держави, а саме: системне підвищення пенсій, «авіаційний безвіз» з ЄС, перевиконання доходів
Держбюджету на 5% [47], зростання золото-валютних резервів до дев’ятирічного максимуму
в еквіваленті 31,614 млрд дол. США [48], рекордні збір врожаю зернових та ВВП у доларовому
еквіваленті, розв’язання питання забезпечення сталого розвитку економіки України та протидії її
дестабілізації потребує комплексу невідкладних заходів. Це завершення початих реформ, зокрема,
посилення захисту приватної власності, подолання компромісності земельної реформи; зміни
правоохоронної системи. Серед необхідних та пріоритетних реформ і заходів – велика приватизація,
реформа корпоративного управління державних підприємств, подолання низького рівня економічної
грамотності населення, дерегуляції економіки, інноваційна модернізація промисловості, підвищення
рівня регіональних інституцій, подальша економізація зовнішньої політики для розширення географії
та зростання потужності українського експорту, зростання ефективності інститутів економічної
дипломатії. Однак, на думку послів країн «Великої сімки», яку ми всеціло поділяємо, головною
проблемою залишається не ухвалення ключових законодавчих актів, а їх імплементація завдяки
копіткій праці і безкомпромісній позиції фахівців-патріотів для досягнення відчутних результатів
всіма українцями [49].
Висновки
Як підсумок зробленого дослідження маємо підстави дійти такого висновку.
До об’єктів національної безпеки належать люди і громадяни, суспільство, держава, тому
економічна безпека, як її складова, враховуючи особливості прояву, методів та засобів управління,
спрямована на гарантування поступального розвитку та захисту людини – виробника, суб’єктів
підприємницької діяльності і ринкової інфраструктури, економіки держави.
Особливості становлення незалежної України доводять взаємозалежність та взаємовпливовість
усіх секторів національної безпеки.
Аналіз становлення нормативно-правової бази управління гарантуванням економічної безпеки
України свідчить про брак системності та стратегічного розуміння економічної безпеки як
визначальної, окремої сфери національної безпеки до 2015 р.
Еволюція законодавчої бази та інституцій, що її втілюють, та реальна економічна оцінка їх
ефективності, підтверджена станом економіки України, доводять розуміння сутності економічної
безпеки держави українською політичною елітою «вузько», лише як засіб захисту власних інтересів.
Не зважаючи на прийняття стратегічних документів та створення інституцій для їх імплементації,
в умовах гібридної російсько-української війни, кардинальних змін у протидії загрозам економічній
безпеці України не має. Сьогодні для захисту держави бракує не стільки професійної оцінки
економічного виміру національної безпеки і декларування реформ, як патріотів-реформаторів
та підтримки і розуміння їх суспільством.
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Kotik Y. V. Ukraine’s National security: the economic dimension
The article reveals the essential characteristics of economic security, its components, role and
features. The vision of national security of Ukraine as a set of interconnected components allows to put
on the agenda its economic dimension as one of the main among others: military, energy, information,
consolidating – political. The evolution of organizational and legal bases and institutions of public
administration created to ensure economic security in the face of threats and their counteraction in
independent Ukraine is traced, the effectiveness of their activities is assessed, the weaknesses of Ukraine’s
economic system . The interdependence and coherence of Ukraine’s economic security and national
economic interests and their direct impact not only on the economic but also on the political sovereignty
of our state have been proved. It is argued that understanding the essence of the state’s economic security
as a means of protecting one’s own interests, political elite and the slow growth of the economic culture
of ordinary citizens are threats to Ukraine’s economic security. Emphasis is placed on the need to complete
the reforms, in particular, strengthen the protection of private property, change the law enforcement system
and carry out urgent reforms and measures – large-scale privatization, corporate governance of state
enterprises, overcoming low economic literacy, economic deregulation, innovative modernization,
institutions, further economization of foreign policy to expand the geography and increase the capacity
of Ukrainian exports, increase the efficiency of economic diplomacy. It is emphasized that the protection
of the state lacks not so much a professional assessment of the economic dimension of national security
and the declaration of reforms, as patriots-reformers and their support and understanding of society.
Keywords: National security, economic security of Ukraine, national economic interests, normative
legal acts, indicators of economic security.
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ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ
БЕЗПЕКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ
МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ
Діяльність інститутів багатостороннього співробітництва у безпековій сфері є доволі
актуальним питанням сучасних міжнародних відносин з огляду на стрімкі зміни у розвитку як
двостороннього, так і багатостороннього співробітництва між державами. Зміна пріоритетів
та завдань формують як нову якість міждержавного співробітництва, так і появу «нових»
геополітичних устремлінь держав на міжнародній арені. Питання реформування та адаптації
міжнародних організацій стає одним з важливих для збереження присутності міжнародних
організацій як інституцій та механізму регулювання режимів співпраці.
Сьогодні система міжнародних відносин як складна багатокомпонентна макросистема
переживає кардинальні зміни з огляду на наростання як регіонального протистояння, так і
регіонального суперництва, підвищення рівня конфліктогенності як на регіональному, так
на глобальному рівні, наростанню проблем як глобального, так і регіонального масштабу в різних
сферах міждержавного співробітництва. Відтак, можна висловити припущення про загострення
(актуалізацію) питання ефективного функціонування міжнародної системи безпеки, покликаної
гарантувати стабільність та мирний характер міждержавного співробітництва
із застосуванням різних механізмів як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва.
Звідси можна стверджувати, що одним з дієвих механізмів системи міжнародної безпеки як
механізм колективної дії залишаються міжнародні організації, котрі працюють у сфері безпеки.
Аналіз діяльності організацій засвідчує актуальність питання адаптації організацій до нових
викликів та загроз, а також необхідність розробки дієвих механізмів реформування діяльності
таких інституцій до сучасної системи міждержавного співробітництва у безпековій сфері.
Сучасний стан розвитку міжнародної співробітництва загалом та міжнародних інституцій
багатостороннього співробітництва засвідчує невідповідність існуючому міжнародному порядку.
Новітні тенденції геополітичного протистояння на міжнародній арені, спроба відновлення
гегемонії через регіональне протистояння та глобальне суперництво спричинило створення
ситуації невідповідності структури та механізмів узгодження інтересів та суверенних прав
держав на міжнародній арені. Відтак, наростаюча загроза миру у світі зумовлює необхідність
подальшого глибокого аналізу шляхів врегулювання протиріч та необхідність адаптації
(реформування) як підходів до діяльності, так і функціонування міжнародних організацій та
міжнародних режимів у відповідності з новими умовами. Водночас питання реформування
міжнародних організацій як структурно, так і по суті, залишається важливим елементом
розробки та переосмислення для міжнародно-політичної науки.
Ключові слова: міжнародна безпека, міжнародні організації, адаптація, реформування,
система ООН.
Сучасний стан розвитку системи міжнародних відносин викликає широку дискусію як серед
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників з огляду на появу чи актуалізацію в міжнародно-політичній
науці комплексу питань подальшого формування як міжнародного порядку загалом, так і його
складових елементів зокрема. Сьогодні система міжнародних відносин як складна багатокомпонентна
макросистема переживає кардинальні зміни з огляду на наростання як регіонального протистояння,
так і регіонального суперництва, підвищення рівня конфліктогенності як на регіональному, так
на глобальному рівні, наростанню проблем як глобального, так і регіонального масштабу в різних
сферах міждержавного співробітництва. Відтак, можна висловити припущення про загострення
(актуалізацію) питання ефективного функціонування міжнародної системи безпеки покликаної
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гарантувати стабільність та мирний характер міждержавного співробітництва із застосуванням різних
механізмів як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва. Звідси можна стверджувати,
що одним з дієвих механізмів системи міжнародної безпеки як механізм колективної дії залишаються
міжнародні організації, котрі працюють у сфері безпеки. Відтак питання адаптації до нових умов
діяльності та ефективного функціонування видається доволі актуальною проблемою, котра потребує
глибокого аналізу та відповідної наукової розробки. Особливо це стає актуальним в умовах появи
нових факторів впливу та активізацією міжнародних акторів у прагненні до перерозподілу ролей
у системі міжнародних відносин, яка доволі часто пов’язується з категоріями безпеки як у вимірі
національному, так і міжнародному.
З огляду на це, центральною метою даної статті є аналіз стану міжнародної безпеки через призму
новітніх викликів та загроз у безпековій сфері та спроба виокремлення шляхів адаптації міжнародних
безпекових інституцій до процесів трансформації міжнародної системи безпеки.
Важливим елементом такого аналізу має стати діяльність міжнародних інститутів безпеки, які
утворюють архітектуру безпеки як на регіональному, так і глобальному рівні. Центральним
елементом у даному контексті виступає Організація Об’єднаних Націй та організації, створені в силу
регіональних особливостей міждержавного співробітництва, як ОБСЄ, НАТО, ОДКБ, Африканський
Союз, Ліга арабських держав тощо з метою забезпечення мирного розвитку співпраці
на міждержавному рівні та уникнення воєн і врегулювання конфліктів.
Водночас, перш ніж говорити про ефективність функціонування інститутів багатостороннього
співробітництва в сучасних умовах, доцільним видається поглянути на міжнародні інституції
з погляду теоретичного підходу, який розглядає міжнародну організацію як міжнародний режим, як
систему взаємопов’язаних елементів, функціонування якої зорієнтовано на реалізацію спільної
політики держав на міжнародній арені.
В більшості багатосторонні відносини розглядаються з точки зору анархічної моделі міжнародної
політики, в якій держава відіграє роль основного актора, а влада – головного організаційного
принципу. Анархічної, проте такої, «що не відчуває нестачі правил та норм» [12]. Значна кількість
вчених-дослідників багатосторонніх відносин намагались пояснити структуру міжнародних правил,
появу та розвиток міжнародних систем, оскільки зміни в міжнародній обстановці впливають та
змінюють такі системи та інститути. Інституційний підхід базується на засаді того, що багатосторонні
відносини відіграють важливу роль в міжнародній політиці. Багатосторонні відносини несуть
стабільність, взаємність у міждержавних відносинах та передбачуваність поведінки учасників. Вони
є необхідними, оскільки кожна держава має слабкі місця, всі вони залежні одна від одної, а
з принесених такими відносинами суспільних благ країни прагнуть отримувати вигоду, тим самим
підштовхуючи їхній подальший розвиток. Навіть найпотужніші держави не спроможні досягти
безпеки, як внутрішньої, так і зовнішньої, а також економічного процвітання в ізоляції або
односторонньо, і з цієї причини міжнародна система опирається на мережу режимів, угод та
міжнародних організацій.
Звідси поняття міжнародного режиму можна окреслити як сукупність явних та неявних
принципів, норм, правил та процедур прийняття рішень, на яких у сфері міжнародних відносин
сходяться прагнення акторів [11]. Інститути – це незмінна сукупність правил, що обмежують
діяльність, формують прагнення та визначають ролі [7]. І, нарешті, багатосторонні відносини – це
типова інституційна форма міжнародних відносин…, яка регулює відносини між трьома та більше
державами на основі узагальнених принципів поведінки, тобто принципів, що визначають відповідну
поведінку акторів у тій чи іншій сфері, незважаючи на певні інтереси сторін чи стратегічні
необхідності, які можуть з’явитись у певних обставинах [16, 11].
З даних визначень можна вивести декілька висновків. Принципи багатосторонніх відносин
«логічно тягнуть за собою рівність усіх членів об’єднання у їхній поведінці» [16, 10-11]. Іншими
словами, члени багатосторонньої домовленості повинні дотримуватись єдиних, без виключень,
правил з усіх питань, що відносяться до сфери компетенції такої домовленості, і не дискримінувати
будь-якого іншого члена. Окрім цього, багатосторонні відносини включають в себе цілком
виправдане прагнення того, що Кеохейн називає «розсіяною взаємністю», згідно якої кожна державачлен прагне отримувати приблизно рівноцінну вигоду впродовж певного часу, проте не обов’язково
в кожному випадку чи після кожного прийнятого рішення [9]. Також Кеохейн продемонстрував, що
багатосторонні інститути відіграють важливі для держав ролі, зменшуючи витрати на створення,
контроль та забезпечення виконання правил (операційні витрати), а також надаючи інформацію та
полегшуючи створення реальних для виконання зобов’язань [8].
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Зрозуміло, ці відомі та загальноприйняті визначення режимів, інститутів та багатосторонніх
відносин стосуються не лише офіційних міжнародних організацій, а поняття багатосторонніх
відносин не слід плутати чи прив’язувати виключно до міжнародних організацій. Подібна різниця є
суттєво важливою для того, щоб розмежовувати тему кризи в кожній окремо взятій міжнародній
організації. Варто повторити, що загальний принцип багатосторонніх відносин відрізняється від його
специфічних форм, наприклад, міжнародних організацій, які є цілком недавнім явищем (а, згідно
Руггі, «відносно незначної важливості», особливо у сфері безпеки [16, 8]). Криза міжурядових
міжнародних організацій зовсім не означає кризи загального принципу багатосторонніх відносин,
незважаючи на спроби деяких дослідників їх ототожнити. Водночас, враховуючи сучасний стан
міжнародної системи загалом та системи міжнародної безпеки зокрема, можна бачити наявність
кризи ефективності міжнародних безпекових інститутів у реалізації задекларованих цілей та
дотримання загальноприйнятих принципів.
Важко у цьому ключі заперечити факт трансформації міжнародної системи та процес
перерозподілу могутності та переосмислення нового міжнародного порядку, який формується
сьогодні. Завершення «канікул біполярності», прагнення держав до перерозподілу ролей
у міжнародній політиці не може не зачепити таких чутливих сфер світової політики, як міжнародна
безпека у глобальному та локальному чи регіональному сенсі. Сьогодні ми спостерігаємо
геополітичну боротьбу за домінування на регіональному рівні практично на всіх континентах.
Чи не найбільшим театром такої геополітичної боротьби виступає євразійський континент, де в силу
різних обставин зіштовхуються інтереси як ЄС з одного боку, так і Китаю, Росії та Сполучених
Штатів Америки котрі стали помітними центрами впливу. Переслідуючи дещо відмінні цілі політики,
ці міжнародні актори, серед іншого, концентрують свою увагу на безпековій сфері, яка стала
надзвичайно чутливою до різного роду претензій на регіональне і глобальне лідерство, зокрема з боку
Росії, для якої чи не найхарактернішим став розвиток реконструктивних прагнень реваншу та
«відновлення могутності часів Радянського Союзу».
Водночас така логіка і зрозуміла, її все ж ускладнює вроджений парадокс міжнародної політики.
Всі держави у сучасному світі залежать від багатосторонніх відносин на засадах регулярності,
взаємності та вигідності у міжнародній системі. Проте міжнародна система по своїй суті анархічна.
Держави відрізняються за силою, політичними поглядами та інтересами. Вони є суверенними, а тому
в основному керуються власними інтересами, які інколи можуть не збігатись. Відносна влада лідерів
та гегемонів – незмінно головних спонсорів міжнародних режимів – зростає та спадає, і вони також
відчувають негативні зміни в балансі затрат-вигод, що пов’язані з міжнародними режимами.
Отже, по-суті багатосторонні домовленості – це відображення динаміки та процесів міжнародної
влади. Це не означає, що офіційні чи неформальні багатосторонні інститути є неефективними чи
неважливими, або втрачають ефективність у мінливих обставинах міжнародного оточення. Мова йде
радше про те, що на їхню діяльність впливає гостра необхідність зміни конфігурації міжнародної
влади, а також конфлікти, які існують у міжнародній системі в цілому. На міжнародні домовленості
постійно чиниться тиск. Саме тому вчені-інституціоналісти хотіли продемонструвати, що окрім
базових стимулів заснування багатосторонніх інститутів, такі договори продовжують існування
з цілого ряду причин, навіть коли обставини, що призвели до появи інституту, змінились [10]. Руггі
додає,
що
тривалість
дії
багатосторонніх
домовленостей
залежить,
передусім,
від внутрішньодержавного середовища, в якому розвивається їхня підтримка [16, 3].
Варто також зауважити, що питання необхідності реформування міжнародних інститутів у сфері
безпеки не нове. Ця дискусія ведеться від створення системи ООН та міжнародних організацій
з підтримання миру. Початок ХХІ століття – не виняток. Генеральний секретар Організації
Об’єднаних Націй Кофі Аннан у листопаді 2003 року зазначив, що «минулий рік розхитав основи
колективної безпеки та підірвав впевненість у можливості колективної відповіді на наші спільні
проблеми та виклики. Також він показав глибокі розходження в поглядах щодо обсягу та природи
викликів, з якими ми зіштовхнулись і, вірогідно, ще не раз зіштовхнемось у майбутньому» [3]. Його
слова повторюють висновки багатьох інших політичних та наукових діячів. Багато міжнародних норм
та інститутів зіштовхнулись з певними проблемами, і доказів цьому більш ніж достатньо. Сполучені
Штати та їх союзники 2003 року розпочали війну проти Іраку без будь-яких повноважень з боку Ради
безпеки. Багато хто скаржився на те, що без відповідної санкції ООН така війна вважалась
незаконною, тоді як інші звинувачували ООН в очевидній неспроможності покласти край загрозі
Іраку та порушенням резолюцій Ради безпеки: «Рада безпеки не змогла досягти домовленості
стосовно Іраку» [4]. Війна розгорнулась вслід за такими ж суперечливими військовими діями НАТО
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в Косово 1999 року. Ці та інші події деякі спостерігачі пояснювали тим, що наймогутніші держави
перейшли на спеціалізовану «коаліційну» модель військових дій. Деякі країни відкрито піддають
сумніву встановлені правила використання військової сили (лише при самообороні, колективній
самообороні, або згідно статті 7 Статуту ООН) і вважають, що для протидії прихованим загрозам
у мінливій стратегічній обстановці необхідно створити превентивну силу поза рамками структури
ООН. Проведення таких операцій з підтримання миру в контексті міжнародної легітимності
викликають також появу на порядку денному питання ефективності міжнародних механізмів
контролю миру та врегулювання конфліктів [2]. Водночас такі операції стали досліджуваними й
з огляду на їхнє використання як інструменту розширення присутності (військової, політичної) тієї
чи іншої держави у тому чи іншому регіоні. Таким чином, геополітична боротьба за вплив розширила
потенціал застосування міжнародних інституцій для легітимізації такої діяльності.
Неприховану міжнародну стривоженість викликають й інші сфери політики. Сполучені Штати,
Китай, Росія та багато інших країн не підтримують діяльність Міжнародного кримінального суду,
обмежуючи тим самим його юрисдикцію. Згідно з утвердженим Генеральним секретарем ООН
2004 року щорічною доповіддю на найвищому рівні, основний глобальний багатосторонній режим,
який відповідає за поширення та захист прав людини «потерпає від браку легітимності, ставлячи під
сумнів всезагальну репутацію Організації Об’єднаних Націй» [3]. Кіотський протокол з контролю
за кліматичними змінами знаходиться під загрозою внаслідок того, що ключові держави відмовились
його підписати. Кліматична Хартія нещодавно ухвалена стала певним проривом у сфері захисту
навколишнього середовища. Натомість, і в цьому випадку ми спостерігаємо відмінності у підходах
до цього питання ключових міжнародних акторів, котрі в силу власних економічних інтересів
домінування неохоче приєднуються до процесу обмеження шкідливих викидів у атмосферу тощо.
До останнього часу доволі часто можна було почути тезу, що виклики багатостороннім
інститутам пов’язані з концепцією військового та економічного домінування США у так званому
однополярному світі. Хоча сьогодні ми все чіткіше спостерігаємо зміщення акцентів від
монополярності до щонайменше поліполярності міжнародних відносин, а відтак і зміни парадигми
подальшого розвитку міжнародної системи та, відповідно, міжнародних інституцій.
Чи знаходяться цінності та інститути багатосторонніх відносин у загрозі, або й навіть у кризі? Це
питання є доволі комплексним. По-перше, існують системні (чи структурні) виклики: виклики, що
випливають з структури та природи міжнародної системи, включаючи еволюцію державного
суверенітету й природу та вплив різних типів акторів. Класична модель багатосторонніх відносин
заснована на стабільних відносинах регулярного характеру між життєздатними державами
за «вестфальською» моделлю міжнародних відносин, згідно з якою, держави – головні актори, які
зберігають свою незалежність та територіальну цілісність. Проте існують певні концептуальні та
практичні обмеження. Багато спостерігачів погоджуються з точкою зору П. Хейнбекера, що Статут
ООН «написаний в іншому столітті та для іншого століття» [5]. Не всі держави повинні бути однаково
життєздатними; у світі, що розвивається, для багатьох держав характерні певні слабкості та поразки.
Дійсно, неоднорідність держав – основне джерело широкого спектру нагальних проблем. Одна
з головних цілей міжнародних організацій – підтримання міжнародного миру та безпеки серед
держав, хоча переважна більшість збройних конфліктів носить внутрішній, а не міжнародний
характер, хоча нерідко їхні наслідки відчуваються і в сусідніх державах. Традиційна проблематика
безпеки – доволі актуальне питання і сьогодні, хоча більшість жорстоких конфліктів виникає поза
межами класичної міждержавної парадигми. Хоча у міжнародних організацій нема законних способів
втрутитись у громадянську війну, їм доволі складно дійти консенсусу чи вивести єдину доктрину
з питання ролі та відповідальності міжнародної спільноти у громадянській війні.
З іншого боку, доволі часто збройні конфлікти, які виникають на території держав, стають
формою впливу однієї держави на іншу. Як засвідчує аналіз операцій з підтримання миру, що
проводилися у формі воєнного втручання третіх країн чи коаліцій, частина з них опосередковано
спрямована на збільшення присутності держави-гегемона у тому чи іншому регіоні [2]. З огляду
на цілі держави-контрибутора такої місії доволі частим є прагнення до міжнародної легітимності
такого роду операцій. Окремим масивом у цьому контексті стоять сучасні конфлікти
на європейському континенті, які поряд із близькосхідною проблематикою займають помітне місце
в європейській політиці. Спільною характерною рисою збройних конфліктів у державах колишніх
республіках Союзу РСР залишається наявність російського чинника у цих конфліктах, а часто й
безпосередня військова залученість і присутність. Створення поясу конфліктів стало для сучасної
Росії одним з концептів зовнішньої політики та воєнної стратегії. При цьому доволі часто саме
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риторика «громадянської війни» залишається головним аргументом до російського втручання
у врегулювання того чи іншого конфлікту. Особливе місце займає збройний конфлікт Росії супроти
України, який набрав ознак військової агресії з окупацією частини суверенної території держави.
При цьому міжнародні інституції змогли виявити стурбованість щодо ситуації в російськоукраїнських відносинах.
Незаперечним фактом залишається надання Україні широкої як політичної, так і військовотехнічної допомоги. Тим не менше, за останні роки як в рамках ООН, так і ОБСЄ, вдалося ухвалити
декілька міжнародно-правових документів, у яких засуджують дії Росії, але жодних інструментів
силового характеру в цих міжнародних інституцій не передбачено [1]. Це ставить перед міжнародною
спільнотою питання адаптації міжнародних інституцій до сучасних умов, оскільки важко уявити
державу-члена міжнародної організації, котра порушуючи принципи діяльності організації,
перебуваючи в керівних органах цієї структури, порушувала її основоположні принципи. Хоча доволі
цікавим у цьому контексті є спостереження Д. Болтона щодо підходів США до участі в діяльності
міжнародних організацій. Він пише, що США «ніколи не повірить, що формальна участь країни
в антитерористичній конвенції ООН чи її членство в багатосторонніх режимах обов’язково
свідчитиме про її істині наміри» [18]. Таку позицію можна застосувати й до інших держав, які
претендують на роль арбітрів світової політики (Росія, КНР тощо.)
В більш загальному сенсі, під загрозою знаходиться сам суверенітет, в чому знову ж таки
не останню роль грають багатосторонні відносини. Державний суверенітет залишається первинною
характеристикою міжнародної системи. Тим не менше, легалістична модель міжнародної політики
(що базується на приматі суверенної автономії та суверенної рівності, при котрій внутрішні форми
правління держав не беруться до уваги, поки вони відповідають міжнародним нормам) багато
в чому явно відірвана від реальності. Як зазначає А.-М. Слотер, «членство в Організації Об’єднаних
Націй більше не підтверджує суверенний статус і не служить щитом від небажаного втручання
у внутрішню компетенцію держави» [17]. Це поклало початок солідаристській нормі
«індивідуального суверенітету», згідно якої легітимність державного суверенітету ґрунтується
не лише на контролі території та міжнародному визнанні, а й дотриманні певних стандартів прав
людини та добробуту громадян.
Звідси випливає, що під знаком питання знаходиться суверенітет тих держав, котрі не бажають
чи не спроможні дотримуватись певних базових стандартів прав людини. Простим прикладом такої
ідеї служить «гуманітарна інтервенція» – використання військової сили з метою захисту людей, хоча
розширений діапазон міждержавних норм та процесів у відношенні прав людини та правління також
підкреслює нормативну загрозу звичним принципам суверенітету у вузькому сенсі цього поняття. Посуті, існуючі міжнародні організації опираються на тлумачення державного суверенітету у вузькому
сенсі, і ставлять суверенітет та невтручання вище прав людини.
Деякі аналітики можуть не погоджуватись з тим, що права людини стають все більш важливим
фактором у міжнародній політиці, що вони обумовлюють суверенітет [14]. Проте, тут йдеться не про
розвиток суверенітету. Традиційно державний суверенітет складається з контролю над територією,
незалежності та взаємного визнання. В історії існувало безліч випадків, коли у держави всі ці фактори
були відсутні, та міжнародна спільнота продовжує акцентувати увагу на нормі суверенітету, ніяк
не бажаючи будь-яким чином послабити даний інститут. Тим не менше, ідею суверенітету стає все
важче підтримувати у тих випадках, коли держави не бажають чи не можуть дотримуватись навіть
найфундаментальніших основ інституту суверенітету, особливо якщо це може неабияк відгукнутись
у сусідніх державах. Воно може вилитись у різні форми – зникнення життєздатного органу державної
влади, незадоволення прав та потреб громадян, а також відсутність цілеспрямованих відносин
з іншими міжнародними утвореннями. Більше того, недостатній контроль над територією,
транскордонне переміщення нелегальних форм діяльності і потоки біженців впливають на інші
держави. До того ж, вестфальський порядок ще більше руйнує пов’язаність певних країн
з тероризмом, зброєю масового знищення та іншою «неправомірною» діяльністю. Через те, що
Президент Буш називає «смертоносним поєднанням незаконних режимів, терористичних мереж та
зброї масового вбивства», консервативним вищим чиновникам США слід повністю переосмислити
концепцію суверенної рівності [13].
По-суті сучасні реалії міжнародної політики також кидають виклик шляху, де з’явилось вивчення
багатосторонніх відносин. Традиційно аналіз багатосторонніх відносин ґрунтувався на раціональних,
унітарних і автономних акторах, які дотримуються однакових правил логічної поведінки, незалежно
від соціологічних факторів чи обставин всередині країни. Тим не менше, соціологічні перспективи
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стають все більш важливими для розуміння того, як діють багатосторонні відносини [19]. Система
не може повністю контролювати поведінку держави (як це стверджує концепція неореалізму); свою
роль тут відіграють і внутрішні політичні та культурні фактори, й актори в особі інститутів
громадянського суспільства.
Різними шляхами і з багатьох причин виклик конвенційній моделі державного суверенітету як
основі багатосторонніх відносин представляє собою і виклик формально закріпленим
багатостороннім відносинам. З початком ХХІ століття слід визнати неоднозначну і, можливо, дещо
незручну істину: концепція однакової легітимності держав – тобто те, що всі держави наділені
рівними правами на законну повагу, суверенні прерогативи й непорушність територіальної
цілісності – не є загальноприйнятими.
Водночас слід зазначити, що сучасним багатостороннім інститутам щодо реалізації управління
у міжнародній системі, яка певною мірою є монополярною, загрожують виклики з боку гегемонів або
держав, що прагнуть таку гегемонію встановити. Завдяки певній економічній та військовій перевазі
США може на власний розсуд прислухатись до міжнародних організацій. Виправдовуючи початок
військової операції США в Іраку, міністр оборони США Дональд Рамсфельд заявив, що одним
з найважливіших уроків, які винесено внаслідок боротьби з тероризмом було те, що «місія повинна
визначати коаліцію, а не коаліція місію» [15]. Саме з такими міркуваннями США та її союзники
2003 року розпочали війну в Іраку без прямого дозволу з боку ООН. Крім того, в інших галузях
багатосторонніх відносин США не визнали Міжнародний кримінальний суд та Кіотський протокол
з кліматичних змін, підняли питання про створення превентивної сили поза рамками структури ООН
для усунення потаємних загроз безпеці, не дотримали численних багатосторонніх угод з контролю
за озброєнням, а також організували та очолили ініціативу зі зміцнення безпеки, яка стала
альтернативою домовленості про незаконне переміщення зброї масового знищення. Оцінюючи
стратегію США початку ХХІ століття Г. Д. Ікенберрі зазначив, «новітня неоімперіалістична велика
стратегія Америки погрожує розірвати основи міжнародного співтовариства» [6]. Разом з тим, стрімкі
зміни у міжнародній системі обумовлюють необхідність переосмислення підходів до реформування
багатосторонніх механізмів співробітництва. Важливим трендом сучасних міжнародних відносин
залишається презумпція суверенної рівності, що базується на міжнародному праві, яка, будучи завжди
доволі сумнівною нормою, розпадається та нівелюється. Очевидним залишається те, що перспектива
реформування, а, отже, адаптації міжнародних організацій до сучасних процесів міжнародного
співробітництва можлива лише через приведення існуючих міжнародних інституцій до відповідності
структурі, змісту та якості сучасних міжнародних відносин. У цьому ключі важко не погодитися
з думкою членів робочої групи США із питань реформи ООН Н. Гінгріча та Дж. Мітчелла, що «виклики
та проблеми, з якими зіштовхнулась ООН можуть бути врегульовані лише через послідовні та
узгоджені дії справжніх демократичних держав світу» [4]. Мабуть важко не погодитися з тим, що таке
твердження можна з успіхом застосувати й до проблеми реформування інших безпекових інституцій,
покликаних забезпечити надійний мир та повагу до суверенних прав держав світу.
Таким чином, сучасний стан розвитку міжнародної співробітництва загалом та міжнародних
інституцій багатостороннього співробітництва засвідчує невідповідність існуючому міжнародному
порядку. Новітні тенденції геополітичного протистояння на міжнародній арені, спроба відновлення
гегемонії через регіональне протистояння та глобальне суперництво спричинило створення ситуації
невідповідності структури та механізмів узгодження інтересів та суверенних прав держав
на міжнародній арені. Відтак, наростаюча загроза миру у світі зумовлює необхідність подальшого
глибокого аналізу шляхів врегулювання протиріч та необхідність адаптації (реформування)
як підходів до діяльності, так і функціонування міжнародних організацій та міжнародних режимів
у відповідності з новими умовами. Водночас питання реформування міжнародних організацій
як структурно, так і по суті, залишається важливим елементом розробки та переосмислення
для міжнародно-політичної науки.
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Kuchyk O. S. Adaptation of international security organizationsin terms of the latest challenges
to international security system
The activity of institutions of multilateral cooperation in the security sphere is a hot issue of modern
international relations within the rapid changes in the development of bilateral and multilateral
cooperation between states. Changing priorities and tasks shape the new quality of interstate cooperation
and the emergence of «new» geopolitical aspirations of states in the international stage. The issue
of reforming and adapting international organizations is becoming one of the most important
for maintaining the presence of international organizations as institutions and mechanisms for regulating
cooperation regimes.
Nowadays the system of international relations as a complex multicomponent macrosystem is
undergoing drastic changes due to growing regional confrontation and rivalry, escalation of the conflict
on regional and global levels, increasing problems of global and regional scale in different areas
of interstate cooperation. Thus, it is possible to make assumptions about the aggravation of effective
functioning of the international security system, ensuring the stability and peace in interstate cooperation
due to various mechanisms of bilateral and multilateral cooperation. Hence, it can be argued that security
international organizations remains one of the effective mechanisms of the international security system
and are mechanisms of collective activity.
The analysis of the activity of organizations testifies to the urgency of the issue of adaptation to new
challenges and threats and the need to develop effective mechanisms for reforming the activities of such
institutions to the modern system of interstate cooperation in the security sphere.
The current state of development of international cooperation in general and international institutions
of multilateral cooperation shows inconsistency with the existing international order. Recent trends
in geopolitical confrontation in the international stage, attempts to restore hegemony through regional
confrontation and global rivalry have led to an inconsistency in the structure and mechanisms
of reconciling the interests and sovereign rights of states in the international arena. Thus, the growing
threat to world peace necessitates further scientific analysis of ways to resolve conflicts and the need
to reform approaches to the activities and functioning of international organizations and international
regimes in accordance with the new order. At the same time, the issue of reforming international
organizations, both structurally and in essence, remains an important element of development
and rethinking for international political science.
Keywords: international security, international organizations, adaptation, reform, UN system.
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ВІДРОДЖЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО ЕМІРАТУ АФГАНІСТАН
В КОНТЕКСТІ ПОВЕРНЕННЯ «ТАЛІБАНУ» ДО ВЛАДИ
В роботі проаналізовано передумови формування радикального руху «Талібан», а також
повернення його до влади з метою відродження Ісламського Емірату Афганістан. Визначено,
що наразі «Талібан» визнано ООН терористичною організацією, формування якої обумовлено
не лише внутріполітичними процесами Афганістану, а й впливом зовнішніх акторів, зокрема
Саудівської Аравії та Пакистану. Проаналізовано склад «Талібану» в контексті його соціальних
шарів і визначено, що найбільша частка талібів є представниками маргінальних прошарків
населення Афганістану і Пакистану.
Доведено, що на самому початку, в 1994 р., поява талібів у Афганістані дуже схвально
сприймалася більшістю населення. Активну участь у підтримці руху «Талібан» приймала афганська
емігрантська преса, яка постійно публікувала статті на підтримку талібів. Визначено, що пізніше
в афганському суспільстві наростали процеси конфронтації та поляризації, в результаті чого
відбувся розкол на два табори по політичній та етнічній ознаці: антиталібський (в основному
непуштунський) та проталібський (пуштунський).
Визначено, що ідеологією «Талібану» є релігійний націоналізм. Офіційною релігією талібів є
сунністський іслам. Під контролем талібів Афганістан був до 2001 р, однак США при підтримці
Північного альянсу після подій 11 вересня розпочали проти «Талібану» антитерористичну операцію
і фактично знищили його.
Визначено, що в 2021 р. США вивели війська із Афганістану, що дозволило талібам здійснити
державний переворот та взяти під контроль майже всю територію країни.
Доведено, що сучасні таліби маніпулюють релігією для того, щоб утримувати владу в регіоні,
а також щоб домогтися визнання світовою спільнотою їх у якості легітимної сили, яка має благі
наміри для збереження ісламських традицій та законів шаріату для відновлення та мирного
розвитку Ісламського Емірату Афганістан.
Визначено, що ті, цінності, які таліби задекларували в Конституції, не відповідають реальній
ситуації, яка наразі складається в Афганістані: права жінок на навчання та працевлаштування
порушуються, розважальні заходи також заборонені, тобто обіцянки та реальні дії талібів
на сьогоднішній день не співпадають.
Ключові слова: Талібан, Ісламський Емірат Афганістан, пуштуни, шаріат, релігійний
націоналізм, сунністський іслам, донорська фінансова допомога, зовнішні актори, внутріполітичні
процеси.
Постановка проблеми. Афганістан є однією із країн, де на сьогоднішній день постійно
відбуваються воєнні дії. Досить тривалий час на території даної країни були присутні війська
Сполучених Штатів у якості миротворчої сили, однак навесні 2021 року за рішенням президента
Джо Байдена вони були виведені і країна була захоплена представниками радикального рух
«Талібан», режим якого панував у Афганістані у період 1996-2001 рр.
На сьогоднішній день рух «Талібан» визнається Організацією об’єднаних націй як терористична
організація, однак вона наразі відіграє дуже важливу роль у внутрішньополітичному процесі
Афганістану. Проте, його роль не обмежується лише внутрішнім контекстом. Значний вплив
на формування та підсилення даного руху здійснили й зовнішні актори, зокрема фінансовими
ресурсами підтримала Саудівська Аравія, а Пакистан, у свою чергу, здійснював поставки зброї.
Активна діяльність у політичних процесах регіону, а також події серпня 2021 року, під час яких
таліби захопили офіційну владу в Афганістані, обумовлюють актуальність дослідження та інтерес
до вивчення даної теми.
©1Лимар В. В., 2022

69

ISSN 2519-2949 (Print); 2519-2957 (Online) «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»

1 – 2022

Метою даного дослідження є аналіз передумов формування радикального руху «Талібан»,
визначення місця релігії в їхній ідеології, а також надання оцінки діям талібів, які вони здійснюють
на сьогоднішній день для контролювання захоплених територій Афганістану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проведено на основі аналізу робіт
зарубіжних вчених, зокрема Лалетіна Ю.П. [3] та Аббас Х. [5]. Також проаналізовано Конституцію
«Талібану» [6], аналітичні дані Світового Банку по Афганістану [14-15] та низку інших закордонних
джерел.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тема захоплення «Талібаном»
влади в Афганістані є досить актуальною на сьогоднішній день і дуже жваво обговорюється
фахівцями різних наукових кіл. Однак, дана проблематика в різних наукових роботах розкривається
із акцентом на той або інший аспект. В даній роботі автором зроблено спробу дослідити поставлене
питання через призму релігійних аспектів, з урахуванням геополітичних та економічних інтересів.
Виклад основного матеріалу. З моменту активізації радикального руху «Талібан» у 1994 р.
можливість приналежності її учасників до релігійних шкіл була поставлена під сумнів, незважаючи
на те, «талібан» (множина від «таліб»), перекладається як «той, хто шукає знання».
Наприклад, в афганській емігрантській газеті 1990-х років, яка виходила в Індії, зазначалося:
«Хто такі таліби? Де вони вивчали закони шаріату? Чи вивчали вони лише релігійні науки або окрім
цього вони також вивчали соціально-політичні та економічні науки? В яких медресе вони вчилися
стріляти, водити танки, керувати літаками та вивчали воєнні стратегії»? [1].
Зазначимо, що постановка даного питання є цілком логічною. Так, на певному етапі до руху
«Талібан» долучилися офіцери афганської армії, які мали досвід участі у «священній війні» на боці
маджахедів у 1979-1992 рр.
Також поповненню руху сприяло падіння народно-демократичного режиму М. Наджибулли
наприкінці квітня 1992 р., коли армія фактично перестала існувати, а офіцерський корпус розійшовся
по національних квартирах: узбеки пішли до А.Р. Дустому, таджики – до Б. Раббані та А.Ш. Масуду,
а частина офіцерів-пуштунів на чолі з колишнім міністром оборони Ш.Н. Танаєм, який ховався під
іменем мули Рашида, спочатку перейшли до Г. Хекматьяру, а потім перейшли на бік талібів. Отже,
багато професійних військових, які отримали освіту в основному закордоном (в США, Туреччині,
Індії), стали частиною радикально настроєного воєнізованого руху.
Вони, доречи, також стали незатребуваними адміністрацією Ісламської Держави Афганістан
на чолі із президентом Б. Раббані, який був при владі у 1992-1996 рр. Невипадково також однією
із причин успіхів талібів емігрантська проталібська газета «Муджахид вулус», яка знаходилася
в Норвегії, зазначала наявність великої кількості афганських офіцерів у складі «Талібану», які й
складали бойове ядро руху [2].
Якщо проаналізувати склад «Талібану» в контексті його соціальних шарів, то варто звернути
увагу на те, що левова частка талібів є представниками маргінальних прошарків населення як
Афганістану, так і Пакистану.
Доказом цієї думки наведемо цитату афганського політика С. Лаєка, який у передмові до книги
афганського науковця В.М. Вазіра «Доля Афганістану та східні пуштуни (1880-1980) зазначив:
«Релігійні студенти (таліби), які ставали муллами після отримання релігійної освіти в медресе,
більшою частиною були представниками найбідніших родин, межею щастя для яких було досягнення
статусу імама в мечеті» [3].
Анонімний автор проталібської брошури «Талібан: із медресе до влади» також характеризує
талібів як простих молодих чоловіків сільської місцевості, які «ніколи не бачили спокус Заходу» і
були виховані у бідності та традиціях, характерних для пуштунських племен [4].
Причому найбільшу частку талібів складали вихідці із племен гільзаїв (найменш розвинуті
жителі гірського східного Афганістану), а керівниками були пуштуни із іншого племені – дуррані, які
характеризувалися більш високим ступенем освіти, в першу чергу, релігійної, і проживали
у південно-східній частині Афганістану, відомій як «великий Кандагар» [5].
На самому початку, в 1994 р., коли вектор політичних амбіцій талібів не був чітко визначений, їх
поява в Афганістані дуже схвально била сприйнята більшістю населення. Навіть діючий на той час
президент Раббані Б., який розраховував на підтримку з боку «Талібану», назвав його «оплотом
благодіянь» [6]. Генерал А.Р. Дустом під час свого візиту в Лондон в 1996 р. (до взяття талібами
Кабулу в тому році) в інтерв’ю BBC зазначив: «Таліби – це афганський народ і наші пуштунські
брати… Ми не відділяємо талібів від нашого народу, вони – частина нашої нації» [7].
Дуже активну участь у підтримці руху «Талібан» приймала афганська емігрантська преса, яка
постійно публікувала панегірики на адресу талібів. Задля привернення уваги населення появлення
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ісламських радикалів трактувалось як певне чудо, а самих талібів називали благородними та
милосердними. Афганське населення запевнювали, що найголовнішою місією талібів є визволення
Афганістану з «диявольського кругу нещасть».
Із часом, коли політичні інтереси руху «Талібан» ставали більш зрозумілими, у афганському
суспільстві наростали процеси конфронтації та поляризації, в результаті чого відбувся розкол на два
табори по політичній та етнічній ознаці: антиталібський (в основному непуштунський) та
проталібський (пуштунський). В той час, коли «Талібан» та Північний альянс (опозиційні сили, які
базувалися на півночі Афганістану) розпочали військові дії з метою визначення, кому належить
верховна влада в країні, пропагандисти із союзниками в еміграції розпочали пропагандистську війну.
Нагадаємо, що прибічники талібів не скупилися на яскраві епітети в бік талібів, називаючи їх
«ангелами-визволителями» від ненависного режиму Б. Раббані та сил інших муджахедів-неталібів,
справжньою національною силою, справжніми пуштунами та благочестивими мусульманами, у свою
чергу їхні супротивники називали їх пакистанськими найманцями та диявольською силою.
Прибічники талібів також стверджували, що велика кількість семінаристів, що формувала ядро
руху «Талібан» – це молоде покоління афганських пуштунів, які вимушені були втікати в Пакистан
після перевороту 1978 р. (Квітнева революція, що була здійснена військовими та членами НародноДемократичної партії Афганістану).
Це покоління талібів народилося та виросло в таборах для біженців, там же вони навчалися
в медресе та брали участь в бойових діях у складі муджахедських збройних формувань. Через це
більшість з них знали мови пушту і урду, проте не знали дарі.
Зазначимо ще також один важливий факт щодо етнічного складу талібів, дуже значну частку
цього руху складали іноземні найманці. За даними емігрантського журналу «Пайамі зан», який
видавався у Кветті у роки «джихаду» («священної війни» проти народно-демократичної влади
в Афганістані) з боку муджамедів (учасників) цієї війни) воювали представники інших
національностей.
Дуже складно довести, але називалися такі дані, що на боці талібів воювали 5000 саудівців,
2800 алжирців, 2000 єгиптян, 400 тунісців, 370 іракців і т. д. [8].
Отже, можемо резюмувати, що рух «Талібан» складають різноманітні за фахом та нещодавньому
минулому, але достатньо однорідні за соціальним станом шари афганського населення, а також
представники інших держав. Однак, спільною рисою, окрім того, що більшість із них є
представниками маргінальних шарів населення, є те, що всі вони є мусульманами та мають спільні
політичні погляди щодо устрою та майбутнього розвитку Афганістану. Деякими талібами керують
цілком зрозумілі та прозорі мотиви: жага влади або меркантильні інтереси, деякі є релігійними
фанатиками, які готові вчиняти моментальну розправу над «невірними», однак всі вони об’єдналися
під білим прапором «Талібану» і вперше в історії Афганістану змогли на більшій частині території
встановити середньовічний, за змістом репресивно-теократичний режим під назвою Ісламський
Емірат Афганістан (ІЕА).
Факт того, що ідеологією «Талібану» є релігійний націоналізм, не викликає сумніву. На рисунку
нижче представлений напис (шахада) на білому прапорі «Талібану» (рис. 1).

Рис. 1. Шахада, написана на прапорі руху «Талібан» [9]
Шахада має такий переклад: «Засвідчую, що немає іншого божества, окрім Аллаху, і ще свідчу,
що Мухаммед – посланець Аллаху» [9].
Так, офіційною релігією талібів є сунністський іслам: в теології такий його напрямок як ашаризм,
а у правових питаннях шаріат, який являє собою консервативне слідування традиційному
для Афганістану ханафітському мазхабу [10].
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Цим таліби відрізняються від багатьох просалафітських ісламських рухів. Із самого початку
в ідеології «Талібану» превалював пуштунвалай – релігійний націоналізм пуштунів, націлений
на збереження племінних звичаїв. Однак, пізніше таліби задля того, щоб залучити більшу кількість
учасників стали орієнтуватися на деобандизм – ханафітський антиколоніальний рух, який виник
у XIX столітті у Британській Індії, який мав на увазі очищення ханафітського ісламу від застарілих
місцевих традицій.
Будь-яка особа, яка не погоджується з цією ідеологією, вважається заблукалою, невірною і
піддається гонитві. На територіях, які контролюються талібами, діють норми шаріате, і виконання
цих норм суворо контролюється. Дані норми забороняють телебачення, музичні інструменти,
Інтернет, художню творчість, алкогольні напої, біле взуття (як вже було зазначено, прапор талібів
саме білого кольору) і багато чого іншого [11]. Чоловіки повинні мати бороду певної довжини, жінки
не мають права працювати, лікуватися у лікарів – чоловіків, з’являтися у громадських місцях
із відкритим обличчям та руками і без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі, а також
отримувати освіту. В 2001 р. мулла Омар видав декрет про знищення усіх неісламських пам’ятників.
Так, дії «Талібану» були засуджені багатьма мусульманськими країнами.
Як вже зазначалося, склад руху «Талібан» є досить різним, його учасники мають різні мотиви,
дуже часто буває так, що дії талібів у Кандагарі значно відрізняються від тих подій, що відбуваються
на решті територій, що контролюються талібами. В цій непередбачуваності і є вся складність
контролю ситуації в регіоні, що контролюється представниками даного руху. Однак важливим
моментом є факт того, що всіх талібів об’єднує їхнє консервативне сприйняття ісламу, в даному
питанні всі вони є непохитними.
На перший погляд конституція «Талібану» мало чим відрізняється від документів інших
ісламських країн, тим більше, що вона складена на основі попередніх афганських конституцій. Проте
при більш детальному аналізі статей, які декларують права і свободи, стає зрозумілим бажання
обмежити і підпорядкувати суспільство законам шаріату. У всіх статтях основного закону червоною
ниткою проходить установка на їх «ісламський характер». Наприклад, стаття 5 оголошує ісламський
шаріат єдиним джерелом законності на території країни, який визначає все приватне та суспільне
життя населення [12].
Ст. 17 наголошує на тому, що «родина створюється лише на основі ісламського права і моралі».
Ст. 19 «Свобода декларується як право людини, але не суперечить принципам ісламу».
Ст. 39 «Навчання жінок здійснюється в межах шаріату та регулюється особливим законом».
Ст. 42 «Дотримання ісламських законів – це обов’язок кожного мусульманина; заклик
до неісламського мислення, тобто пропаганда інших поглядів заборонена, а порушники будуть
покарані відповідно до правил шаріату».
Ст. 52 надає лідеру талібів всю повноту виконавчої, законотворчої, судової та воєнної влади, що
робить його абсолютним, авторитарним правителем.
Ст. 98-101 визначають зовнішньополітичний курс Емірату, повністю базуються на постулатах
ісламу, виступають за об’єднання світу ісламу та єдність світової мусульманської общини, а джихад
оголошується священним обов’язком кожного афганця.
Отже, «Талібан» контролював Афганістан до 2001 р. Після терактів, які сталися в США 11
вересня 2001 р., Америка при підтримці Північного альянсу розпочала антитерористичну операцію
проти Ісламського Емірату Афганістан, під час якої режим талібів був фактично знищений.
В 2020 році уряд Афганістану в рамках Даоської угоди між США та «Талібаном» звільнив понад
5 тис. талібів, 400 з яких були засуджені за вбивства. І більшість із звільнених повернулися знову
воювати на боці талібів. Так, навесні 2021 р. президент США повідомив про плани вивести війська
із Афганістану до 11 вересня. Отже, 1 травня, коли було оголошено про остаточне виведення
американських військ із Афганістану, «Талібан» розпочав наступальну операцію проти збройних сил,
і у серпні 2021 роки після низки операцій, таліби захопили Кабул і фактично здійснили державний
переворот [13].
Далі на карті білим кольором виділено території, що знаходяться під контролем «Талібану» (рис. 2).
Після відновлення режиму «Талібан» дуже велика кількість мирного населення країни опинилася
за межею бідності, а також ще в більшій мірі стали порушуватися права жінок. Наразі їм заборонять
виходити за територію власного помешкання без супроводу чоловіка, батька або брата, отримувати
освіту та працювати. Жінки можуть працювати лише у громадських жіночих вбиральнях, тому що
туди чоловікам входити заборонено. Також на сьогоднішній день в Афганістані заборонено
телебачення, різноманітні музичні заходи, театр, тобто все те, що пов’язано із відпочинком
та розвагами.
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Рис. 2. Територія, яка знаходиться під контролем «Талібану», серпень 2021 р. [13]
Однак, міжнародні донори планують виділити Афганістану 280 млн. дол. США у якості
допомоги, тому що більша частина населення країни наразі стикається із гострою нестачею
продовольства. Майже 9 млн. осіб восени та взимку 2021 р. потерпали від голоду.
Кошти донорів мають бути спрямовані в ЮНІСЕФ та Всесвітню продовольчу програму,
які мають матеріально-технічне забезпечення на місцях в Афганістані й будуть використовувати
ці кошти на фінансування існуючих програм для надання послуг щодо охорони здоров’я та
забезпечення продовольством афганського населення.
ООН неодноразово зазначала, що Афганістан знаходиться на межі серйозної гуманітарної кризи.
Через події серпня 2021 р. США та інші донори припинили підтримувати Афганістан, який був
залежним протягом 20 останніх років війни від даних фінансових вливань, і більше 9 млрд. дол. США
були заморожені, а Світовий Банк та Міжнародний валютний фонд припинили доступ Афганістану
до фінансування. Через гостру кризу в Кабулі деякі вимушені продавати побутову техніку задля
купівлі вугілля для опалення своїх осель.
Дані, наведені на рисунку нижче, підтверджують викладену вище тезу.
За даними Світового Банку, темп зростання ВВП на душу населення протягом останніх 17 років
демонструє дуже нестабільну динаміку: протягом 2003-2011 рр. спостерігаються значні коливання
показнику від 4 до -3% і з піковим значенням у 2009 р. до 19%. З 2013 р. у порівнянні з 2012 р.
відбувається зниження показника з 9 до 2% зі стабільним зменшенням протягом наступних років.
В 2020 р. темп зростання ВВП на душу населення Афганістану склало -4%, тобто відбулося падіння
у порівнянні з попереднім роком. Отже, навіть аналіз одного цього показника свідчить про явне
погіршення економічного стану населення Афганістану.
У свою чергу керівники «Талібану» наголошують на тому, що вони не збираються воювати
та порушувати права жінок на освіту та можливість працювати, хоча, як вже було зазначено вище,
права жінок вже порушено. Вони намагаються досягти того, щоб організація була виключена
зі списку терористичних організацій, що дозволить їм отримувати фінансову допомогу
від міжнародних фондів.
Вважаємо, було б неправильно розглядати події та процеси в Афганістані окремо від загальної
активізації радикалізму та екстремізму у значній частині мусульманських країн світу. Кінцевою
метою ісламістів є досягнення влади та встановлення теократичного режиму влади. Досягається це
як терористичними, так і політичними способами.
73

ISSN 2519-2949 (Print); 2519-2957 (Online) «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»

1 – 2022

25
19

20
15

12

11

9

10
5
0
-5

7

4
2

2

-1
-1
-2
-4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,3

-3

-1

0

2

-3

-10

Рис. 3. Темп зростання ВВП на душу населення Афганістану в 2003-2020 рр., % [14]
Терористичні угрупування проникають також вже і в неісламські країни, наприклад, в Індію.
В європейських країнах також є джихадисти, які поповнюють ряди ісламських бойовиків. Також
афганські бойовики отримують моральну та фінансову підтримку із-зовні. Відзначимо, що в епоху
тотальної діджиталізації ІКТ стають доступними навіть малограмотній частині населення
мусульманських країн, завдяки чому таліби можуть активно вести пропагування.
Сучасна ситуація Афганістану характеризується певною двоїстістю. З одного боку, вона є
стабільною, хоча ця стабільність характеризується певними негативними тенденціями: добробут
мирного населення стабільно зменшується і рівень життя більшої частини громадян залишається
дуже низьким. Як вже було зазначено, протягом останніх 20 років Афганістан отримував постійні
фінансові вливання від зовнішніх донорів, хоча, за неофіційними даними, до половини цих коштів
повертаються завдяки певним механізмам у країни-донори, а решта фінансової допомоги –
розкрадаються.
За офіційними даними, більше третини населення Афганістану знаходиться за межею бідності,
безробіття охоплює до 40%. Окрім того, що в країні ведуться постійні бойові дії, перепонами для
розвитку є високий рівень корумпованості та неефективні інструменти державного регулювання
економічної та фінансової сфер. Зовнішньоекономічна політики Афганістану також є неефективною:
імпорт втричі перебільшує експорт, за рахунок імпорту, який складає 65% від ВВП, забезпечується
значна частка потреб державного та недержавного секторів [15].
Висновки. Отже, проведене дослідження дозволяє отримати такі висновки. Афганістан –
це країна, яку населяють різні нації, проте основну частину складають пуштуни, які є досить
войовничою народністю. Протягом останніх двадцяти років на території даної країни йдуть постійні
бойові дії, в результаті чого гине велика кількість мирного населення. Через складну ситуацію, яка
склалася в регіоні, останні два десятиліття Афганістан отримував фінансову допомогу від зовнішніх
донорів, що дозволяло виживати цивільному населенню. Однак, навесні 2021 р. миротворчі сили
США за наказом Джо Байдена були виведені, що дало змогу радикальному руху «Талібан» повернути
собі владу та взяти під контроль більшу частину країни. Фактично був здійснений державний
переворот, і таліби оголосили про відродження Ісламського Емірату Афганістан із власною
Конституцією, що базується на принципах шаріату.
Фактично сучасні таліби маніпулюють релігією для того, щоб утримувати владу в регіоні, а також
домогтися визнання світовою спільнотою їх у якості легітимної сили, яка має благі наміри
для збереження ісламських традицій та законів шаріату. Однак, визначено, що ті, цінності, які таліби
задекларували в Конституції, не відповідають реальній ситуації, яка наразі складається в Афганістані:
права жінок на навчання та працевлаштування порушуються, розважальні заходи також заборонені,
хоча із самого початку для заспокоєння світової спільноти таліби наголошували на тому,
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що права людини порушуватися не будуть. Отже, наразі обіцянки та реальні дії талібів
на сьогоднішній день не співпадають.
Перспективи подальших досліджень. В майбутніх роботах із даної тематики планується більш
детально проаналізувати розвиток міжнародних відносин «Талібану» із найголовнішими акторами
регіону. Даний інтерес обумовлений тим, що лідери талібів на сьогодні є достатньо високоосвіченими
особами, які здобули освіту закордоном, тому їх майбутні дії та комунікації викликають жвавий
інтерес як серед сучасних політологів, так і науковців різних галузей знань, зокрема міжнародників
та економістів, які вивчають донорську фінансову допомогу, що спрямовується в країни
з високим ризиком.
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Lymar V. V. Revival of Islamic Emirate Afghanistan in the context of Taliban return to power
There were analyzed preconditions of forming radical movement “Taliban”, as well as its returning
to power with the aim of revival of Islamic Emirate Afghanistan. It has been defined that today Taliban is
recognized as terroristic organization by UNO which formation has been caused not only by domestic
policy processes of Afghanistan but by the influence of external actors, in particular Saudi Arabia and
Pakistan. It has been analyzed the composition of Taliban in the context of its social classes and it defined
that the biggest share of Taliban are the representatives of marginal classes of Afghanistan and Pakistan.
There was proved, that at the beginning, in 1994 the emergence of Taliban in Afghanistan was kindly
perceived by the biggest part of population. The emigrants’ press, which published papers to support
Taliban, played the active role in supporting Afghan Taliban. It was defined that later in Afghan society
the processes of confrontation and polarization grew and as a result there was the split on two groups
by political and ethnic features: anti-Taliban (mainly non-Pashtun) and Taliban (Pashtun).
It has been defined that the ideology of Taliban is religious nationalism. The official religion
of Taliban is Sunni Islam. Afghanistan was under the control of Taliban till 2001, however the USA
with help of North alliance after the situation on 11 September began antiterrorist operation against
Taliban and destroyed it.
It was defined that in 2021 the USA got the troops out from Afghanistan, what let Taliban to make
the revolution and take almost the whole territory of a country under control.
It has been proved that modern Taliban uses the religion to have the power in a region as well
as to persuade recognition of the global community of it as legal power which has good intentions
for saving Islamic traditions and laws of shariah for recovering and peace development of Islamic Emirate
Afghanistan.
It has been defined that values that Taliban has declared in the Constitution do not correspond
to the real situation which is today in Afghanistan: the rights of women to study and work are violated,
entertainments are banned in the other words promises and real actions of Taliban today differ.
Keywords: Taliban, Islamic Emirate Afghanistan, Pashtuns, shariah, religious nationalism,
Sunni Islam, donors’ financial support, external actors, internal policy processes.
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ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Публікація окреслює тренди глобальних змін і тенденції розвитку сучасної України – умови
невизначеності – в яких території всіх рівнів конкурують за вплив на процес перерозподілу світових
ресурсів. Доведено, що брендинг території «зверху» – шляхом напрацювання стратегії її
просування спеціальними органами державної влади при можливому залученні недержавних
суб’єктів виявляється неефективним через негнучкість такого підходу та обмеженість впливу
держави на зовнішній інформаційний простір. Авторкою уточнено зміст таких ключових
категорій брендингового дискурсу, як стратегічні комунікації, публічна дипломатія, бренд, імідж,
репутація, образи, наративи. Публікація демонструє спробу авторки побудувати модель етапів
коригування існуючого публічного іміджу держави через інструменти стратегічних комунікацій,
серед яких – публічна дипломатія, та довести доцільність систематизації успішних кейсів
публічної дипломатії «знизу», бо майбутнє за local place branding. Встановлено кореляцію між
етапами просування публічного іміджу, цілеспрямованими інтеракціями всіх суб’єктів публічної
дипломатії та їх результатів. Зроблено висновок про очікуваний результат стратегічних
комунікацій держави, що полягає в закріплені капіталу лояльності держави – високого ступеню
довіри, відданості і надійності взаємовідносин, що здатні стати цінністю, поширювати
міжособистісну довіру в суспільстві, інституційну довіру між державами та виступати ресурсом
генералізованої довіри у процесі самоорганізації території та перспективності її бренду. Така
форма генералізованої довіри як капітал лояльності – серйозне підґрунтя для конкурентоздатності
держави в умовах нового світопорядку та консолідації нації в умовах невизначеності.
Ключові слова: брендинг територій, публічний імідже держави, стратегічні комунікації
держави, публічна дипломатія, взаємодія державних і недержавних суб’єктів публічної дипломатії.
Нелінійність світового розвитку, світові соціально-економічні зрушення в наслідок пандемії,
незрілість політичних систем сучасності і національних урядів ставить під сумнів класичні механізми
управління зовнішнім іміджем держави. Брендинг території «зверху» – шляхом напрацювання
стратегії її просування спеціальними органами державної влади при залученні «недержавних
суб’єктів» [1, с.11] виявляється неефективним через негнучкість такого підходу та обмеженість
впливу держави на зовнішній інформаційний простір. Аналізуючи тренди формування сучасного
світопорядку, що обумовлюють той стан невизначеності, в якому Україна має шукати механізми
просування позитивного іміджу, варто констатувати:
▪ зростання пріоритетності локальних територій над національними в якості як політичних, так
і бізнес акторів (глобальні міста, агломерації навколо мегаполісів і відповідні вектори міграцій,
формування урбаністичних просторів і локального досвіду проти централізованих закритих систем,
національних суверенітетів, імперських стратегій розвитку держав та моноетнічних країн);
▪ посилення безсуб’єктності політики при зростанні кількості публічних лідерів – переможців
«масових шоу» завдяки інструментам економіки вражень;
▪ трансформація вертикальних структур і рішень, ієрархічних корпорацій з фіксованим
персоналом у горизонтальний менеджмент, партнерську співпрацю і врядування замість управління;
▪ скорочення кількості закладів освіти всіх рівнів паралельно з деінституціоналізацією
навчання на фоні посилення персоналізованих комунікацій за вісями: фахівець – послуга; наставник –
наукова школа (без кордонів і прив’язки до конкретного ЗВО), консультант під вирішення
конкретного питання бізнесу чи суспільного запиту, навчання через практику і дослідження;
▪ талант-менеджмент замість управління ресурсами, управління ідеями командою, що створена
під задачу, призупинення розвитку нових технологій на користь пошуку тих фахівців-практиків, які
здатні адаптувати і вдосконалювати на практиці технології під ідею;
©1Нагорняк Т. Л., 2022
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▪ лояльність брендів через енергообмін, емпатію та клієнтоорієнтованість риторики, силу
емоційного інтелекту в умовах зниження акценту на все, що можна відцифрувати, при зростанні
потерби на особисте спілкування, індивідуальну фахову консультацію, персональне навчання,
саморозвиток в колі глобальних персон.
Саме таке прочитання умов невизначеності та відчуття світових зрушень ставить перед
науковцями і практиками задачу просування позитивного публічного іміджу України як (в першу
чергу) країни з унікальними локальними практиками шляхом горизонтальної синергії
усіх стейкґолдерів.
Мета публікації полягає в тому, щоб уточнити зміст ключових категорій брендингового
дискурсу, спробувати змоделювати етапи коригування існуючого публічного іміджу держави
через інструменти стратегічних комунікації, серед яких – публічна дипломатія, та довести
доцільність систематизації успішних кейсів публічної дипломатії «знизу», бо майбутнє
за local place branding.
Категорії, що використовуються в офіційному (державному) та академічному брендинговому
дискурсі, іноді характеризуються синонімічністю різних за змістом і суспільним призначенням
понять, таких як бренд, імідж, репутація, образи і наративи. Виходячи з їх міждисциплінарності і
практикоорієнтовності, слід зазначити, що подальше розуміння філософії брендингу території
та суміжних з ним категорій авторкою подаватиметься на базі власного практичного досвіду,
висновків таких науковців і практиків, як С.Анхольт, К.Дінні, К.Келлер, Ф.Котлер, М.Ліндстром,
Дж.Траут, Ж.Дерріда, Ч.Морріс, Ч.Пірс, Ф.де Соссюр, М.Фуко, С.Сассен, Р.Барт, П.Бурдьє, Ж.Дельоз,
Ю.Крістєва, Ю.Левенець, В.Полянська, Е.Мамонтова, С.Гуцал, Г.Почепцов, В.Горбулін,
Ю.Щегельська, Т.Федорів, Д.Богуш, В.Пекарь, а також аналізу стратегічних документів України
(Стратегія публічної дипломатії України, Воєнна доктрина України, Стратегія національної безпеки
України) і результатів вивчення громадської думки в динаміці за період 2000-2021 рр.
Базовим елементом брендингу є територіальна ідентичність – сукупність первинних
характеристик території, а саме її «паспорт» (офіційна назва і символіка, геополітичні
характеристики, місце розташування на карті, загальновизнані абревіатури), сукупність ресурсів
і колективні смисли. На підставі територіальної ідентичності формуються (самостійно чи
цілеспрямовано, самою територією чи її конкурентами) імідж і репутація, що використовуються
командою професіоналів для створення бренд-платформи – формального початку процесу
формування чи коригування бренду.
Під брендом території розуміють багатомірний ментальний концепт території, що, завдяки
найвищому рівню емоційної довіри, сприймається широкими колами споживачів як цінність [2, с. 47].
Якісний бренд держави та її регіонів – результат бренд-політики території, що має на меті
забезпечення її інформаційної присутності в широких колах, впізнання через відображення в масовій
свідомості її локальних ексклюзивних відмінностей, що забезпечуватиме території можливість стати
силою впливу, транслювати самостійні рішення та збільшувати власні ресурси [2, с.104].
Бренд складається з образів і асоціацій, іміджевих характеристик і репутаційних ознак,
що виникають у свідомості споживача під час згадування назви. За відсутності цілеспрямованої
політики брендингу ці складові можуть суперечити одна одній. Посилюються ці суперечності
ще й завдяки кризовій свідомості споживачів бренду – мінливої сукупності смислів, оцінок,
ставлень, якими людина пояснює собі світ реального. Образи і асоціації про територію – рафінована
частина сконструйованої реальності, в якій виявляється певна й нецілісна інформація про неї.
Ця інформація формується в свідомості індивідів асинхронно, на основі власних оцінок, спогадів
і знань чи переконань інших, часто поверхово (через емоційно забарвлені наративи), часто
стаючи симулякром.
Імідж держави – сукупність раціональних та ірраціональних уявлень, що не дають глибокого
розуміння про країну, апелюючи до образів, стереотипів, метафор чи символів, які представляють
лише якусь її частину або напрям функціонування. Масова свідомість може фіксувати такі публічні
прояви іміджу держави, як:
▪ імідж державної влади і безпосередньо лідера;
▪ імідж політичного режиму (розвинутість демократії та забезпечення громадянських прав,
правова і соціальна захищеність населення території, прозорість виборів, легітимність політичних
інститутів);
▪ імідж соціально-економічного розвитку, показники фінансової стабільності (у т.ч.й
стабільність національної валюти), імідж інвестиційного клімату держави;
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▪ імідж оборонної здатності армії та ВПК держави; імідж стратегічних комунікацій,
державної інформаційної політики, національної безпеки;
▪ зовнішньополітичний імідж (захист національних інтересів держави, медіа-образи держави,
рівень впізнаваності представників дипломатичних установ);
▪ соціокультурний імідж держави та імідж унікальності (аутентичні та сучасні
характеристики, локальні практики, що відрізняють територію від інших);
▪ імідж інвестиційного клімату та імідж перспективності (з точки зору комфортності
проживання, умов саморозвитку, стану екології, престижу навчання, широти ринку робітничих місць
та можливостей професійного зростання).
Для зовнішнього та для внутрішнього просування іміджу держави існують свої пріоритетні
компоненти. Для зовнішнього іміджу – природні ресурси, лідер, міжнародний авторитет і участь
у міжурядових організаціях, публічна історія та експортні бренди. Для внутрішнього – менталітет,
цінності та ідеї, вдалість реформ, соціальний захист населення, публічна історія. Часто розрізняють
первинний і вторинний імідж держави, маючи на увазі, що первинний – це уявлення людей про
територію, яке фіксується при першому з нею знайомстві. Вторинний імідж території складається
у масовій свідомості в процесі конкуренції чи порівняння територій між собою. Імідж території –
результат цілеспрямованої роботи команд та вдалості іміджевої стратегії.
Публічний імідж держави формується інструментами стратегічних комунікацій і векторами
державної політики (зовнішнім та внутрішнім). Приватний рівень іміджу держави формується
в масовій свідомості на підставі власного досвіду, вражень від відвідування, міжособистих розмов,
поверхових знань про кухню, національний костюм, традиції і свята народу. Цей рівень іміджу
держави характеризується більш споживацьким змістом. Публічний імідж держави складають
інформація про державу на офіційних ресурсів, державна символіка (герб, прапор, гімн, ордени та
інші національні знаки відмінності, словесні символи); неформальні колективні смисли (сукупність
цінностей, символів, знаків, стереотипів, фактів історичної пам’яті, міфів, слів-маркерів і національні
герої та знакові публічні особи) тощо.
Мета просування позитивного публічного іміджу держави, зазвичай, полягає у формуванні
образу держави та усталеного попиту на неї в певних сферах для конкретних цільових груп і в межах
конкретного ринку світової економіки. Тобто Україна представниками бізнесу, наукових установ чи
культурних об’єднань різних держав може сприйматися з різними акцентами, проте однозначно має
вважатися надійним партнером і перспективним ринком співпраці. Принагідно зазначу, що
стратегічні документи України не кореспондуються між собою в частині використання інструментів
просування позитивного іміджу держави. А саме, Стратегія національної безпеки України не містить
згадки про такі інструменти захисту і просування національних інтересів держави як стратегічні
комунікації і публічна дипломатія, і навпаки.
Процес просування позитивного публічного іміджу держави має підкріплюватися програмами
різних рівнів і напрямів. Серед них:
▪ програми персонального іміджу перших осіб держави – «персоніфікація території» .
▪ програма стратегічних комунікацій держави та формування її позитивного іміджу;
▪ програма івент-менеджменту просування держави за кордоном;
▪ галузеві програми (туризму, інвестиційного клімату, освіти тощо);
▪ програми узгодження ієрархії іміджів (міст, спеціальних зон, областей, субрегіонів) тощо.
За умов послідовної цілеспрямованої іміджевої політики території, приходить час, коли її імідж
кристалізується у бренд із стійкими репутаційними характеристиками. Так само, як людина,
самовдосконалюючись, набуваючи нових духовних чи професійних практик, змінюючи зачіску, стиль
одягу, рід діяльності та місце проживання, не змінює своє ім’я, так і територія може змінювати свій
імідж, залишаючи бренд незмінним. Імідж як спалах фотокамери, здатний фіксувати тільки момент,
який є мінливим. Більш усталеним складовим елементом бренда є репутація. Її важко заробити, але
ще складніше підтримувати.
Репутація держави – один з активів її бренду – складова, що є динамічною, але складно
змінюється – оціночна характеристика держави, яка формується протягом тривалого часу серед
конкретних груп інтересів на підставі їх власного досвіду, достовірної інформації чи перевірених фактів
про саму країну та її взаємовідносини з іншими територіями. Репутація держави – це комплекс
можливостей, гарантій та перспектив для реалізації вагомих інтересів конкретних цільових груп в її
межах. Більшою мірою потребами цільових аудиторій виступають можливості, перспективи і гарантії
щодо інвестування, отримання освіти, проживання, відпочинку, лікування, туризму, ведення бізнесу.
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Принципова розбіжність між категоріями «бренд», «імідж» і «репутація» лежить в полі
таких параметрів як:
▪ джерело формування: бренд формується державною політикою на підставі узгодження
інтересів трьох суб’єктів політики (як резидентів, так і не резидентів) – громади, влади і бізнесу; імідж
може бути сформований спеціальною командою іміджмейкерів як держави, так і персони чи їх
конкурентів; репутація формується вузькою цільовою групою – колом експертів в певній сфері;
▪ цільова аудиторія: споживачами брендингу може бути весь світ, імідж використовують
макрогрупи – мешканці, гості, потенційні відвідувачі, діаспора, читачі англомовної преси; репутація
цікава локальним групам інтересів, які розглядають територію як поле потенційних інвестицій,
проживання, ведення бізнесу, отримання освіти чи роботи;
▪ ступінь мінливості ознак категорій: репутація найбільш вразлива характеристика території,
бо важко формується і легко нівелюється; імідж має високу динамічність показників, бренд є
найбільш усталеним. Це може виступати як позитивною рисою брендингу, так і гальмувати його
результативність.
▪ ієрархічність в структурі брендингу території: бренд містить імідж і репутацію. Імідж і
репутація, не впливаючи на формальні характеристики території (її індивідуальність), обумовлюють
якість її бренду і комерціалізують його. У той самий час, сам бренд має можливість покращити імідж
і репутацію території шляхом поміркованого і послідовного просування з орієнтацією на конкретні
цільові аудиторії та їх очікування.
Публічний імідж держави – це продукт конструйованої реальності, що просувається шляхом
спільних для всіх івентів, рішень і дій стратегічних наративів – ключових меседжів, легенд, сюжетів,
які пояснюють бачення (візію) держави цільовим аудиторіям з урахуванням їх інтересів та очікувань.
Одним з інструментів просування публічного іміджу держави є публічна дипломатія. Публічна
дипломатія – складова стратегічних комунікацій держави – поле, де формується, змінюється і
трансформується в бренд публічний імідж держави. «Вважається, що вперше термін «публічна
дипломатія» використав у 1965 р. Е. Гулліон у зв’язку із заснуванням при Школі права та дипломатії
ім. Флетчера при Університеті Тафтс Центру публічної дипломатії ім. Едварда Р. Мерроу (Edward R.
Murrow), зазначивши, що «публічна дипломатія має справу із впливом суспільних соціальних
установок на формування та здійснення зовнішньої політики. Це охоплює виміри міжнародних
відносин поза традиційною дипломатією...включаючи формування урядами громадської думки
в інших країнах; взаємодію приватних груп та інтересів в одній країні з такими в інших...та
міжнаціональний потік інформації та ідей» [4].
Важливо, щоб автором публічного іміджу була саме наша держава, бо за умов неефективності
цілеспрямованої програми брендингу або іміджування, цей імідж може стати продуктом
інших акторів світової політики. С.Гуцал зазаначає, що в Україні «до 2015 р. у науковому та
експертному дискурсі було фактично відсутнє концептуальне наповнення публічної дипломатії
або стратегічних комунікацій…Публічна дипломатія та стратегічні комунікації здебільшого
лишаються малозрозумілими концептами навіть для органів української влади… Це можна
пояснити, насамперед, відсутністю в Україні протягом тривалого часу активної інформаційнокомунікативної політики, спрямованої на просування національних інтересів нашої держави
за кордоном. Ці процеси відбувалися спорадично, не визначалися самостійною складовою
державної політики, здебільшого носили реакційний характер та постійно потерпали від урядових
помилок та скандалів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Як результат – Україна
з початку Революції гідності стрімко втрачає свої позиції в інформаційно-комунікативному
порядку денному, особливо в Європі» [4].
Прикладами, що доводять цю тезу можуть стати кейси формування іміджу України
в англомовних медіа США, РФ, Угорщині та Польщі в останні роки, аналіз яких провела українська
дослідниця А.Осмоловська [5]. Так, новинний медіапростір США містить позитивно забарвлені
наративи, що розкривають американцям особливості української ідентичності (“чудовий український
борщ”, “вареники”, “писанки”, українські пісні та музиканти), результати спортивних здобутків
(“світовий рекорд Сергія Бубки”, перемога тенісистки Еліни Світоліної). “Сьогодні Україна формує
окрему ідентичність після століть російського панування, зміцнюючи зв’язки з Європейським
Союзом та США”, пишуть The New York Times. “Пострадянська національна ідентичність України
характеризує її як мирне, плюралістичне суспільство, яке відчуває смак свободи”.
«У новинному полі з негативним забарвленням Україна найчастіше згадується в контексті
політичних та економічних негараздів: асоціюється з “системною кризою”, корумпованістю,
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діяльністю “могутніх українських олігархів”, “глибокою залежність від російського газу”, “Україна
стала полем бойових дій, з наземними сутичками та щоденними кіберконфліктами”; часті кібератаки,
що “пошкодили комп’ютери по всьому світу, включаючи великі транснаціональні компанії, які ведуть
бізнес з Україною”. Досі в інформаційному дискурсі держава пов’язується з “фатальною
катастрофою в Чорнобилі”, діяльністю скандальновідомих активісток “Femen”. Образ України як
території війни, що формується в медіа, починаючи з 2014 року, супроводжує 65% згадувань про
Україну в інфопросторі США. Проте риторика помітно змінюється з 2014 року. На початку 2014 року
(січень-лютий) найчастіше зустрічаються такі смислові категорії, як “Ukraine` political crisis”,
“political crises in Ukraine”, “conflict in Ukraine”, “the clash in Ukraine” (зіткнення) та “tumult in Ukraine”
(метушня). Такі знакові звороти семантично свідчать про ендогенну сутність конфлікту. Проте
українська криза пояснюється як така, яка є “не лише внутрішньополітичною битвою, але й
геополітичною боротьбою між Росією та Заходом. З середини 2014 року в інформаційному дискурсі
США з’являються такі звороти, як “annexation of Crimea”, “Russian-backed separatists”, “Russian
invasion southeastern Ukraine” (вторгнення Росії у південно-східну Україну, як “перше масштабне
захоплення території в Європі після Другої світової війни”), “Moscow’s military activity in eastern
Ukraine” (військова діяльність Москви на сході України), “Russian military offensives in Crimea
and eastern Ukraine” (військові наступи Росії у Криму та на Сході України)» [5].
Узагальнюючі образи – складові публічного іміджу України в США, слід констатувати таку
картину: Україна для американців це – не Росія, міст між Сходом і Заходом, незалежна держава
з демократичними інститутами, які неефективні через бюрократію і корупцію; ресурсно потужна
країна, що вибудовує сланцевий газ, але поки газовозалежна від РФ; аутентична і має велику
культурну спадщину, локальні розбіжності етнічного та конфесійного характеру.
На відміну від США, Росія бачить Україну через політичну та економічну складові, нівелюючи
культурний чинник. А.Осмоловська зазначає, що «образ України як території війни активно
просувається в російському інформаційному просторі. Проте ця війна, виходячи з семантичного
аналізу, має повністю ендогенний (внутрішній) характер і ця риторика не змінюється з 2014 року:
“державний переворот”, “ультранаціоналістичні загрози в Криму”, “народ на південному сході
України і в Криму не сприймає безвладдя і фактичне свавілля в країні” (Віктор Янукович), “нинішні
зіткнення в регіоні – відгомони невирішених історичних проблем, якими прагнуть скористатися
радикали”. Згадуються “ввічливі люди”, як підрозділи, які “проводили операцію по приєднанню
Криму до РФ” [ 5]. Так, Росія у своєму інформаційному полі формує іміджу України через такі образи
і наративи, як братський народ, який зараз охоплений насиллям, свавіллям нелегітимної влади
і насаджуванням штучних героїв; молода країна, що переписує історію, демонструє анархію
під виглядом економічних реформ. Таким чином, США, як стратегічний партнер, і Росія, як державаагресор, продукують різновекторні погляди на Україну, використовуючи для просування такої
України не тільки свої національні канал комунікації, а й тих держав, що знаходяться під їх впливом.
У зазначеному контексті цікавим є аналіз А.Осмоловської англомовних медіа Польщі і Угорщини –
прикордонних Україні держав.
Дослідниця визначає більший вплив Росії на інформаційний простір Угорщини, ніж Польщі, і
окреслює ключові тематики, що становлять контекст згадувань України в інформаційному дискурсі
Угорщини та Польщі. Серед них – проблема газопостачання в Україну, енергетична політика нашої
держави, санкції проти Росії, «конфлікт на Сході».
Для угорського медіа-простору додається проблема національних меншин, гуманітарна допомога
Закарпаттю, питання етнічних угорців, їх мовні та освітні права. Саме ці проблематики створюють
конфліктогенний дискурс навколо України. Польські видання демонструють більш лояльну позицію
до України, та негативну – до Росії, як країни-ворога свого Східного сусіда. Англомовні видання
Польщі відверто засуджує позицію Угорщини стосовно автономії етнічних угорців на Закарпатті,
наголошуючи на тому, що такі заяви прем’єр-міністра Угорщини мають викликати занепокоєння
“в умовах зусиль Росії розділити Україну” [6].
Окремий дослідницький інтерес становить дискурс України як території війни (криза, війна,
конфлікт або громадянська війна). У цьому контексті в обох країнах найчастіше зустрічаються такі
смислові категорії, як “Ukrainian crisis”, “Russia-Ukraine conflict”, в новинах на початку 2014 р. –
“political conflict in Ukraine”. Знакові звороти “Ukrainian crisis”, “political conflict in Ukraine”
семантично свідчать про наголос на ендогенну сутність конфлікту (внутрішньополітична криза).
“Russia-Ukraine conflict” робить смисловий акцент на втручання зовнішнього чиннику, тобто
екзогенність конфлікту. Категорія “Crisis in Ukraine” зустрічається рідше, і свідчить про смислове
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поєднання внутрішнього і зовнішнього характерів конфлікту на Сході України. Нерідко
у англомовному медіа-дискурсі як Польщі, так і Угорщини, можна зустріти “Russian aggression against
Ukraine”, що повністю відповідає характеру втручання зовнішнього фактору в події в Україні [5].
Якщо Польща сприймає Україну як державу-реципієнта, що постачає трудових мігрантів
і розвиває національну економіку Польщі, як кризову країну, що страждає від війни, залишаючись
стратегічним партнером в частині експорту польських товарів, академічного обміну, спільних
наукових досліджень, інвестицій в нерухомість Польщі з боку українських громадян, то Угорщина
в своїх англомовних виданнях подає Україну як дестабілізовану, кризову, небезпечну зону конфлікту
з потенціалом демократичного розвитку на європейських принципах і сильними позиціями
в майбутньому.
Тональність згадувань України в медіаполі Польщі і Угорщини, на думку А.Осмоловської
характеризується помірною нейтральністю, проте Угорщина демонструє вищий відсоток матеріалу
з негативною забарвленістю, ніж Польща, і відносно високий відсоток таких новин у співвідношенні
до матеріалів з позитивною тональністю. Особливо це стосується 2017 та 2018 років, що пов’язано
з такими подіями в політичному дискурсі обох країн, як прийняттям Україною законодавчих актів
у галузі освіти для національних меншин та складання присяги і отримання громадянства Угорщини
мешканцями Закарпаття в Консульстві Угорщині в Береговому [5].
Частка присутності України у медіапросторі США, РФ, Польщі та Угорщини, на прикладі
згаданого медіа-аудиту, свідчить про інтерес до України. Це обумовлено досвідом тісних культурних
та національних зв’язків і спільні кордони з Польщею, Росією та Угорщиною, а також специфікою
офіційного дискурсу та безпекового виміру зовнішньої політики України з США. Суперечність
образів України в зазначених медіаполях є результатом відсутності ефективної публічної дипломатії
і стратегічних комунікацій України. За цих умов непереконливо виглядає і текст новоствореної
Стратегії публічної дипломатії, де міжнародний імідж дорівнюється репутації країни, а серед загроз
зазначено лише високу конкуренцію за увагу в міжнародному середовищі та дезінформацію
з боку Росії [1, с.17].
В умовах невизначеності нормативні механізми формування публічного іміджу держави стають
недієздатними через свою негнучкість і формальність. Під умовами невизначеності саме для України
у зазначеному контексті, я маю на увазі такі об’єктивні чинники впливу, як пандемія, зміна векторів
світової економіки та російсько-українська війна, так і суб’єктивні – відсутність єдності серед
українців відносно свого майбутнього, розгубленість малого і середнього бізнесу, інституційна
неспроможність держави та втрата почуття правової та соціально-економічної захищеності
населенням країни.
Як свідчать дані системних досліджень громадської думки до 2013 р., в Україні існувало кілька
ключових чинників, що ділили суспільство: мова спілкування та ставлення до статусу російської
мови, а також зовнішньополітичний вектор держави: євроінтеграція чи реверс з Росією та країнами
СНД. Не можна не погодитися з твердженням Ірини Бекешкіної, що політично ці реальні відмінності
були вперше використані під час президентських виборів 2004 р., коли активно пропагувалася теза
про поділ України [7, с. 12-13]. Після 2004 року мова ворожнечі й дискурс «двох Україн» ставав все
гучнішим. Аналіз динаміки громадської думки у період 2004 – 2021рр. демонструє відсутність
консолідованої позиції українців у ставленні до влади, до свого майбутнього, до зовнішнього вектору
державної політики та внутрішніх політичних практик навколо національних інтересів
і державницьких цінностей.
Виходячи з результатів вивчення громадської думки, що здійснювалось фахівцями Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса, Інституту соціології
НАН України, Центру О.Разумкова, очікуваним для українців є заморожування збройного конфлікту
на Сході України разом з поступовим зникненням проблеми з міжнародного порядку денного
та офіційного дискурсу влади як у внутрішньому, так і в зовнішньому медіа полі. «А готовність
громадян іти на болючі компроміси заради миру, попри колосальні людські жертви за 2014 – 2020 рр.,
значні втрати людського капіталу у перспективі (в сенсі жителів ОРДЛО, що ціннісно ближчі до Росії)
та «економічний баласт», який представлятиме собою нині окупований Донбас, – свідчать
про можливості мирного врегулювання лише у довгостроковій перспективі і, вірогідно, всупереч
національним інтересам України» [8, с. 24]. Питання, навколо яких будуються і потенційно можуть
будуватися негативні наративи про Україну у полі публічної дипломатії, такі:
▪ державна мова і мовна політика, друга світова війна, герої національно-визвольних
подій 1917-1921 рр. [9, c. 98];
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▪ показники соціально-економічного розвитку (на думку 67% опитаних);
▪ факти корупції і непритягнення корупціонерів до відповідальності (на думку 66%
респондентів);
▪ криза легітимності інститутів державної влади в Україні (на думку 51%);
▪ несправедливий розподіл суспільних благ, розрив між статками багатих і бідних громадян
(48% опитуваних вважають це проблемою);
▪ залучення незначного відсотку громадян до вирішення соціально важливих проблем
на державному та регіональному рівнях (29%) [10, с. 25-26].
За умов, що склались, позитивний публічний імідж України має стати не тільки результатом
стратегічних комунікацій держави (публічної дипломатії як її складової), а й стратегічним
пріоритетом в діяльності широкого кола суб’єктів. У першу чергу це – резиденти України – органи
державної влади і місцевого самоврядування, представники бізнесу і академічної еліти,
громадянський сектор і суспільне мовлення, УПЦ і публічні персони. І нерезиденти території –
діаспора, іноземні громадяни, які мають бізнес в Україні, широке коло туристів і приватні гості
країни. Формування публічної дипломатії саме такою, якою вона була задумана в якості напряму
стратегічних комунікацій поза класичною дипломатією з метою формування впливу суспільних
установок на формування та здійснення зовнішньої політики.
Виходячи зі Стратегії публічної дипломатії, її напрями зазначені такі: культурна, економічна,
експертна, кулінарна, науково-освітня, спортивна і цифрова. Кожний напрям здатний бути
реалізованим «знизу» в допомогу публічній дипломатії України, суб’єктами якої, на думку міністра
ЗСУ Дмитра Кулеба є « МЗС, ЗДУ і УІ» [1, с. 9-10]. Прикладом таких сучасних громадських ініціатив
в Україні є діяльність Global Ukraine Foundation та інших волонтерських об’єднань, що будують мости
між Україною та українськими діаспорами в світі, між громадянами інших держав і українськими
виробниками, формуючи міжкультурний діалог поза політикою та в ім’я України. Засновниця Global
Ukraine Foundation Віолета Москалу розпочала свою діяльність в ході Революції Гідності, то був
волонтерський проєкт народної (публічної) дипломатії України, що об’єднав осередки українців
в світі. В умовах пандемії, коли держава виявилась неспроможна захистити малий бізнес, команда
Global Ukraine Foundation і Global Ukraine Forum склала і поширила за допомогою дипломатичних
представництв каталог українських брендів і виробників з акцентом на креативну індустрію малого і
середнього бізнесу (картини, книги, фото, продуктів handmade, ювелірні вироби, етноодяг і
прикраси). Стратегії розвитку міст і територіальних громад сьогодні також містять акцент підтримки
українського виробництва з регіональною специфікою та поширення цих продуктів для вітчизняних
і зовнішніх споживачів. Етапи формування публічної дипломатії могли б виглядати як зазначено
в авторській моделі на рис.1:

В – Високий рівень ефективності
державних суб’єктів публічної дипломатії.
Створення і послідовна реалізація
усіх складових стратегічних комунікацій
держави. Формування офіційних публічних
образів і наративів держави.

D – Високий рівень капіталу
лояльності держави як результат
ефективних стратегічних комунікацій,
заснованих на синергії всіх суб’єктів
брендингу і публічної дипломатії
з горизонтальним і вертикальним
просуванням всіх складових
бренду держави.

А – Низький ефективності державних
і недержавних суб’єктів публічної
дипломатії. Результат –«сіра зона»
формалізованого брендингу держави.
Висока ймовірність формування іміджу
і репутації держави іншими
публічними акторами.

С – Проактивна діяльність
недержавних суб’єктів публічної
дипломатії. Просування експертної,
науково-освітньої, кулінарної дипломатії
при слабкій участі державних суб’єктів
публічної дипломатії.

рівень ефективності недержавних суб’єктів публічної дипломатії

Рис. 1. Етапи просування позитивного іміджу держави шляхом публічної дипломатії
в умовах невизначеності
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Етапи його формування (в якості мети публічної дипломатії і результату стратегічних
комунікацій держави), що зазначені на рис.1, містять 4 сегменти:
Етапи:

А

В

С

D

Характеристики
діяльності
суб’єктів
публічної
дипломатії

Низький рівень
ефективності
державних і
недержавних
суб’єктів публічної
дипломатії. «Сіра
зона»
формалізованого
брендингу держави.

Високий рівень
ефективності
державних
суб’єктів публічної
дипломатії.

Проактивна
діяльність
недержавних
суб’єктів публічної
дипломатії.

Синергія всіх
суб’єктів
політики
брендингу,
стратегічних
комунікацій і
публічної
дипломатії як їх
складової.

Напрями
публічної
дипломатії, що
просуваються
більше за інших

Висока ймовірність
формування іміджу і
репутації держави
іншими публічними
акторами.

Офіційні канали
просування
цифрової,
спортивної,
кулінарної,
культурної і
частково
економічної
дипломатії при
слабкій участі
недержавних
суб’єктів публічної
дипломатії.

Просування
«знизу»
експертної,
науково-освітньої,
культурної,
кулінарної,
частково
економічної
дипломатії при
слабкій участі
державних
суб’єктів публічної
дипломатії.

Усі напрями
публічної
дипломатії
шляхом
офіційних і
неофіційних
каналів брендингу
і стратегічних
комунікацій
держави.

Результат

Образи, асоціації,
репутаційні та
іміджеві
характеристики
держави
усвідомлюються
споживачами як
суперечливі.
Ключовим елементом
публічного іміджу
виступають образи
владних персон, їх дій
і рішень, конфліктних
подій.

Створення і
послідовна
реалізація усіх
складових
стратегічних
комунікацій
держави при
слабкій участі
недержавних
акторів.
Формування
офіційних
публічних образів і
наративів держави.

Просування
горизонтальними
каналами
складових
іміджевих і
репутаційних
характеристик
території,
локальних брендів
і колективних
смислів.

Високий рівень
капіталу
лояльності
держави як
результат
ефективних
стратегічних
комунікацій.
Національні і
локальні бренди.

Рис. 2. Характеристики етапів просування позитивного іміджу
шляхом публічної дипломатії в умовах невизначеності,
напрями і результати процесу
Модель припускає етапи (від А до D) становлення стратегічних комунікацій держави, складовою
яких є публічна дипломатія. Ефективність стратегічних комунікацій полягає у закріпленні стійкого
капіталу лояльності держави в наслідок цілеспрямованого, системного і послідовного процесу
просування місії держави шляхом публічної дипломатії, інформаційної політики, брендингу,
міжкультурного діалогу, традиційних воєнних, гібридних психологічних, маркетингових,
фінансових, PR операцій. Ця ефективність обумовлена синергією діяльності державних і
недержавних суб’єктів задіяних в комунікаціях. Якщо метою стратегічних комунікацій держави є її
вплив через капітал лояльності, то варто акцентувати на його змістовних характеристиках.
Капітал лояльності держави (з англ. і фр. loyal – відданість, вірність державі як бренду) –
результат високого ступеню довіри, відданості і надійності взаємовідносин, що здатні стати цінністю,
поширювати міжособистісну довіру в суспільстві, інституційну довіру між державами та виступати
ресурсом генералізованої довіри у процесі самоорганізації території та перспективності її бренду.
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Рафінований рівень соціального капіталу держави (усіх її мереж партнерських взаємовідносин) –
система якісних соціально-політичних інтеракцій – основа формування капіталу лояльності. Вперше
ця категорія до наукового політологічного дискурсу (як новий тип нетрадиційних суспільних
капіталів) була введена авторкою у 2013 році [12, с. 238]. Таку можливість авторка мала завдяки
методологічним здобуткам П.Бурдьє і Р.Патнема (розуміння соціального капіталу через мережу
соціальних і родинних зв’язків, що здатні формувати соціальні норми і виступали ресурсом
конвертації в інші види капіталів), Л.Занга, А.Пакрухіна і С.Шубіна, які досліджували «лояльність
споживачів бренду» через потенційну чи реальну готовність споживача використовувати бренд
на підставі своєї емоційної прив’язки до нього (включеності споживача), а також наукових розвідок
представників неоконсерватізму, таких як Дж.Александер, Карл-Хайнц Заурвайн і Л.Штраус, які
використовували категорію «лояльність» (з англ. loyal) як відданість, вірність, надійність певній ідеї,
соціальній спільності, групі однодумців. На підставі вказаних світоглядних і теоретикометодологічних концепцій та вивчення бренд-практик, авторка дійшла висновку, що одним
із визначальних результатів політики брендингу, ефективних стратегічних комунікацій держави та її
публічної дипломатії є впровадження системних заходів на підтримку та вдосконалення саме капіталу
лояльності, що здатний вивести країну як публічного актора на рівень цінності. Така форма
генералізованої довіри як капітал лояльності – серйозне підґрунтя для конкурентоздатності держави
в умовах нового світопорядку та консолідації нації в умовах невизначеності.
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Nagornyak T. L. Public image of Ukraine in conditions of uncertainty
The publication outlines the trends of global changes and development trends of modern Ukraine –
conditions of uncertainty – in which territories at all levels compete for influence on the process of world
resources redistribution. It has been proved that place branding "from above" – by developing a strategy
for its promotion by special authorities with the possible involvement of non-governmental actors
is ineffective due to the inflexibility of this approach and limited state influence on external information
space. The author clarifies the content of such key categories of branding discourse as strategic
communications, public diplomacy, brand, image, reputation, visions, narratives. The publication
demonstrates author’s attempt to build a model of stages for correction of the existing state public image
through the tools of strategic communications, including public diplomacy, and to prove the feasibility
of systematizing successful cases of public diplomacy "from below", because the future is in local place
branding. A correlation is established between the stages of public image promotion, purposeful
interactions of all subjects of public diplomacy and their results. The conclusion is made about the expected
result of state strategic communications, which is in fixing the loyalty of the state – a high degree of trust,
devotion and reliability of relationships that can become valuable, can spread interpersonal trust
in society, institutional trust between states and act as a resource of a generalized trust in the process
of territory self-organization and prospects of its brand. Such form of generalized trust as the loyalty
capital is a serious basis for the competitiveness of the state in a new world order and the consolidation
of the nation in conditions of uncertainty.
Keywords: place branding, state public image, state strategic communications, public diplomacy.

86

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
DOI 10.31558/2519-2949.2022.1.10
УДК 303.01:327.001.73
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2951-6425
Наталіна Н. О., Донецький національний університет імені Василя Стуса1

ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОПОРЯДКУ
ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглянуті існуючі наукові підходи до інтерпретації терміну «світовий порядок».
На підставі проведеного аналізу вони систематизовані до трьох ключових напрямків:
інституційний, ідеологічний (аксіологічний) та акторний. В межах останнього підходу
відбувається перехід від дослідження окремих полюсів чи центрів сили до констатації факту
поліцентричності нового світового порядку. Для повноти політологічного дослідження світового
порядку автор вважає за необхідне враховувати окрім інституційного дизайну, конфігурації
акторів та ціннісної парадигми також характер суспільства, в якому формується такий порядок
(«пост-інформаційне» або «мережеве») та стан глобалізаційних процесів, що визначає просторові
характеристики світопорядку (де-глобалізація, регіоналізація та локалізація). Попри різницю
в інтерпретаціях, різні наукові школи поєднує теза щодо кризи сучасного ліберального
світопорядку. Наукова дискусія розгортається навколо питання, чи перебуває світовий порядок
у стані певного переходу, або поточний нерівноважний стан може вважатися новим
світопорядком. Відповідь дозволяє надати синергетична парадигма, або теорія складності, що
запропонована в якості методології дослідження. Відповідно до неї формування нового світового
порядку розглядається як нерівноважний нелінійний процес, що визначається динамічним синтезом
порядку та хаосу. При наявності у політичному просторі конкретних політичних акторів
(інститути, групи інтересів, окремі індивіди), їх вплив на трансформацію політичного простору
можливий у точках біфуркації та має переважно випадковий характер. Це визначає
безсуб’єктність як тренд формування нового світопорядку. З точки зору пошуку методичних засад
дослідження розглянуті існуючі моделі системної динаміки, циклічні моделі та імітаційне
моделювання. Визначено, що для дослідження нового світопорядку як нелінійної динамічної складної
системи, доцільними є моделі аналізу мегатрендів світової політики та їх деконструкція
за допомогою «методу-збірки» реальності, що постійно змінюється.
Ключові слова: новий світовий порядок, політична суб’єктність, безсуб’єктність політики,
складні системи.
Світовий політичний простір постійно ускладнюється, набуває рис поліцентричності
та багаторівневості взаємодії політичних акторів, мінливості інституційного дизайну, посилення
конкуренції ідеологічних парадигм. Аналітики та провідні політики світу протягом останніх років
наголошують на кризі сучасного ліберального світопорядку та інститутів представницької демократії.
Новий світовий порядок, що формується, характеризуються турбулентністю і нелінійністю як на рівні
окремих держав, так і світу в цілому. Разом з тим, попри велику кількість наукових праць з цієї
проблематики, спостерігається невизначеність, ідеологічна заангажованість та концептуальна розмитість
самого терміну «світовий порядок», що спричиняє значну різницю у методологічних підходах до його
дослідження. Метою статті є концептуалізація цього поняття та пошук найбільш оптимальних теоретикометодологічних засад вивчення нового світового порядку в межах політичної науки.
Актуальність проблематики визначається необхідністю визначення трендів формування нового
світопорядку задля розробки більш гнучких та ефективних моделей управління цими процесами
як зверху – урядами національних держав, окремих регіонів та міст як політичних територій,
груповими та індивідуальними політичнами акторами, так і вироблення політики знизу – через
громадянську активність та артикуляцію своїх політичних інтересів громадянами через колективні
дії. Це завдання є актуальним і для України, що відшукує сьогодні свою модель політичної
суб’єктності як на світовому рівні, так і у внутрішній політиці, враховуючи виклики збройного
конфлікту на території держави, традиційно низький рівень довіри до ключових політичних
інститутів з боку громадян та високий рівень турбулентності політичних процесів.
©1Наталіна Н. О., 2022
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Дослідження світового порядку у західній політичній науці сконцентровані на перспективах
ліберального світопорядку, глобалізації та демократії. Тематиці приділяли увагу представники різних
наукових шкіл, зокрема Г.Кіссінджер, Дж.Айкенберрі, Дж.Міршаймер, Р.Хаас, Ам.Ачарья, Дж.Най,
Д.Хелд, С.Гантінгтон, Ф.Фукуяма, І.Уоллерстайн та ін. В Україні наукові підходи до формування
світопорядку переважно в межах теорії міжнародних відносин розглядали В.Книш, Е.Молчанова та
К.Ковтанюк, О.Коппель та З.Кісільова, Е.Кучменко, А.Міщенко, О.Дашевська, О.Зубов, М.Фесенко,
М.Ялі, С.Саранов та ін. Теоретичні інтерпретації світового порядку також містяться у роботах
російських дослідників Е.Баталова, К.Єфремова, М.Буланова, А.Нікітіна, Ю.Нісневича, В.Кувалдіна,
Е.Емузової, М.Лєбєдєвої, В.Барановського, В.Лапкіна та В.Пантіна, А.Циганкова тощо.
Поняття «світовий порядок» та його інтерпретації частіше за все зустрічаються у наукових
роботах з міжнародних відносин. Як відзначає Дж. Айкенберрі, саме проблема порядку – як він
влаштований, як руйнується та як відновлюється – є центральною проблемою міжнародних
відносин [1, c.15]. Це визначає класичне розуміння світового порядку як відносно стійкого і досить
стабільного, хоч і обмеженого в історичному часі, стану міжнародної системи, що характеризується
пануванням визнаних більшістю акторів (державних і недержавних) правил поведінки
на міжнародній арені. Світовий порядок заснований на балансі сил і інтересів провідних світових
держав і політичних сил [2, c.34].
Інтерпретації категорії «світовий порядок» у проаналізованих автором наукових джерелах можна
систематизувати до трьох ключових підходів:
• Інституційний: світовий порядок як набір інститутів, правил та норм, що регулюють
діяльність суб’єктів світової політики (наприклад, Дж.Айкенберрі, А.-М.Слотер);
• Ідеологічний (або аксіологічний): світовий порядок як певна ціннісна парадигми, на основі
якої визначаються цілі світового розвитку (Х.Булл, Е.Лінклейтер та ін.)
• Акторний: світовий порядок як баланс сил або структура розподілу влади між суб’єктами
(«полюси» у Дж.Міршаймерам, «центри сили» у Г.Кіссінджера, цивілізації у С.Гантінгтона тощо).
У звязку із збільшенням кількості політичних акторів, що формують політичний простір
та претендують у ньому на політичну суб’єктність, дослідники ведуть мову про поліцентричність
як тренд формування нового світопорядку. Ця концепція розкривається у роботах Дж.Розенау,
Р.Хааса, Дж.Ная та ін. Вдалою вбачається метаформа американського політолога Ам.Ачарья,
що порівнює поточний світовий порядок із мультиплексним кінотеатром, де одночасно йдуть кілька
різних фільмів [3].
У низці існуючих інтерпретацій світового порядку спостерігається синтез цих підходів у різних
конфігураціях (наприклад, у Е.Баталова [4, c.31]). Для повноти саме політологічного дослідження
світового порядку, на думку автора, окрім інституційного дизайну, конфігурації акторів та ціннісної
парадигми, має бути також розглянутий характер суспільства, в якому формується такий порядок
(«пост-інформаційне» або «мережеве») та стан глобалізаційних процесів, що визначає просторові
характеристики світопорядку. На поточному етапі світового розвитку мова йде про такі тренди
як де-глобалізація, регіоналізація та локалізація.
Попри різні трактування терміну світопорядок та його моделей, провідні наукові школи поєднує
теза щодо кризи сучасного ліберального світопорядку [5]. Такі оцінки лунають не тільки від вчених,
а й від найбільш впливових лідерів та політичних інститутів світу. Так, у доповіді для щорічної
Мюнхенської конференції з безпеки у 2019 р., що зазвичай містить аналіз найбільших світових
міжнародно-політичних викликів, наголошується на руйнації існуючого світопорядку [6]. Автори
Валдайської доповіді (Росія) у жовтні 2018 р. використали метафору «осипання» світопорядку,
вважаючи цей процес незворотнім [7]. Пандемія Covid-19 розглядається як додатковий тригер кризи
світопорядку, що швидше посилив вже існуючу соціально-політичну і економічну нестабільність, ніж
став ії глибинною причиною [8].
Констатуючи різноманітні кризові явища, дослідники разом з тим розходяться в думці, чи новий
світопорядок тільки формується (наприклад, «світоперехід» за А.Циганковим [9] або «перехідний
безлад» за Ю.Нікітіним [2, с.35]), або ж перехід вже здійснений, і нерівноважний сучасний стан
світової системи і є власне новим світопорядком. Відповідь на це питання дозволяє сформулювати
синергетика, або теорія складності в якості теоретичної парадигми дослідження. Дослідження
за допомогою теорії складності у західній міжнародно-політичній науці представлені роботами
Ю.Елліота, Д.Річардз та Е.Арбор, Дж. Розенау. В Україні нелінійні політичні процеси досліджують
М.Польовий, С.Бондаренко, Ю.Комарова, І.Іщенко та ін.
Відповідно до синергетичної парадигми (Г.Хакен, І.Пригожин, С.Курдюмов та ін.), сучасний
світопорядок може бути розглянутий як динамічна нелінійна та нерівноважна система,
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що визначається динамічним синтезом порядку та хаосу. Розвиток розуміється як послідовність
довготривалих періодів стабільних станів системи, які перериваються короткими періодами
хаотичної поведінки. Напрямок переходу до наступного сталого стану (атрактор) визначається
системою в залежності від особливостей дії флуктуацій у точці біфуркації [10, c.10]. Будь-який
процес соціального розвитку супроводжується великою кількістю випадковостей, або незначних
флуктуацій (принцип або «порядок з хаосу»). Для складання нової структури потрібна ситуація «на
краю хаосу», коли малі флуктуації здатні ініціювати фазовий перехід та скинути систему в інший
стан. Отже, відповідно до синергетики, світовий порядок визначається динамічною стійкістю та
підтримкою стійкості в русі. Близьке до нього поняття сталий розвиток (sustainable development)
широко використовується ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. З синергетичної
точки зору сталий розвиток – це динамічний розвиток, що самопідтримується і оберігає сам себе.
Розуміння розвитку цивілізації як процесу самоорганізації відкритих складних систем пояснює
неминучість кризових станів суспільства, наявність біфуркаційних періодів та безлічі шляхів
розвитку, що складають поле траєкторій [11]. Саме у точці біфуркації, відповідно до синергетики,
проявляється роль суб’єкта. Лише тоді, коли зусилля і інтереси суб’єктів потрапляють в ситуацію
«резонансу» – зміни системою своїх параметрів – люди можуть що-небудь змінити [12]. Слабкий, але
потраплячий в такт із системою вплив виявляється ефективнішим, ніж в тисячу разів сильніший, але
не узгоджений з властивостями системи. Принцип резонансу можна сформулювати інакше: «Дій
в потрібному місці і в потрібний час» [13, c.101]. Таким чином, формування нового світопорядку
формально є результатом втілення стратегій певних політичних акторів: як індивідуальних, так і
інституціних, які, згідно міжнародного права та національного законодавства, мають відповідні
владні повноваження. Разом з тим, сама політика як процес характеризується безсуб’єктністю: тренди
світового розвитку не визначаються конкретними інститутами чи людьми, вони є інтресуб’єктивними
колективними практиками («влада безлічі» за Ш.Муфф).
З врахуванням нелінійності, поліцентричності, лімінальності та потоковості сучасного світу
в межах політичної науки відбувається постійний пошук нових методів та моделей для його
дослідження. Класичними вважаються глобальні моделі системної динаміки (Дж.Форестер,
Д.Медоуз, Л.Річардсон та ін.) та циклічні моделі (цикли Кондратьєва, моделі ділового циклу
Й.Шумпетера, історичні цикли А.Тойнбі, соціокультурна динаміка П.Сорокіна тощо).
Із популяризацією теорії складних систем дослідники світових політичних процесів почали
використовувати досить складний математичний інструментарій [14]. Однак саме через таку
складність більшість представників міжнародно-політичної науки застосовують його лише на рівні
метафор і аналогій, в рідких випадках – на рівні моделей (наприклад, агент-орієнтованого
моделювання) [15]. Імітаційне моделювання системної динаміки і побудова моделей типу International
Futures є роботою великих дослідницьких інститутів. Дані моделі, як правило, носять комплексний
характер та вивчають особливості фінансово-економічного, соціального, демографічного, науковотехнічного розвитку окремих країн, регіонів і світу в цілому.
Нелінійна динаміка розвитку таких складних систем, як держави та міждержавні об’єднання,
означає, що можливості їх прогнозування, централізованого управління та контролю обмежені.
Необхідно своєчасно розпізнавати симптоми нестійкості та можливі параметри тенденцій до порядку
чи хаосу, які можуть домінувати в глобальних тенденціях [16]. Для цієї мети оптимальними є моделі
мегатрендів світової політики як стійких, довгострокових і охоплюючих весь світ тенденцій
розвитку. Початок досліджень мегатрендів був покладений американським дослідником
Дж. Нейсбітом (1982 р.). Пронозуванням мегатрендів світового розвитку сьогодні займаються
не тільки науковці, але й уряди, неурядові організації, розвідки провідних країн світу.
Для політологічного дослідження трендів нового світоворядку, в тому числі і тренду
безсуб’єктності, доцільним є використання «методу-збірки», що був запропонований в межах
акторно-мережевої теорії (ANT). Його автор Джон Ло трактує цей метод як супровід і безперервне
дооформлення дискурсивних практик, які застосовуються в загальному «потоці» соціальногуманітарного дослідження. Практики висловлювань, вимірювань, спостережень, реалізовані
дослідниками, є ні чим іншим як процесом «збирання» об’єктів реальності [17, c.126]. Сам методзбірка, на думку Дж.Ло, також не статичний і не константний, він ситуативно створюється
під конкретну задачу і незабаром замінюється своїм новим «релізом».
Таким чином, враховуючи багатомірність та різноспрямованість сучасних глобальних
політичних процесів, в якості визначення світового порядку пропонується наступне: це динамічно
стабільний нелінійний політичний простір, що у визначений історичний момент складається
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із певного інституційного дизайну, конфігурації акторів, символічних просторів та визначається
характером суспільства та станом глобалізаційних процесів. Безсуб’єктність політики як тренд
передбачає, що трансформація світового політичного простору відбувається як нелінійний
динамічний та циклічний процес, а вплив політичних суб’єктів на ці трансформації можливий
у точках біфуркації та має випадковий і непрогнозований характер. Для дослідження формування
нового світопорядку варто використовувати модель аналізу мегатрендів світового розвитку,
деконструюючи їх за допомогою «методу-збірки» реальності, що постійно змінюється. Прикладні
результати дослідження будуть представлені автором у наступних публікаціях.
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Natalina N. О. The formation of a new world order as an object of political science research
The article deals with the existing scientific approaches to the interpretation of the term "world order".
Based on the analysis they are systematized into three key directions: institutional, ideological
(axiological), and actor approach. Within the framework of the latter approach, there is a transition
from the study of poles or centers of power to a statement of the fact of polycentricity of the new world
order. For the completeness of the political science study of the world order the author considers
it necessary to take into account besides the institutional design, configuration of actors, and value
paradigm also the nature of society in which such an order is formed (post-information or network)
and the state of globalization processes that determine the spatial characteristics of the world order
(de-globalization, regionalization, and localization). Despite the difference in interpretations, different
scientific schools are united by the thesis of the modern liberal world order crisis. The scientific debate
revolves around the question of whether the world order is in a state of definite transition or whether
the current non-equilibrium state can be considered as a new world order. The synergetic paradigm, or
complexity theory, proposed as a research methodology, provides an answer. According to it, the formation
of new world order is seen as a nonequilibrium nonlinear process defined by a dynamic synthesis of order
and chaos. If there are specific political actors (institutions, interest groups, individuals) in the political
space, their influence on the transformation of the political space is possible at bifurcation points and is
predominantly random. This defines subjectlessness as a trend in the formation of new world order.
From the point of view of finding a methodological basis for the research, the existing models of system
dynamics, cyclic models, and simulation modeling were considered. It is determined that for the study
of the new world order as a nonlinear dynamic complex system, it is advisable to analyze the megatrends
of world politics and deconstruct them using the "method-assemblage" of a constantly changing reality.
Keywords: new world order, political subjectivity, subjectlessness of politics, complex systems.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МИРУ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
У статті здійснено спробу окреслення основних теоретичних перспектив у дослідженні миру.
Авторкою проаналізовано динаміку характеристик миру в міжнародних відносинах і виявлено роль
різних теоретичних підходів і наукових шкіл у формуванні концепту миру. Наголошується, що
в умовах сучасного світового порядку важливо виробити спільне розуміння миру, ціннісні засади
конфліктного врегулювання та дієві підходи до розбудови миру. Враховуючи зазначені завдання,
потребує перегляду й переосмислення теоретичне підґрунтя розбудови миру з метою виділення
найбільш перспективних напрямів досліджень. Зазначено, що теоретичні питання розбудови миру
доволі рідко стають предметом наукових розвідок вітчизняних дослідників. Основні теорії миру
були сформовані та розвинуті переважно закордонними науковцями, проте наявна суперечливість
образів миру, серйозна дискусія і критика більшості концепцій миру, що породжує нові підходи й
комплексні дослідження, відкриваючи шлях і українським вченим.
Авторкою статті визнається, що ліберально-ідеалістична парадигма є домінуючою
в розумінні миру, тому її аналізу приділено значну увагу. Втім, у статті здійснено характеристику
реалістичного бачення проблеми миру, яке разом із ліберально-ідеалістичною традицію формує
основі рамки дослідження миру і становить так звану «ортодоксію». Детально окреслено
неортодоксальні теорії, серед яких наукові розвідки Англійської школи міжнародних відносин,
марксистів і неомарксистів, доробок критичних теорій, конструктивізму і постконструктивізму,
а також охарактеризовано міждисциплінарні дослідження, головним серед яких виступає Peace
and Conflict Studies. У статті здійснено аналіз і порівняння зазначених наукових підходів і шкіл,
виявлено слабкі й сильні сторони досліджень, основні дискусії всередині й причини критики
кожного з них. Робиться припущення про хибність і недоцільність дебатів про міжнародні
конфлікти і війни в еру глобалізації та постправди, а натомість пропонується зміщення акцентів
у теорії міжнародних відносин у бік формування сучасного концепту миру та мирного
співіснування. Авторка наголошує, що кожна теорія і підхід мають власний концепт миру,
але ця варіативність дозволяє розвинути широку дискусію про мир, запропонувати нові
методологічно сумісні підходи і виробити сучасне комплексне розуміння миру, принципи
та механізми його розбудови.
Ключові слова: мир, розбудова миру, ортодоксальні теорії миру, ліберально-ідеалістична
традиція, реалізм, англійська школа міжнародних відносин, неомарксизм, критичні теорії,
конструктивізм, Peace and Conflict Studies.
Постановка проблеми. Мир у політичному значенні зазвичай має два основних трактування:
відсутність війни або стан політичних відносин, за яких війна є немисливою і неможливою. Тривалий
час саме розуміння миру як стану не-війни домінувало і в теорії міжнародних відносин, проте мир є
висококонцептуальною категорією, яка вміщує не лише політичний, а й емоційний і нормативний
зміст: «Мир – це як засіб особистої та колективної етичної трансформації, так і прагнення очистити
планету від вчинених людством руйнувань» [37, с.7]. Цей влучний вислів Ч. Вебеля демонструє,
наскільки складною може бути категорія «мир», і варто погодитися, що в сучасному світі сприйняття
і розуміння миру є набагато ширшим, ніж традиційне його трактування.
На сьогодні напрацьовано чимало концепцій миру, більшість із яких орієнтується
на мінімалістичну версію миру в короткостроковій перспективі, тому і на практичному рівні мир
сприймається як визначена даність, яку слід просто реалізувати, коли з’являється така можливість.
За логікою неолібералів і школи Peace and Conflict Studies короткостроковий мир має бути замінений
у довгостроковій перспективі миром, що створений і підтримується за загальноприйнятою
«формулою». Питання полягає в тому, як врахувати інтереси і позиції різних акторів і які саме
необхідно розставити акценти в розбудові миру. Кожна теорія і підхід мають власний концепт миру,
©1Паніна І. Г., 2022
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який має право на існування, проте необхідно виробити спільне розуміння миру, ціннісні засади
конфліктного врегулювання та дієві підходи до розбудови миру, що неможливо без аналізу
теоретичного підґрунтя.
Метою публікації є виявити роль різних теоретичних підходів і наукових шкіл у формуванні
концепту миру, окреслити і порівняти основні моделі миру й визначити теоретичні перспективи
у подальшому дослідженні миру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання розбудови миру нечасто стають
предметом наукових розвідок вітчизняних дослідників. Основні теорії миру були сформовані й
розвинуті переважно закордонними експертами і представлені значним науковим доробком.
Більшість робіт вже стали класикою теорії міжнародних відносин, і саме на них, передусім,
спирається авторка цієї статті. У цьому огляді представлені здобутки теоретиків реалістичної та
ліберально-ідеалістичної традиції, конструктивізму, структуралізму, критичних теорій
і міждисциплінарних досліджень.
Друга велика група досліджень – узагальнюючі праці з теорії міжнародних відносин [34],
про війну і мир (наприклад, К. С. Грей «Війна, мир і міжнародні відносини: вступ до стратегічної
історії» [19] і Д. Франсіс «Переосмислюючи війну і мир» [16]), про мир і розбудову миру (монографія
О. Річмонда «Мир у міжнародних відносинах») тощо.
Третя група зарубіжних досліджень представлена статтями і присвячена аналізу окремих
теоретичних підходів і шкіл або різних концептів миру. С. Мюллер здійснив пошук зв’язків між
концептом миру і теоріями модерну та модернізації [27]. Дж. С. Леві у статті «Причини війни і
передумови миру» розкрив особливості реалістичної версії миру [25]. М. Говард у монографії
«Винайдення миру і переосмислення війни» розмірковує про логіку війни, розвиток концепту миру
в системах міжнародних відносин і доводить архаїчність реалістичної парадигми щодо пояснення
миру [21]. Російська дослідниця Є. Окунєва, навпаки, симпатизує реалістам і критикує лібералів [5].
Г. Патомакі аналізує концепт миру в критичних теоріях [31]. Чимало науковців роз’яснюють сутність
ліберально-ідеалістичної концепції миру в контексті сучасних безпекових викликів і глобалізації:
М. Дойл [14], Р. Когейн [22], К. Лейн [24], Дж. Оуен [30] та інші.
Українські дослідники аналізують здебільшого концепт миру крізь призму ортодоксальних
теорій. А. Багінський зосередив свою увагу на концепції ліберального миру [1], а Д. Коротков
здійснює порівняльний аналіз підходів реалістів, ідеалістів і лібералів відносно миру з фокусом
на теорії демократичного миру [4]. Монографія Г. Яворської та Б. Парахонського «Онтологія війни і
миру: безпека, стратегія, смисл» є цікавим дослідженням, яке розкриває сутність миру через
безпекову та стратегічну парадигму з акцентами на питаннях мови війни, ідентичності, цінностях і
смислах [7]. Комплексних досліджень, присвячених порівнянню й критиці неортодоксальних теорій
миру, в українській історіографії немає. У зарубіжній історіографії наявна суперечливість образів
миру, тому відбувається серйозна дискусія і критика більшості концепцій миру, що породжує нові
підходи й комплексні дослідження, відкриваючи шлях і українським вченим. Потребує перегляду й
переосмислення теоретичне підґрунтя розбудови миру з метою виділення найбільш перспективних
напрямів наукових розвідок.
Виклад основного матеріалу. «Великі дебати» були тривалий час ядром теорії міжнародних
відносин і стимулювали її розвиток в рамках реалізму, ідеалізму (лібералізму), марксизму, критичної
теорії, конструктивізму, постструктуралізму, а пізніше – низки міждисциплінарних досліджень.
Ліберально-ідеалістична і реалістична традиція в теорії міжнародних відносин сформувала рамку
дослідження миру і, погоджуючись із термінологією британських наукових шкіл, становить так звану
«ортодоксію».
Ідеалістичне бачення міжнародних відносин спирається на різні поняття інтернаціоналізму
та взаємозалежності, миру без війни, роззброєння та надії на те, що війна може бути врешті-решт
викоріненою. Лібералізм, своєю чергою, розробив моральний образ вільних індивідів у суспільній
домовленості з представницьким і доброзичливим урядом, оформлений демократичними та
прозорими інституціями, які відображають ці принципи. За логікою ідеалістів і лібералів, люди
віддають перевагу миру, свободі, процвітанню, реалізації своїх прав, тому міжнародні відносини є
або мають бути зоною миру. Відтак, мир – це об’єктивна істина, пов’язана з повною легітимністю.
Категорія «мир» для представників ліберально-ідеалістичної традиції є ідеальною. Вона є заснованою
на універсальних нормах, тому розглядається як досяжна глобальна мета.
У рамках ліберально-ідеалістичної традиції можна виділити наступні напрями, кожен з яких
зробив свій внесок у дослідження миру.
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сформулював тезу про мир як благо і перелік основних засобів гарантування й підтримки миру.
Зокрема, в період Нового часу розробляються численні «мирні плани» і «проєкти миру» на основі
християнської етики та капіталістичних цінностей. Так виникає теза про ліберальну державу, яка
піклується про власних громадян, сприяє реалізації ними основних своїх прав і свобод, гарантує право
приватної власності, мирно співіснує з іншими державами. Саме з таких держав має складатися світ,
адже це прямий шлях до міжнародного миру та безпеки. Головна мета – досягти такого стану
загального миру, який уособлює повну «суспільну, політичну і економічну гармонію» [32, с.14].
Ліберальний інтернаціоналізм базувався на ідеї «вічного миру», в основі якого категоричний
імператив І. Канта. Видатний німецький філософ писав: «Розум, як вища законодавча моральна сила,
категорично засуджує війну, як випробування прав і ставить мир як безпосередній обов’язок» [16,
с.78]. І. Кант мріяв про припинення війн в усьому світі й співіснування держав у вічному мирі [3].
Фактично це ідеальна модель ліберального порядку, заснованого на його цінностях і принципах.
З іншого боку, в рамках ліберального інтернаціоналізму не виключалися оборонні війни, що є цілком
виправданим і навіть зараз міститься в ст.51 Статуту ООН [35].
Ліберальний імперіалізм спирався на версію миру, яка передбачала втручання у внутрішні справи
інших держав заради загального блага, а також «цивілізаційну» місію метрополій у мирному розвитку
залежних територій і народів. Режими і норми, які гарантували мир, встановлювалися провідними
гравцями – імперіями. Отже, рамка миру окреслюється гегемонією і пануванням.
Після Першої світової війни категорія «мир» набула нових властивостей і розуміння: гуманність,
правосуддя, роззброєння, безпека, співпраця – стали основою нової моделі миру. У таких умовах
розвивається ліберальний пацифізм (М. Ганді, А. Е. Циммерн, Ф. Ноель-Бейкер), головна ідея якого
полягала у трансформації міжнародної системи таким чином, щоб у світі панував справедливий
світовий порядок, заснований на ненасиллі та роззброєнні. На думку О. Річмонда, пацифізм по своїй
суті спрямований на превенцію: він має на меті боротьбу з причинами конфліктів, припинення й
запобігання війнам шляхом створення сприятливих для миру умов [32, с.31]. Ліберальний пацифізм
сприяв розвитку досліджень соціальних коренів конфліктів й інструментів попередження насилля.
Ліберальний інтервенціонізм зосередив увагу на дослідженні передумов миру з акцентом
на питаннях ідентичності. Він розвинув тезу про ліберальну демократію і реалістичність мирного
співіснування. Як і всі розглянуті вище напрями, ліберальний інтервенціонізм базується на визнанні
універсальних норм і принципів як основи миру та безпеки, проте ця ідея була розвинута
на інституційному рівні, що призвело до появи норм міжнародного публічного права і міжнародних
режимів, які обмежують війни і сприяють мирним відносинам [19, с. 264]. Нова модифікація концепту
миру передбачала його просування будь-якими засобами, навіть шляхом інтервенції чи «насадження»
демократії.
Ліберальний інституціоналізм актуалізував питання внутрішнього та зовнішнього ліберального
управління з метою гарантування миру. Ліберальний мир може бути спроектований і доведений
до всіх, хто потребує будівництва та соціалізації держави та міжнародних відносин [32, с.34].
Створення ООН ознаменувало втілення в життя ідеї спеціальної глобальної інституції, яка розбудує
міжнародну архітектуру, спрямовану на збереження миру, гарантування безпеки і пов’язаного з ними
сталого розвитку.
У роки «холодної війни» та в постбіполярний період були сформовані численні неоліберальні
концепції і теорії (Р. Когейн, Дж. Най, М. Дойл, Б. Рассет, Дж. Оуен та інші). Усі вони визнають
базовими ліберальні цінності, норми і принципи, на основі яких діють міжнародні інституції –
гаранти міжнародного миру. Саме вони сприяють мирному співіснуванню та координації політик між
урядами держав світу. Неоліберали були і є ідеологами та фундаторами універсальних програм
попередження конфліктів і забезпечення миру. Неофункціоналіст Д. Мітрані висував ідею так званих
«інтелектуальних та політичних рамок для збереження та захисту миру» [6].
Досягненням неолібералів (переважно представників неоліберального інституціоналізму –
Л. Мартін, Р. Когейн) варто вважати залучення нових акторів міжнародних відносин до розбудови
миру. Міжнародні інституції мають стати посередниками і майданчиками для побудови відносин
взаємності, атмосфери діалогу і співпраці [23, с.45-46]. Важливою умовою, на думку Р. Когейна є
відкрите міжнародне економічне середовище [22, с.171]. Невдачі в досягненні миру неоліберали
перекладають на державні й міжнародні інституції, які не виконують взяті на себе зобов’язання
в гарантуванні миру й безпеки, тому і результатом стає негативний, а не позитивний мир [32, с. 11].
Втім, в рамках неоліберального інституціоналізму було розроблено превентивні заходи, моделі
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конфліктного менеджменту, переговорні моделі та інші механізми розбудови миру.
Отже, ліберально-ідеалістична традиція запропонувала позитивну епістемологію миру,
сформувала візію миру та його розуміння, розробила методологію ідентифікації причин конфліктів і
перешкод для миру, а також заклала основи дискусії про мир. Ліберально-ідеалістична традиція
пропонує ліберальну версію миру, який існує в рамках міжнародного права, ліберальних економічних
норм і функціональної системи управління. Такий мир є досяжним, універсальним і базованим
на мережі інституцій і організацій, хоча певні актори можуть впливати на його досягнення, маючи
необхідні ресурси, в т.ч. інформаційні.
Реалізм розглядає міжнародні відносини як відносну анархію, керовану могутнім гегемоном або
міжнародною системою, що виробляє базовий міжнародний порядок, обмежений в часі й просторі,
який намагається управляти або пом’якшувати конфлікти. Традиційно увага реалістів зосереджена
більше на причинах війн і людській природі насильства, а не на питаннях миру, адже війна є
інструментом політики і елементом світового порядку [21, с.26]. Мир для реалістів – гра з нульовою
сумою. Мир і війна змінюють один одного в нескінченному, хоча й нерегулярному циклі [19, с. 264].
Більшість реалістичних підходів описують таку форму миру, яка була б особисто прийнятною (кожна
держава має власне уявлення про мир). Існує лише обмежене розуміння миру в рамках державних
кордонів, яке проектується потужними акторами відповідно до їхніх інтересів.
На думку реалістів, міжнародна система побудована на ієрархічній основі. Визначальними є ролі
акторів, які відстоюють власні інтереси, що означає наявність небагатьох спільних цінностей, які
скоріше є інтересами, що виходять за межі внутрішньої політики. Мир у цих умовах походить від
територіальних одиниць, які мають намір захищати свою ідентичність та інтереси, тому є вкрай
обмеженим і по суті недосяжним або наявним у його негативній версії, тобто «відсутності
організованого колективного насилля» [17, c.17]. Отриманий таким чином негативний мир є «миром
переможця» (англ. «victor’s peace») і має в основі баланс сил або панування, сприйняття загрози та
прославлення національних інтересів, коли інші актори або переможені, або поза грою [32, с.52].
Класичний реалізм (Фукідід, Т. Гоббс, Г. Моргентау, Р. Арон, Дж. Міршаймер) намагається
пояснити природу насильства, тому мир розглядається в дещо спрощеному вигляді, як антитеза війни.
За Т. Гоббсом, весь світ – конкуренція і нескінченні насильницькі конфлікти, а мир – це відсутність
війни, період підготовки до війни [37, с.7]. Т. Гоббс вважав, що спонуканням людини до миру був
«страх смерті» [20, с.4]. Кожна людина прагне миру, але якщо не може цього зробити, то шукає
переваги війни. Зрештою, мир і безпека досягаються не через консенсус або «внутрішнє
просвітлення», а завдяки нав’язаному ззовні порядку, уособленням якого є держава [20, с. 4]. Для
Г. Моргентау мир – це стан балансу сил між державами, який не варто ідеалізувати [26, с. 4-15].
Р. Арон вважав недоцільними завойовницькі війни на сучасному етапі, але конфлікт є нормальним
явищем для міжнародних відносин, тому і досліджувати, на його думку, варто стан війни, а не миру
[11, с.591-600]. Мир є неможливим, а війна – не вірогідна. Французький вчений виділяє три типи
миру, в основі якого домінування: мир силою (англ. «peace by power»); мир за вдоволенням, або
довірчий мир (англ. «peace by terror / by impotence»); мир через терор, або за безсиллям (англ. «peace
by terror / by impotence») [20, с.6].
Сучасні реалісти часто описують мир в рамках класичного реалістичного сприйняття, в якому мир
розглядається крізь призму стратегічного бачення суверенною державою власної версії миру, тобто він
є результатом гегемонії або колапсу системи [32, с.56]. Наприклад, Дж. Міршаймер і К. Волтц вважають
мир дуже обмеженим, окресленим природним збігом інтересів, а не механістичним реформуванням або
управлінням інтересами чи ресурсами [19, с.275; 36]. О. Річмонд пише, що війну навіть можна
розглядати як «джерело миру», яке виснажує опонентів і їх ресурси [32, с.11]. Американський воєнний
історик Е. Люттвак навпаки зазначає, що так само, як війна може бути джерелом миру (через перемогу
або кульмінацію), «мир може бути джерелом війни… навіть якщо мир є лише негативною
абстракцією… умова миру, тобто відсутність війни, може створити передумову для війни» [20, с.5].
Д. Франсіс, навпаки, критикує реалістів, категорично не погоджуючись з такими тезами і вважаючи, що
мир – це стан, у якому культура людей, структури, в яких вони живуть, стосунки між ними, ставлення
та поведінка, які вони демонструють, характеризуються взаємною повагою, тому спробу досягти миру
війною порівнює зі спробою «виростити інжир з будяків»* [16, с.42]. Д. Франсіс наполягає на тому, що
альтернативи війни ніколи не вичерпуються, але навіть негативного миру неможливо досягти через
порушення безпеки інших [16, с.50].
Неокласичний реалізм (Г. Роуз, Р. Гілпін, Ф. Закарія) в основі має тезу, що зовнішньополітичні дії
конкретних держав формують стан міжнародної безпеки. Р. Гілпін поділяв тезу ліберального
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імперіалізму, що імперський мир забезпечує порядок у міжнародній системі, оскільки обмежував
амбіції держав кинути виклик «стабілізатору», тобто державі-гегемону [20, с. 6]. Неореалісти
погоджуються з неолібералами, що міжнародна співпраця сприяє миру, але задля миру можуть
створюватися альянси, вестися війни та відбуватися різного роду конфронтації. Вони пишуть не про
мир, а про цивілізаційний конфлікт, змагання за гегемонію між США, КНР і ЄС і продовження логіки
ядерного стримування [32, с.52].
Геополітичний підхід в рамках неореалізму описує загальну картину світу, стан безпеки в якому
контролюють «центри сили» або «стрижневі держави» (С. Гантінгтон, З. Бжезінський). Наголошується
на збільшенні ролі регіонів, але США – основний гарант миру і безпеки. Євразія є тим «центральним
континентом світу», від стабільності якого залежить глобальний мир [2, c.22-23]. На думку
Зб. Бжезінського, світова система стабільна лише там, де американське панування спирається на сумісні
та подібні суспільно-політичні устрої, пов’язані багатосторонніми угодами та домовленостями [2, c.41].
С. Гантінгтон вважає найбільшою загрозою миру зіткнення цивілізацій, і лише міжнародний порядок,
заснований на цивілізаціях, є надійним засобом попередження війни [9, c.532].
Оборонний реалізм (К. Волтц, Р. Джервіс, С. ван Евера, Д. Копеленд, Дж. Міллер, С. Волт) не є
єдиним у розумінні засобів досягнення миру: прибічники цього підходу розвивають теорії балансу
сил, балансу загроз, демократичних змін, співпраці великих держав тощо. К. Волтц стверджував, що
держави прагнуть до мирного співіснування, миру й добробуту, проте поведінка держав буде
відрізнятися залежно від цілей, які вони собі ставлять [34, c.42]. Втім, оборонний реалізм поділяє
думку про відносність безпеки й можливість досягнення негативного миру шляхом відносного
домінування. Сприйняття міжнародної системи різними акторами впливає на конфліктність
і тривалість миру.
Наступальний реалізм (Дж. Міршаймер, Ф. Закарія, К. Елман, Дж. Куглер, Р. Швеллер,
У. Волфорт) поділяє ідею прибічників оборонного реалізму про гегемона як гаранта стабільності.
Інтереси держав не співпадають, тому конфлікт, на думку неореалістів, є завжди. Актори, відповідно,
вступають у суперечку. Ф. Закарія в нещодавній своїй статті «The United States and China are locked in
a Cold Peace» висунув ідею так званого «холодного миру», який демонструє специфічні відносини
економічної взаємозалежності й боротьби за світове лідерство між США і КНР [39]. Такий мир
не можна порівнювати зі станом «холодної війни», але в його основі теж лежить баланс сил і боротьба
за союзників, партнерів і вплив.
Велику дискусію серед неореалістів і неокласичних реалістів викликала теорія демократичного
миру. Як результат – найбільш конструктивна критика цієї теорії. Теорія демократичного миру, яка
бере свій початок від ліберального інтернаціоналізму стверджує, що ліберальні демократії є
миролюбні за своєю природою і між собою не воюють, адже мають спільні цінності й економічні
зв’язки. На держави впливають фактори стримування від конфліктів (ідеологія, економічна
взаємозалежність, громадська думка, бюрократичний апарат, міжнародне право й міжнародні
зобов’язання тощо). Мир, відповідно, можливий через поширення ліберально-демократичних
цінностей. М. Дойл [14] і Б. Рассет [33] заклали основу масивної доказової бази теорії, тому їхні
дослідження можна вважати основою концепту демократичного миру.
Втім, саме сумніви в емпіричних дослідженнях породили дебати навколо теорії демократичного
миру. На думку українського дослідника Д. Короткова, наукова суперечка Д. Бабста, М. Смолла
та Д. Сінгера була першим дискурсом лібералів і реалістів на основі доказів щодо ролі війни
в світовому співтоваристві і шляхів її уникнення [4, с.90]. У 1995 році реалісти Г. Фарбер і Дж. Гова
провели масштабне дослідження і виявили, що статистично можна судити про «демократичний мир»
тільки після Другої світової війни [15, с.18, 27; 4, с.91]. Дослідники погодилися, що дійсно демократії
воюють рідше, але протиріччя між ними завжди є; були навіть приклади оголошення війни
демократією, хоча реальних збройних зіткнень не було [15, с.14, 21]. Важко вважати війни
між великими державами просто протистоянням між демократією та авторитаризмом (приклад
Першої світової війни), більше того до 1914 року демократії були більше схильні до війни, ніж інші
режими [15, с.30].
К. Лейн також критикує неолібералів і вважає, що демократична співпраця і взаємне стримування
є малоймовірними, адже сильний гравець завжди намагався змусити слабшого піти на поступки [24].
Силова політика була ключовим механізмом під час криз між демократичними державами.
Демократичні держави не є пацифістськими: вони такі лише між собою, але агресивні по відношенню
до недемократичних держав [5, с.7]. Демократіям може бути вигідно дестабілізувати політичний
режим інших демократій.
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У. Томпсон довів, що демократії із задовільною зовнішньою політикою опинились географічно
в більш безпечних умовах, тоді як держави з небезпечним станом, які важко здобували
демократичний устрій, проводили непередбачувану зовнішню політику [5, с.7]. Відтак, норми та
цінності можуть застосовуватись демократичними державами вибірково, залежно від ситуації.
Варто вбачати природу миролюбних демократій та причини їх такої поведінки саме
не в інституційних обмеженнях чи певних інституційних цінностях, а в конкретних військовополітичних стратегіях [5, с.7].
Остання теза реалістів проти теорії демократичного миру полягає в тому, що суспільна думка
не завжди миролюбна та взагалі, на їхній погляд, не має жодного значення, адже фінальне рішення
буде прийматися закритими колами таємно. Існує дискусія щодо прозорості характеру ведення
зовнішньої політики демократичними державами, оскільки певні моменти, особливо, пов’язані
з військовою сферою, можуть замовчуватися. Громадської думки може бути недостатньо для
стримування чинного уряду. Крім того, не всі демократії однакові: рівень впливу громадської думки
на політичні рішення в різних державах може відрізнятися.
Самі ліберали також критикували певні положення теорії демократичного миру. Ж. Атталі,
П. Аснер, Е. Тодд наголошують, що вірогідність війни постійно існує, адже і самі демократії в будьякий момент можуть перестати бути такими, якщо ініціюють війну [5, с. 8]. Е. Тодд зауважує:
приводом до війни може стати те, що демократія перетворюється на олігархію або за відсутності
власної інституції, здатної розв’язати конфлікти [8, с.18].
Дійсно, реалізм є привабливим для влади й політичної еліти, тому що продукує прагматичні й
швидкі рішення, навіть в умовах кризи, але не сприяє розвитку «мирного мислення». Варто звернути
увагу на те, що критика реалістів позитивно вплинула на розвиток методології дослідження причин
війни і передумов миру, сприяла формуванню емпіричної бази з розбудови миру, розширила рамки
дослідження миру. З іншого боку, абсолютно доречною є і критика реалістів. Дж. Еррера наголошує,
що збереження балансу сил насправді спричиняє більшу нестабільність, ніж його відсутність, через
потенціал стійкої конкуренції [20, с.6].
Отже, домінуючий спосіб мислення більшості сучасних теоретиків міжнародних відносин і
політиків – це логіка стратегії, яка охоплює збереження миру так само, як і ведення війни, тобто
негативна епістемологія миру виникає із стратегічного мислення і відображає реалістичні концепції
міжнародних відносин. З іншого боку, ліберально-ідеалістична традиція є домінуючою в розумінні
категорії «мир». Саме ідеалізм сформував візію миру, його розуміння і заклав основи дискусії про
мир. Відтак, маємо сформовану концепцію ліберального миру, яка поділяється прихильниками як
реалістичної, так і ліберально-ідеалістичної традиції. Мир сприймається як досяжна глобальна мета,
але є географічно обмеженим, визначеним територією, культурою, ідентичністю та національними
інтересами. Він формується на базі цінностей, але має ієрархічну інституційну основу «згори-вниз»
або орієнтовану на суспільство рамку за принципом «знизу-вгору». О. Річмонд пропонує розглядати
такий ліберальний мир як вісь, що позначає ліберал-реалізм, в якому сила, керована державами,
лежить в основі демократичних та ліберальних політичних, соціальних та економічних інститутів
ліберальної політики [32, с.13]. Ця вісь пояснює і насильство, і порядок, і те, як вони пов’язані між
собою в обслуговуванні внутрішнього та міжнародного порядку.
Розглянутий вище «великий наратив» про мир було сформовано ліберально-ідеалістичною та
реалістичною традицією, але ця проблематика стала невід’ємною частиною альтернативних,
не ортодоксальних теорій.
Структуралізм і марксизм розглядають мир як такий, що полягає у відсутності певних видів
структурного насильства, часто в структурах, що сприяють економічному та класовому пануванню.
Марксистські підходи зосереджені на поділі ресурсів через справедливу міжнародну економіку та
реформу неоліберальної стратегії торгівлі та розвитку, а також транснаціональних підходах
до глобальної політичної та соціальної комунікації, покликаної створити більш чесну комунікацію,
діалог та взаємодію. Марксисти ставлять питання, чи можна протистояти структурній
несправедливості й нерівності, щоб створити більш амбітний мир – класовий мир без структурного
насилля [32, с.59, 61]. Марксистська версія миру, досягнута шляхом революції, опору капіталізму та
реформ по факту є більш жорсткою формою миру, ніж реалістичний негативний мир. Отже, соціальна
та економічна справедливість лежить в основі концепції миру марксистів.
Франкфуртська школа міжнародних відносин (Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Коркхамер) зробила
найбільший внесок в розвиток марксистського концепту миру, пов’язаного зі світовою політичною
економікою, експлуатацією найслабших акторів міжнародних відносин і потребі радикальних
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реформ. Неомарксисти визнають домінування транснаціонального альянсу на основі неолібералізму
з лідерством США і Заходу. Цей альянс концентрує в собі глобальний капітал і мережу міжнародних
інститутів. Трансформація світового порядку можлива (колективний опір гегемонії), але війни та
конфлікти є неминучими через нерівність держав і суспільств [34, с.20-21]. Відтак, мир можна
розглядати з точки зору розвитку та справедливого розподілу ресурсів, оскільки світова економіка
визначає поведінку ключових акторів. Це порушує питання емансипації особистості, забезпечення
добробутом та спільного користування ресурсами в суспільстві незалежно від політичної,
економічної чи соціальної ієрархії [10]. У такому світі зменшується роль держав і розвивається
потенціал міжнародних рухів і неурядових організацій.
Натхненний марксизмом структуралістський погляд на мир представляє його як стан, який
спирається на соціальну справедливість, рівність та систему міжнародної торгівлі, коли держави і
актори організовані не ієрархічно відповідно до соціально-економічних показників [32, с.14]. Мир
у цих умовах досяжний, але лише після масових і, ймовірно, революційних потрясінь у міжнародному
масштабі. Новий порядок представляє інтереси робітників і суспільства, а не політичних еліт.
Теорія залежності роз’яснює, що мир – категорія, яка не стосується «країн третього світу»: будьякий мир, що існував, залежав від виживання глобальної економічної та політичної ієрархії, у якій
«бідні завжди залишалися бідними» [32, с. 64]. Теорія світ-системи І. Валлерстайна вийшла за межі
вузького фокусу на Заході, й базувалася на вірі у силу, яка спроектує майбутній мир [34, с.123-124].
Мир підриває економічна несправедливість і експлуатація, які відображають соціальну і політичну
нерівність. Світ-системна теорія пропонує мир на основі глобальної економічної рівності й
виправленні структурного насильства, присутнього в цій системі й міжнародних інституціях [34,
с.123]. Втім, такий мир у руках якоїсь інституції, що управляє від імені емансипованого робочого
класу, може бути «химерою», більш негативним миром, ніж мир реалістів [32, с.71]. Неомарксисти і
структуралісти критикують реалістів і лібералів за те, що вони маскують цю нерівність під виглядом
діяльності глобальних інститутів в рамках «миру переможця» або «ліберального миру» [32, с. 65].
Неомарксистська критика «теорії демократичного миру» полягає в акцентуванні уваги на третіх
державах і питаннях конкуренції [32, с. 64]. Конкуренція не обов’язково повинна привести до прямої
військової конфронтації. Замість цього конфлікт може виникнути в третіх державах на периферії.
Розрахунок економічних витрат не завжди є елементом для запобігання конфліктів: у деяких
випадках він може навіть стимулювати їх. Жодна країна ніколи не буде повністю застрахована від
того, щоб не скотитися до занепаду і, в кінцевому рахунку, до авторитаризму і перейти в групу
недемократичних держав-«аутсайдерів».
Конструктивізм (А. Вендт, Ф. Краточвіл, Н. Онуф), як і реалізм, вважає державу джерелом
порядку і миру, обмежену лідерами або певним інституційним співробітництвом, проте розглядає
культуру, інформацію, ідентичність й ідеологію як фактори, що змінюють поведінку держави.
Держави гарантують безпеку через підтримку уразливості інших, а міжнародні інститути і організації
зміцнюють своїми ініціативами держави, тому що несуть спільні цінності. З точки зору суспільного
конструктивізму, мир може бути прагматичним, ідеалістичним і навіть створеним учасниками, які
мають ресурси та широкий консенсус щодо забезпечення як соціальної легітимності, так і
матеріальної цінності [32, с.9]. А. Вендт вважає, що мир може бути побудованим ліберальною
державою [38]. Конструктивізм передбачає наявність ліберальної держави-гегемона, яка буде
підтримувати мир і домінувати, що фактично поділяє гібридний концепт ліберального миру.
Конструктивісти також активно критикують «теорію демократичного миру» (М. Германн,
Ч. Кіглі, Б. Фарнхам, Т. Рісс-Каппен, Дж. Васкес). Для конструктивістів демократія є символом, який
допомагає ідентифікувати ворога або друга на міжнародній арені, але не гарантія того, що такі
держави не вестимуть війни. Вони критикували теорію демократичного миру за термінологічну
неузгодженість поняття «демократія», недостатнє врахування соціокультурних факторів і залишення
поза увагою проксі-воєн, таємних поставок зброї демократіями у зони конфлікту тощо [5, с.8].
І. Орен критикує лібералів, тому що концепції демократії та ліберальної думки є нестабільними
у часі [29]. Фактично, вони залежать від внутрішнього та міжнародного контексту, в якому
знаходиться держава. Мирний стан може бути характерним для конкретної ситуації на міжнародній
арені, а авторитарні лідери можуть вести себе миролюбно, адже бояться позбутися влади [5, с.8].
Дж. Оуен і Є. Окунєва критикують практичну реалізацію «теорії демократичного миру», адже
американські президенти, на їхню думку, вибірково застосовували ліберальні критерії [5, с.8; 30].
Структуралісти і представники критичної теорії створювали новий словник в галузі
міжнародних відносин і нові концепти. Вони зацікавлені у виявленні структури гегемонії та
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панування. На їхню думку, миру заважає гегемонія, «орієнталізм» або методологічні й онтологічні
бар’єри, зведені традиціями ліберального постпросвітницького раціоналізму та інституціоналізму
[32, с.12]. Як і реалісти, вони розглядали проблему трансформації форм насилля і війни і, відповідно,
системи влади. Критичні теоретики та постструктуралісти бачать більшу двозначність у мирі та війні
та визнають, що мир буде досягнутий лише у плюралістичних формах шляхом розкриття відносин
між владою, дискурсом і способами обмеження поведінки акторів.
У центрі критичної теорії (Р. Кокс, С. Сміт, К. Бус, В. Джонс) – не держава, а людина, адже
держави й інституції можуть не тільки гарантувати безпеку, але і загрожувати безпеці людей. Мир
може бути досягнутий тільки через звільнення людей від певних обмежень (фізичних, соціальних,
економічних, політичних), які перешкоджають їм здійснювати вільний вибір. Версія миру
критицистів – мир через емансипацію (англ. «emancipatory peace») [32, с.85].
Основні акценти у дослідженнях критицистів і структуралістів були розставлені на з’ясуванні
типу мислення й ідеологічної основи сфери міжнародних відносин. Е. Лінклейтер, М. Діллон,
Дж. Рейд вважають, що ключ до розуміння причин сучасних воєн і, відповідно, шляхів досягнення
миру лежить в розумінні сучасного типу мислення [27, с.35]. Е.Лінклейтер пише про «вісь миру»
(англ. «pacific core»), яка знаходиться в Європі, і вважає цілком можливим перетворення наявної
міжнародної системи, в основі якої конкуренція, на «універсальну комунікативну спільноту» (англ.
«universal communication community») шляхом модернізації. У результаті діалог має замінити силу і
панування і стати запобіжником війни. М. Діллон і Дж. Рейд більше зосередили увагу на ідеологічній
рамці війни в межах лібералізму [27, с.35]. Гіпотетично обидва підходи погоджуються, що
маргіналізованих акторів варто визнавати, а дискурси і практику панування слід усунути
за допомогою радикальних реформ.
Постструктуралізм не заперечує можливості миру, який відображає повсякденне життя,
гібридність та особисту свободу волі. Виникає питання, чи може існувати загальний мир або декілька
станів миру, тому в рамках цієї теорії визнається можливість співіснування різних концепцій миру,
які мають замінити мир як результат домінування й перемоги [32, с.9].
Отже, критична теорія та постструктуралізм «малюють» емансипаційний мир на основі
справедливості, ідентичності та представництва у множинних формах, які дозволяють
маргіналізованим акторам (жінкам, дітям, меншинам) і екологічним факторам бути взятими до уваги.
Критична теорія прагне до універсальної основи за допомогою етичних форм спілкування, а
постструктуралізм – насторожено сприймає її правдоподібність. Втім, ці підходи розробили
позитивну епістемологію миру, пропонуючи різні його виміри та методологію побудови миру
на основі ліберально-реалістичного бачення безпеки й ролі міжнародних інституцій. О. Річмонд
зауважує: «Все ще існує сильне відчуття того, що мир як ідеальна форма може бути досягнутий
в рамках розуміння критичної теорії» [32, с.15].
Англійська школа міжнародних відносин (Б. Бьюзан, Х. Булл, Е. Карр, Дж. Лоусон) перебувала
під впливом непацифістської теорії християнської етики та «справедливої війни», віддзеркалюючи
історичні та дипломатичні проблеми міжнародного порядку [32, с.74]. Вона сформувала ідею
секторальної безпеки і визнавала виключно оборонне застосування сили [12, с.25], хоча з’являється
в період, коли раціоналізм, позитивізм, реалізм і структуралізм не могли пояснити феномен «холодної
війни». В рамках школи з’явилася дискусія про цінності, ідентичність і права людини, що є особливо
актуальним в контексті врегулювання конфліктів.
На думку мислителів англійської школи, міжнародні норми завжди були обмеженими. Вони
пропонують peace through international society: «міжнародна спільнота», заснована державами
на спільних цінностях та інтересах, є базою для миру [32, с.75]. Шлях до миру полягає у виявленні,
розвитку та розширенні міжнародного співтовариства, яке опікується дотриманням прав людини.
Права людини пропонувалося розглядати як міжнародний нормативний стандарт, а за їх відсутності –
створювати коаліції ліберальних демократій, уповноважених використовувати силу, щоб сприяти їх
гарантуванню [13, с.78-79]. Отже, мир може бути експортований і ототожнюється з ліберальною
природою держави, яка гарантує безпеку й управляє за допомогою справедливих і прозорих
транснаціональних механізмів обміну та комунікації. Такий мир знаходиться десь посередині між
балансом сил і стабільними відносинами всередині міжнародного співтовариства.
Критика англійської школи полягає в тому, чи може «експорт» миру через міжнародну спільноту
бути основою для сталого розвитку. Деякі дослідники називали такий порядок «м’якою заміною
колоніальної імперії, контрольованої імперським гегемоном» [32, с. 76]. На захист англійською
школи варто додати, що вона запропонувала позитивну версію миру, засновану на міжнародній
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спільноті держав, ліберальних свободах і дотриманні прав людини, підкріплених колективною
угодою про гарантування безпеки.
Як зрозуміло з описаного вище, більшість сучасних теорій миру зводиться до дискусії
про ліберальний мир. Український дослідник А. Багінський називає ліберальний мир проявом
неоліберальних практик, в основі яких ідея індивідуалізму та домінування глобальних фінансів,
втілених у транснаціональних інститутах [1, с.16]. Британські дослідники вважають ліберальний мир
тісно пов’язаним з ортодоксальною теорією міжнародних відносин. На думку О. Річмонда, його
можна розглядати як «результат гібридизації лібералізму та реалізму, як вісь, що позначає лібералреалізм, в якому сила, керована державами, лежить в основі демократичних і ліберальних політичних,
соціальних та економічних інститутів ліберальної політики [32, с.13]. Ця «вісь» пояснює насильство,
порядок і їх взаємозв’язок в контексті внутрішньої і зовнішньої політики.
Критика концепції ліберального миру стала традиційною в теорії міжнародних відносин.
Ліберальний мир критикують за односторонність і нав’язування «згори-вниз», шаблонність та
одноманітність, а також неможливість працювати зі структурними причинами конфлікту [1, с.17].
Основні претензії реалістів зосереджуються навколо так званої «рамки ліберальної дилеми»: щоб
досягти ідеалістичного погляду на мир, спочатку має бути відповідний фундамент (відправною
точкою миру може бути чистий лист (лат. «terra nullis»), перемога, угода, припинення вогню або
договір) [32, с.23]. Виходить, що насильство часто передує миру і дійсно створює фон для настання
миру, який потім можна створити за допомогою ліберальних та плюралістичних інструментів.
Фактично ліберальний мир конструюється тими, хто має матеріальні ресурси та нормативні
легітимності, тобто ресурси, необхідні для ведення війни, або такі, що можуть бути спрямовані
на мирне будівництво. Як належне сприймається справедлива війна, законна самооборона і
застосування сили в розбудові миру, якщо всі інші методи не працюють, тобто цей концепт
спирається на деякі тези реалістів.
Наступна претензія стосується консенсусу: ліберальний мир – це по суті «аномальна угода», а
не широкий консенсус [32, с.6]. Формули миру мають дотримуватися усі без винятку, і навіть якщо
це спирається на примус або вторгнення. Нав’язування моделі ліберальної демократії у транзитних
суспільствах є проблематичним, адже мир впроваджується у середовищах, де він може бути відсутнім
раніше. У результаті мир будується відповідно до прагматичних інтересів тих акторів, найбільш
залучених у процес миробудівництва або під егідою міжнародних організацій, які зацікавлені
у позитивному результаті. Так виникає напруга в питаннях гуманітарної інтервенції, державного
будівництва, постконфліктного врегулювання тощо. Структуралісти критикують ліберальний мир
за відсутність належної уваги до соціальної справедливості та законності.
Не лише концепція ліберального миру є результатом поєднання ідей різних теоретичних шкіл.
До міждисциплінарних досліджень варто віднести напрям Peace and Conflict Studies, який базується
здебільшого на ліберально-ідеалістичній традиції. Візія миру в рамках Peace and Conflict Studies
змінювалася залежно від етапу розвитку напряму. С. Вебель називає цей напрямок «лівацькою версією
міжнародних відносин» [18, с.397], і з цим можна погодитися. Традиційно Peace and Conflict Studies
включає такі аспекти, як права людини, розвиток і реконструкція, гендерні питанння, гуманітарна
допомога, діяльність міжнародних організацій, агенцій, фінансових установ, неурядових організацій і
недержавних суб’єктів, ширші підходи до розбудови миру. Методологія досліджень спрямована
на розуміння насильства, війни, миру з точки зору різних верств населення, а не тільки еліт.
Перше покоління Peace and Conflict Studies базується на реалістичному концепті негативного
миру і державцентричному дискурсі. Основні акценти зроблені на операціях з підтримання миру,
переговорному процесі, взаємодії всередині альянсів, конституційних угодах і прикордонних
питаннях. Формується версія обмеженого миру, створеного у владних кабінетах за допомогою
дипломатії. Такий мир балансує між державними інтересами і ресурсами, базується на домінуванні
однієї сторони, втручанні третьої сторони або має зовнішнього гаранта [32, с.101], що корелюється
з реалізмом. Паралельно в рамках Peace and Conflict Studies розвивається конфліктний менеджмент,
який включає елементи ліберально-ідеалістичної парадигми (міжнародна кооперація, діяльність
міжнародних організацій тощо).
Друге покоління досліджень Peace and Conflict Studies (Т. Ф. Ленц, К. Боулдінг, С. Келман,
Й. Гальтунг, Я. Голсті) зосередило увагу на Conflict Resolution – сукупності механізмів ідентифікації,
моніторингу, управління та врегулювання конфліктів. З’являються численні моделі миру, серед яких
«win-win», громадянський мир, ліберальний мир і позитивний мир як «сукупність відносно
узгоджених цінностей у світовому співтоваристві» [17, c.17]. Результатом стала ідея побудови миру
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«знизу вгору» акторами громадянського суспільства разом з державами та транснаціональними
акторами. Це відображає поєднання ліберальних і реалістичних тенденцій і вплив на напрям
безпекових студій (англ. «Security Studies»). Основна дискусія була навколо багатосторонньої
дипломатії, миробудівництва, ситуаційних підходів і ролі третьої сторони в запобіганні конфліктам
[32, с.103]. Підхід до миру другого покоління є більш прийнятним, проте потребує значного часового
ресурсу й перебудови міжнародної практики розбудови миру. Позитивний мир передбачає прийняття
усіма учасниками універсальних ліберальних норм, повагу до прав людини, прагнення до соціального
добробуту, залучення недержавних і неофіційних акторів, що зближує Peace and Conflict Studies
з критичними дослідженнями.
Третя хвиля досліджень (Л. Крісберг, С. Мітчел, А. Керл. Е. Болдінг) була спричинена практикою
розбудови миру і запитом владних еліт. Акцент у дослідженнях зроблений на методах й інструментах
миробудівництва, повоєнному відновленні та реконсіліації, ліберальному управлінні, ролі
міжнародних інституцій і недержавних акторів, а візія миру повністю співпадає з концепцією
ліберального миру. Саме такий підхід став основним у дослідженні миру й конфліктів, хоч і викликав
претензії з боку критицистів. Вони наголошували на емансипаційному потенціалі Peace and Conflict
Studies, неоліберальному та неоколоніальному підтексті [32, с.109].
Четверте покоління Peace and Conflict Studies (Е. Азар, Е. Лінклейтер, Д. Франсіс) передбачає
емансипаційну форму миру, яка відображає інтереси, ідентичності й потреби державних і
недержавних суб’єктів, в основі має соціальну справедливість і взаємне пристосування. О. Річмонд
називає таку форму «щоденний пост-вестфальський мир» [32, с.109]. Значна увага приділена питанню
гібридності, трансформації конфліктів, інструментам розбудови миру, медіації, діалогам тощо.
У дослідженнях четвертого покоління акцент зміщений на реформу управління, яка є обов’язковою
в процесі розбудови миру і постконфліктному регулюванні. Фактично в ХХІ ст. мир перетворився
на складний масовий, інтервенційний, соціальний, політичний і економічний процес,
що проектується і розбудовується усіма акторами.
Дослідження Й. Гальтунга стоять окремо в Peace and Conflict Studies, оскільки досить складно
визначити його приналежність до конкретної наукової школи (присутні неоліберальні,
неомарксистські ідеї, помітною є близькість до критичних теорій), крім того, відбулася суттєва
трансформація якого поглядів. У своїх наукових працях вчений запропонував концепцію негативного
та позитивного миру, типологію насилля, життєвий цикл конфлікту, а також шляхи вирішення
конфлікту [17]. Дослідник вважав цілком досяжним ідеалістичний позитивний мир шляхом «мирного
мислення» (англ. «peace thinking») і моделі мирної трансформації конфлікту, яка залишається
актуальною і може бути застосована для врегулювання сучасних конфліктів.
Воєнний історик Н. Фанк вважає ідеалістичний мир відірваним від реальності й називає його
«благочестивим закликом, засобом досягнення мети або взагалі пустим терміном риторичного
виправдання» [20, с.5]. Натомість він пропонує п’ять підходів до миру:
– мир з позиції сили (англ. «peace through power politics») – в основі гегемонія і домінування;
– мир через світовий порядок (англ. «peace through world order») – в основі спільні цілі,
співпраця та діяльність міжнародних інституцій;
– мир шляхом розв’язання конфліктів (англ. «peace through conflict resolution») – «безперервний
процес вмілого вирішення та, коли це можливо, запобігання чи трансформації конфлікту»;
– мир на основі ненасилля (англ. «peace through nonviolence»);
– мир через особисту трансформацію і трансформацію суспільства (англ. «peace through personal
and community transformation»): Н. Фанк наголошує на критичності розвитку та дозрівання
«внутрішнього процесу» (трансформації), який має призвести до «мирної поведінки» або «культури
миру» [20, с.5].
Шведський дослідник Т. Олсон в контексті Peace and Conflict Studies висуває концепцію
трикутників (англ. «Triple-R and Triple-M concept»), яка розкриває причини конфліктів і варіанти
розв’язання конфліктної ситуації та встановлення миру. Відповідно до концепції, люди беруться
за зброю, тому що в них є причини (англ. «Reasons») у вигляді скарг і цілей, ресурси (англ.
«Resources») у вигляді здатності й можливостей, і вони мають рішучість (англ. «Resolve»), тому що
вони не бачать альтернативи насильству для досягнення своїх цілей (R-фактори) [28, с.134].
Це перелік необхідних і достатніх вимог для початку збройного міждержавного конфлікту. Різні
ступені миру в процесі вирішення конфлікту науковець також пояснює за допомогою M-трикутника:
MHS (Mutually Hurting Stalemate) – патова ситуація, яка взаємно шкодить; MEO (Mutually Enticing
Opportunity) – взаємно приваблива можливість; MOR (Mutually Obtained Rewards) – взаємна
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винагорода внаслідок припинення конфлікту [28, с.134]. Трикутник Triple-M рухається через фази
діалогу, імплементації та консолідації. Тобто мир постає як змінна, виражена Т. Олсоном у цих трьох
варіаціях, залежно від комбінації R-факторів у процесі врегулювання конфлікту.
З точки зору введених тут понять, трикутник Triple-R – це набір взаємопов’язаних,
пояснювальних змінних, які проливають світло на залежну змінну, трикутник Triple-M. Оскільки
кожен учасник конфлікту має свій власний трикутник Triple-R, мирний процес, на думку дослідника,
полягає у гармонізації різних трикутників Triple-R суб’єктів конфлікту, щоб вони разом і взаємно
сприяли співпраці замість конфлікту [28, с.144]. Через трикутник Triple-R можна аналізувати процес
врегулювання конфлікту: діалог, домовленість і його реалізація, управління конфліктом або
трансформація конфлікту, консолідація і мир, адже R-фактори виступають також як дестимулятори
до війни та як вибіркові та колективні стимули для миру [28, с.152]. Ці обидва трикутники можна
використовувати для вироблення стратегії запобігання конфліктам. У ключі практичної
спрямованості концепція Triple-R/Triple-M пропонує корисний спосіб організації інструментарію
учасників мирних переговорів і практиків із запобігання конфліктам, а також мотивації та
структурування політичних дій, міжнародного співробітництва та координації переговорного
процесу та реалізації мирного врегулювання.
У міжнародних відносинах все частіше використовується поняття «сталий мир» (англ. «steadystate peace») [6, с.10]. Сталий мир – стан, не пов’язаний з нав’язуванням. Він є продуктом
домовленості між усіма акторами міжнародних відносин і базується на ліберальних цінностях.
Дж. Еррера взагалі розглядає сталий мир як засіб державного управління, раціональний і
прагматичний з точки зору фактичних витрат (особовий склад, матеріальні засоби, політична
підтримка тощо) [6, с.10]. Такий мир є активним, адже формує політичне середовище, яке
унеможливлює війну.
Реалізація миру як «засобу» вимагає значної зміни парадигми, яка мала б розширити концепцію
«м’якої сили», включаю «пристосування, привабливість своїх цінностей та інклюзивність» [6, с.10].
Держава також має сприяти співробітництву за допомогою миру, пропагуючи належні цінності (права
людини, повагу, процвітання) у поєднанні з відповідними діями. У цьому відношенні мир доповнює
«розумну силу» з метою формування поведінки інших без необхідності вдаватися до війни: «Мир має
відображати співпрацю та спонукання, а не нав’язування чи підкорення», – пише полковник
Дж. Еррера [6, с.10]. Гармонія, спокій і порядок можуть бути досягнуті шляхом відновлення спільних
цінностей і громадянських чеснот через освіту на індивідуальному рівні, через суворіший нагляд і
прозорість відповідального управління на колективному рівні, а також через відновлення
міжнародної легітимності та довіри на міжнародному рівні [6, с.11]. Варто погодитися, що таку
концепцію миру як засобу державного управління, не пов’язаного традиційними уявленнями про
відсутність, припинення або продовження війни, нелегко концептуалізувати і ще важче оцінити.
Окремої уваги заслуговує позиція британського дослідника О. Річмонда, який за своїми
поглядами більш схильний до неолібералізму і поділяє думку про доцільність врахування пропозицій
критичної теорії. Науковець виступає за плюралізм і пропонує міждисциплінарний підхід як ключ
до сталого миру, детально пояснюючи, як саме він може бути реалізованим з опорою на здобутки
різних наук і сфер [32, с.158-163]. Як і Дж. Еррера, О. Річмонд проти нав’язування такого миру.
Простота, редукціонізм, раціоналізм, на його думку, мають бути «стовпами миру» [32, с.5].
Дослідник порівнює теорію міжнародних відносин із соціальною антропологією, адже вони
обидві мають не просто вирішувати питання насильства, війни, конфліктів, тероризму, політичного
порядку на внутрішньому та міжнародному рівнях, а й включати міждисциплінарну роботу
у сферах транснаціоналізму та глобалізації, ідентичності, культури, гендеру, навколишнього
середовища тощо [32, с.6]. Так само, як і в соціальній антропології, О. Річмонд рекомендує
проаналізувати антигегемоністичні та «мовчазні» позиції та відшукати механізми їх замовчування
[32, с.6-7], що значно розширює рамку досліджень миру й концепт розбудови миру. Й. Гальтунг і
Ч. Вебель теж погоджуються, що Peace and Conflict Studies мають напрацювати парадигму, яка
враховує гендерні, етно-лінгвістичні, релігійні, навіть екологічні питання й інтереси
маргіналізованих акторів, тому що саме цей напрям досліджень миру «слугує всім людям і націям»
[18, с.398]. Д. Франсіс, оперуючи категоріями соціальної антропології, стверджує, що зміцнення та
розвиток культури миру передбачає поєднання «чоловічих» концепцій сили та героїзму
з «жіночими» цінностями піклування й турботи [16, с.155].
О. Річмонд запевняє: «…потрібні дослідження та політика, орієнтовані на контекстне розуміння
миру, а не просто зосереджені на страху, відтвореному у вигляді найгіршого сценарію безпеки,
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що випливають із балансу сил або терору, спричиненого військовими, політичними чи економічними
аналітичними рамками» [32, с.4]. Мир можна контекстуалізувати більш тонко, географічно,
культурно. На думку дослідника, потрібна диференціація між міжнародним порядком і миром
у глобальному контексті, а також місцевим порядком та миром у місцевому чи корінному контексті.
Мир має концептуально й теоретично представляти детальне завдання з багаторазовою динамікою
конфліктів і війн і корелювати з соціальними, політичними та економічними очікуваннями.
Висновки. Сучасний концепт миру виник на основі ортодоксальної вісі «лібералізм-реалізм».
Ліберально-ідеалістична парадигма сформувала позитивну епістемологію і онтологію миру,
заклавши основу дискусії про мир. Позитивний мир уособлює відсутність фізичного і структурного
насилля, стаючи майже реальністю для ліберальних демократій і «мрією» для інших держав. Мир
розглядається як ідеальний, але досяжний, розбудований на основі співпраці та взаємодії держав,
інституцій і організацій. Реалісти, навпаки, виробили негативну епістемологію миру і його
державоцентричну модель на основі гегемонії та домінування («мир переможця»). Мир розглядається
як тимчасовий стан між війнами, тому напрацювання реалістичних підходів можуть бути корисними
в контексті конфліктного менеджменту й кризового реагування, а також практики реалізації теорії
демократичного миру. Завдяки неолібералізму і неореалізму створена потужна емпірична база
із досліджень миру й конфліктів і виявлені «слабкі» місця вже реалізованих підходів у розбудові
миру. Крім того, концепція ліберального миру є результатом взаємовпливів реалізму й ідеалізму, їх
своєрідним гібридом, який сьогодні є практично втіленим через діяльність ООН і потребує
переосмислення не лише науковцями, а й політиками, дипломатами, громадськістю.
Конструктивісти пропонують прагматичну версію миру, створеного акторами, які мають
відповідні ресурси, вплив і широкий консенсус щодо нього. Структуралістська і марксистська
програма щодо миру, так само як і напрацювання критичної теорії, має частково включений характер,
їй не вистачає чіткості й структурованості, як в реалізмі або лібералізмі, в яких зрозумілою є ієрархія
і рівні домінування, роль державних і недержавних акторів у питаннях розбудови миру, ранжування
зовнішніх і внутрішніх факторів тощо. Запропонований зазначеними школами емансипаційний мир,
на думку авторки, є сьогодні неможливим. У сучасному глобалізованому й мінливому світі рівність і
справедливість не можуть бути основою світового порядку і, відповідно, концепту миру. Варто
повністю погодитися з думкою О. Річмонда, що «безпека та стабільність дискурсивно конструюють
міжнародне життя» [32, с.14]. Відтак, більш аналітично продуктивними є ті теоретичні підходи, які
спрямовані на побудову концепту миру через безпечний розвиток, максимально наближеного
до позитивного бачення миру.
Англійська школа міжнародних відносин наближена до такого концепту. Вона актуалізувала
питання розширення рамок дослідження миру, розвинувши дискусію про цінності, інтереси,
ідентичності, права людини, що дозволило змінити підхід до конфліктного врегулювання і
розбудови миру. Запропонована модель миру співвідноситься з концепцією ліберальної демократії,
але враховує транснаціоналізм і важливість побудови комунікацій всередині світового
співтовариства. Peace and Conflict Studies наразі за кордоном є домінуючим напрямом у дослідженні
миру, зважаючи на його практичну орієнтованість і вже опрацьовану базу кейсів, моделей, матриць.
Він включає в порядок денний аналіз найрізноманітніших аспектів розбудови миру, починаючи
від традиційних наукових розвідок, присвячених виявленню причин насильства і воєн і закінчуючи
гендерними й екологічними аспектами.
Можна констатувати, що так звана «ортодоксія» втратила популярність не лише через нищівну
критику з боку неомарксистів і критицистів, а й через певну «відірваність» від реалій ХХІ ст.
Доцільним є поєднання критичних підходів, звернення до напрацювань англійської школи
міжнародних відносин і Peace and Conflict Studies і разом з тим розвиток міждисциплінарних
досліджень.
Традиційно в теорії міжнародних відносин мир асоціюється з певною ідеологією або
політичними чи економічними рамками, представлений як об’єктивна істина, пов’язана з повною
легітимністю, і розглядається як ієрархічна інституційна основа або орієнтована на суспільство рамка
за принципом «знизу-вгору». Після закінчення «холодної війни» дискусія про мир здебільшого
зводилася до суперечливих образів миру, які протистоять суперечливим інтересам, тому в розробці
концепту миру основна увага зосереджується на запобіганні конфліктам, припиненні або запобіганні
війні, передумовам миру, механізмам й інструментам його гарантування і, нарешті, створенні
зовнішнього миру, а не на сталому мирі. В еру глобалізації та постправди дебати про міжнародні
конфлікти і війни видаються недоцільними. Набагато важливішою і продуктивнішою з точки зору
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сталого розвитку і міжнародної безпеки є дискусія про концепт миру, методи ефективної превенції,
сучасні форми посередництва і практику медіації, інструменти розбудови миру і постконфліктного
врегулювання. Корисною може бути розробка нових кількісних і якісних показників миру.
Розглядаючи теоретичні перспективи у дослідженні миру, слід зазначити, що значна увага
науковців, особливо неолібералів і неореалістів, привернута до аналізу зовнішньополітичної
поведінки демократичних режимів, що пов’язано з теорією демократичного миру, залишаючи розгляд
поведінки авторитарних і гібридних режимів за лаштунками і не розкриваючи особливостей їхнього
впливу на процес розбудови миру в регіонах, в яких демократія не має міцного історичного підґрунтя.
Припущення про мир, закріплене в рамках позиції групи на певній території або на основі переваги
однієї культури, ідентичності або релігії над іншою, може легко стати джерелом конфлікту, тому
регіони та держави, які тривалий час вважалися «периферією» потребують особливої уваги
дослідників.
Роль і діяльність окремих осіб і суспільства в цілому у створенні миру, як правило, тривалий час
залишалася за лаштунками, у центрі уваги були масштабні мирні проєкти, які мають політичний,
економічний, військовий, соціальний та конституційний характер. У сучасному світі неможливо
не брати до уваги суспільні та громадські рухи, транснаціональних акторів і окремих політиків і
дипломатів, тому варто просувати такі теорії миру, які фокусуються на особистостях, суспільному
розвитку, критеріях добробуту, транснаціоналізмі, інституціоналізмі, тому що вони стають основою
сталого миру. Питання особистісного лідерства в розбудові миру і процесі прийняття відповідних
рішень є малодослідженим. Потрібна широка співпраця наукової спільноти, експертів, громадськості,
державних діячів, дипломатів, представників міжнародних і регіональних організацій, міжнародних
агенцій, медіа з метою аналізу помилок та ідентифікації кращих практик, популяризації «культури
миру», «мирного мислення» і формування пулу професіоналів у сфері розбудови миру.
Наявні сьогодні наукові теорії та підходи мають власний концепт миру. Така варіативність
дозволяє розвинути широку дискусію про мир, запропонувати нові методологічно сумісні підходи і
виробити сучасне комплексне розуміння миру, принципи і механізми його розбудови, але найбільш
перспективними і аналітично продуктивними можуть бути дослідження, спрямовані на контекстне
розуміння миру. Теорія необхідна для того, щоб спрямувати миротворців на створення міцнішого та
позитивного миру, а не лише на глибше дослідження миру. На думку Й.Гальтунга і Ч. Вебеля,
подолання розриву між моралізмом руху за мир і прагматизмом зовнішньої політики є основним
завданням, яке стоїть перед усіма, хто прагне досягти миру на Землі [18, с.399].
Примітки:
* «На вербі грушки не родяться» – український відповідник зазначеного сталого вислову
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Panina I. G. The Study of Peace and the main theoretical perspectives
The article attempts to outline the main theoretical perspectives in the study of peace. The author
analyzes the dynamics of the characteristics of peace in international relations and identifies the role
of different theoretical approaches and scientific schools in shaping the concept of peace. It is emphasized
that in the modern world order it is important to develop a common understanding of peace, the values
of conflict resolution and effective approaches to peacebuilding. Given these challenges, the theoretical
basis for building peace needs to be reconsidered and rethought in order to identify the most promising
areas of research. It is noted that theoretical issues of peace theory are rarely the subject of scientific
research of domestic researchers. The main theories of peace have been formed and developed mainly
by foreign scholars, but there is a contradiction of images of peace, serious discussion and criticism
of most concepts of peace, which gives rise to new approaches and comprehensive research, opening
the way for Ukrainian scientists.
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The author of the article acknowledges that the liberal-idealist paradigm is dominant
in the understanding of peace, so its analysis is given considerable attention. However, the article describes
the realistic vision of the problem of peace, which forms the basis of the framework of peace research with
the liberal-idealist tradition and is the so-called «orthodoxy». Unorthodox theories are described in detail,
including the English School of International Relations, Marxists and Neo-Marxists, critical theories,
constructivism and post-constructivism, and interdisciplinary research, the most important of which is
Peace and Conflict Studies.
The article analyzes and compares these scientific approaches and schools, identifies the strengths
and weaknesses of research, the main discussions and the reasons for criticizing each of them.
It is suggested that the debate on international conflicts and wars in the era of globalization and posttruth is erroneous and inexpedient, and instead the emphasis in the theory of international relations is
shifted towards the formation of a modern concept of peace and peaceful coexistence.The author
emphasizes that each theory and approach has its own concept of peace, but this variability allows
to develop a broad discussion of peace, propose new methodologically compatible approaches and develop
a modern comprehensive understanding of peace, principles and mechanisms for its development.
Keywords: peace, peace building, orthodox theories of peace, liberal-idealist tradition, realism,
the English School of International Relations, neo-Marxism, critical theories, constructivism, Peace
and Conflict Studies.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА
СВІТОВИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті здійснено спробу концептуалізації підходів до визначення природи і місця політичної
ідеології, її основних суспільних функцій, а також структурних рівнів функціонування політичних
доктрин. Серед основних функцій політичної ідеології автор розглядають такі: об’єднання
суспільства навколо певних цінностей, функцію легітимації політичної влади, мобілізації людей
для вирішення завдань суспільного розвитку, функцію соціальної амортизації, що полягає
в здатності інтерпретувати соціальну дійсність і послаблювати напруженість в ситуаціях
конфлікту між потребами людей і реальними можливостями їхнього задоволення.
Автори виокремили такі рівні функціонування політичних доктрин у структурі політичної
ідеології: перший рівень – теоретико-концептуальний; другий – програмно-політичний, і третій,
актуалізований рівень політичної ідеології. Сама політична ідеологія, на думку авторів, є
продуктом модернізації, оскільки в традиційному суспільстві нічого подібного до ідеології
в сучасному значенні цього слова не існувало.
Були окреслені погляди провідних теоретиків на ідеологічні течії з огляду на їх підхід до шляхів
та способів вирішення конфліктів, а також з урахуванням бачення економічного розвитку.
Таким чином, були розглянуті дві великі групи ідеологій: помірні та радикальні. До помірних
можна віднести всі три так звані «великі» ідеології сучасності: ліберальну, консервативну та
соціалістичну. Політичний радикалізм, у свою чергу, поділяється на два типи – правий і лівий.
Систематизовано погляди теоретиків щодо переконань, які лежать в основі системи ідейних
цінностей сучасних політичних ідеологій. Такі ідейні цінності визначають зміст політичної
діяльності.
Автори зазначають, що ідеологія виступає інструментом для конструювання основних
механізмів політичної поведінки, стає свідомим або несвідомим зміненим уявленням з метою
виправдання політичного панування, сприяючи мобілізації мас і маніпулюванню поведінкою людей.
Ключові слова: політична ідеологія, конфлікт, міжнародні відносини, демократія, політична
діяльність.
У міжнародних відносинах немає єдиного центру прийняття рішень, обов’язкових для всіх
учасників цих відносин, тому кожна держава прагне самостійно і незалежно від інших реалізовувати
власні інтереси. Ідеологія не просто «проявляє» політичні переконання – вона їх створює, надаючи
цілісний образ світу політики. Ідеологія містить в собі цілий комплекс фундаментальних норм
і цінностей, що визначають зміст політичної діяльності.
Єдиного і загальноприйнятого тлумачення самого терміну «ідеологія» немає. Свого часу його
ввів у науковий обіг французький філософ початку ХІХ ст. А. Дестют де Трасі. Він визначав ідеологію
як певну науку про ідеї. Згодом цей термін став використовуватися для позначення системи
переконань і духовних цінностей, які відображають інтереси окремої суспільної групи, на основі яких
визначаються цілі і засоби політичної діяльності, спрямованої на забезпечення цих інтересів.
Молодий К. Маркс [5] розглядав ідеологію як форму помилкової свідомості, що відображає інтереси
експлуататорських класів, які прагнуть будь-яким чином, навіть шляхом брехні та підтасовування
фактів, обґрунтувати своє панування. Пізніше марксисти висунули ідею про можливість наукової
©1Примуш М. В., Ярош Я. Б., Осмоловська А. О., 2022

108

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ідеології, маючи на увазі при цьому, звичайно, власну доктрину. Близької до точки зору молодого
Маркса була позиція відомого німецького соціолога К. Мангайма [4], який поділив ідеологічні течії
на власне «ідеологію» та «утопію». До «ідеологій» він зараховував помилкові твердження пануючих
класів, які виправдовують своє панування; «утопія», на його думку, означала ілюзорні уявлення
пригноблюваних про шляхи та способи звільнення.
Успіхи науки і техніки, технологічний прогрес у середині ХХ ст. спонукали деяких дослідників
заговорити про «кінець ідеології». Зокрема, таку концепцію висунув американський соціолог
Д. Белл [3]. У майбутньому постіндустріальному суспільстві він не залишив місця ідеології, оскільки,
вважав, що людство навчиться вирішувати свої проблеми спільно, на основі позитивного знання
і за допомогою раціональних інструментів. Проте подальший хід історії показав ілюзорність подібних
надій. Науково-технічний прогрес і технологічні досягнення не змогли усунути з суспільного життя
соціальні конфлікти, отже, більшість ідеологічних доктрин зберегли свою актуальність.
Сучасний дослідник Е. Шилз [2] пов’язує необхідність ідеології з необхідністю долати наслідки
криз, які неминуче присутні в будь-якому суспільстві через притаманну йому конфліктність. Шилз
вважає, що само поняття «ідеологія» можна застосувати тільки до таких систем переконань,
які стають необхідними в ситуації глибокої соціально-політичної кризи. Оскільки світоглядні
цінності, що складають основу будь-якої ідеології, за своєю силою близькі до сили релігійних
переконань, сама ідеологія має значний орієнтаційний потенціал, який дозволяє людям знаходити
вихід зі складних кризових ситуацій.
Ідеологія, таким чином, виконує низку серйозних суспільних функцій. По-перше, вона сприяє
об’єднанню суспільства або окремих його частин навколо певних цінностей. Таке суспільство
стійкіше до внутрішніх конфліктів і зовнішніх загроз, оскільки загальні інтереси є сильнішими
за приватні. По-друге, ідеологія може виконувати функцію легітимації політичної влади в цілому та
окремих інститутів зокрема. По-третє, ідеологія забезпечує мобілізацію людей, соціальних груп,
цілих народів на вирішення різноманітних завдань суспільного розвитку. Мобілізація за допомогою
ідеології може підняти населення на повстання проти існуючої влади, може викликати в масах
трудовий ентузіазм, необхідний для досягнення економічних цілей. У радянський період історії влада
часто використовувала цей ресурс і в окремі періоди, наприклад, у роки перших «п’ятирічок»,
досягала помітних результатів.
По-четверте, політична ідеологія може здійснювати функцію соціальної амортизації. Ця функція
реалізується в її здатності інтерпретувати соціальну дійсність і послаблювати напруженість
в ситуаціях конфлікту між потребами людей і реальними можливостями їхнього задоволення.
Приклад історії колишнього СРСР показує, як довго комуністична партія, використовуючи образ
«світлого майбутнього», відволікала радянський народ від «тимчасових труднощів», які постійно
супроводжували процес «соціалістичного та комуністичного будівництва». Було обіцяно, що втрати
та страждання радянських людей окупляться в комуністичному суспільстві, де «буде надлишок
джерел суспільного багатства», і якщо не будівники комунізму, то їхні діти та внуки зможуть
насолодитися з цих джерел всіма радощами життя. По-п’яте, політична ідеологія виконує функцію
вираження та захисту інтересів певної суспільної групи, що робить ідеологічний погляд на світ
ангажованим і упередженим. Одні й ті ж події суспільного життя трактуються по-різному
представниками різних ідеологій. Якщо для Карла Маркса революції були «локомотивами історії»,
«світом пригноблюваних», то консерватори вважали їх суспільними катастрофами, коли назовні
виривається все негативне, притаманне людській природі [6, с. 37].
У структурі політичної ідеології можна виділити три рівні функціонування політичних доктрин.
Перший рівень – теоретико-концептуальний. Він тісно пов’язаний з філософським знанням,
соціально-гуманітарними науками. Окремі мислителі, часто не усвідомлюючи, можуть формулювати
ідеї, що відображають інтереси соціальних груп, а іноді націй або держав. Такі ідеї знаходять своїх
прихильників, даючи мотивацію для їх політичної активності. Проте, на основі абстрактних
філософських положень не завжди можна будувати стратегію і тактику політичної боротьби, тому
необхідний й інший, найближчий до реальної дійсності рівень, який можна назвати програмнополітичним. На цьому рівні загальні принципи політичної ідеології знаходять своє віддзеркалення
в документах політичних партій та рухів, у розробках, що конкретизують загальнотеоретичні
положення і пристосовують їх до обставин місця та часу. Третій, актуалізований рівень політичної
ідеології, інтерпретує в простій і доступній формі її положення та доносить їх до широкого кола
прихильників й однодумців. Цей рівень може бути представлений передвиборними гаслами,
агітаційними матеріалами, які використовують в політичних кампаніях.
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Співвідношення між цими рівнями можна проілюструвати прикладом з російської історії.
К. Маркс у своїй праці «Капітал» [5] висловив переконання, що неминуче настане «останній час
капіталістичної приватної власності», коли «експропріаторів експропріюють». Політичні партії,
що зробили марксизм ідейною основою своєї діяльності, трансформували теоретичну формулу
основоположника в програмну вимогу націоналізації засобів виробництва. Коли в Росії справа дійшла
до революційної практики, один з керівників Жовтневої революції Л. Троцький кину у маси просте й
зрозуміле гасло: «Грабуй награбоване!».
Політична ідеологія – феномен останніх двох століть, вона є продуктом модернізації, оскільки
в традиційному суспільстві нічого подібного до ідеології в сучасному значенні цього слова
не існувало. Місце, яке в наші дні посідають політичні ідеології, належало релігії. Політичні ідеології
формувалися і мали зростаючий вплив на соціальну практику в міру секуляризації суспільства –
звільнення його від релігійного впливу, хоча й сьогодні вплив релігії зберігається, а іноді
навіть зростає.
У сучасному світі існує безліч ідеологічних течій. Деякі з них мають мільйони прихильників, інші
ж відомі вузькому колу осіб. Також існують різні типологізації і класифікації політичних ідеологій.
З погляду конфліктологічного підходу найважливішим критерієм виділення ідеологічних течій
є їх підхід до шляхів та способів вирішення і врегулювання конфліктів. З огляду на це, ідеології
поділяються на дві великі групи: помірні та радикальні. Прихильники ідеології помірного напряму
дотримуються переважно мирних, ненасильницьких способів вирішення соціальних конфліктів.
Прихильники радикальних ідеологій, навпаки, виступають за швидкі й глибокі перетворення,
не заперечуючи можливості політичного насильства.
Помірні ідеологічні течії, при всій несхожості їх базових цінностей і принципів, об’єднані тим,
що віддають пріоритет таким способам виходу з конфліктних ситуацій, які не призводять
до руйнування існуючих суспільних систем, а назрілі зміни відбуваються поступово і легітимно.
До них з деякими уточненнями можна віднести всі три так звані «великі» ідеології сучасності:
ліберальну, консервативну та соціалістичну.
З сучасних політичних ідеологій ліберальна – одна з найстаріших. Термін «лібералізм» з’явився
досить пізно, у 40-ві рр. ХІХ ст., але як течія політичної філософії він існував, принаймні, вже
з ХVIІ ст. Поява ліберальної ідеології була обумовлена розпочатою модернізацію
західноєвропейського суспільства і необхідністю боротьби проти економічних та політичних
структур феодалізму. Найбільш видатними ідеологами класичного лібералізму стали Дж. Локк
та Д. Юм в Англії, Ш. Монтеск’є, Вольтер та Д. Дідро у Франції, І. Кант у Німеччині. Зародження
ліберальної традиції за океаном пов’язане з іменами «батьків-засновників» Сполучених Штатів
Америки – Джефферсона, Гамільтона, Франкліна.
Представниками класичної ліберальної доктрини були висунуті ідеї, які на всіх етапах розвитку
цієї доктрини залишалися визначальними. Перш за все це ідея про абсолютну цінність людської
особистості і відповідно рівність людей від народження. У рамках ліберальної доктрини вперше було
поставлено питання про невідчужувані права людини – право на життя, свободу, власність. Держава
розглядалася як результат суспільного договору, головна мета якого – захист таких прав. На підставі
цього виникла концепція правової держави і були висунуті вимоги обмежити об’єм і сферу діяльності
держави, захистити громадян від надмірного державного контролю. Лібералізм спирався
на необхідність розподілу влади з тим, щоб кожна з її гілок не мала б повної переваги над іншими і
була б для них стримуючим обмежувачем.
Разом з політичними ідеями класичний лібералізм декларував і низку найважливіших принципів
у сфері економіки. Економічна доктрина лібералізму також ґрунтувалася на вимозі скоротити
державне втручання та регламентацію. На практиці це означало визнання повної свободи приватної
ініціативи та приватного підприємництва. На думку одного з головних ідеологів економічного
лібералізму А. Сміта [8], вільна взаємодія індивідів у їхній економічній діяльності врешті-решт
приведе суспільство до такого стану, коли будуть задоволені інтереси всіх соціальних шарів.
Необхідно відзначити, що первинна тенденція збігу політичного і економічного лібералізму надалі
не зберіглася.
Історичний досвід показав, що дві основоположні цінності класичного лібералізму –
свобода та рівність – суперечать одна одній. Цією суперечність був обумовлений його подальший
розподіл. Лівий напрям лібералізму орієнтувався на елементи егалітаризму, притаманні ранньому
лібералізму, і знайшов своє втілення в різних варіантах соціального лібералізму, спрямованих
на здійснення соціально-економічних реформ. Метою таких реформ повинно було стати
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запобігання гострим соціально-політичним конфліктам, спроможним зруйнувати суспільство
й створити загрозу основоположним правам і свободам громадян. Інший напрям переважно
спирався на ідеї економічного лібералізму, відстоюючи пріоритет приватної власності
та приватного підприємництва.
Після Другої світової війни реальний політичний вплив лібералів у всіх розвинених країнах
значно ослаб. Це було пов’язано як з тим, що політичні ідеї лібералізму здійснилися на практиці
в більшості цивілізованих країн, так і з тим, що в політичному житті лібералів потіснили соціалдемократи. Проте політичні партії та організації ліберальної орієнтації й сьогодні є впливовою силою
в деяких країнах. Ліберали виступають за соціальну ринкову економіку, яка має поєднувати
економічну ефективність та соціально орієнтовані цілі. Велика увага приділяється гнучкій податковій
політиці. Податки, на думку лібералів, повинні заохочувати підприємницьку діяльність
та забезпечувати рівність можливостей. Сучасна ліберальна доктрина декларує необхідність
забезпечення повної зайнятості, ліквідацію бідності. Але ліберали категорично проти егалітаризму,
вони розуміють рівність як рівні для всіх можливості для саморозвитку і для того, щоб робити
максимальний внесок у розвиток суспільства. Принцип поваги людської особистості та сім’ї для
лібералів, як і раніше, лежить в основі суспільства; вони вважають, що держава не повинна брати
на себе повноваження, що суперечать основним правам громадян. Кожен громадянин повинен мати
почуття моральної відповідальності по відношенню до інших членів суспільства і брати участь
у громадських справах.
Сьогодні завдання реформування суспільства ліберали вбачають у зміцненні реальної влади
парламентів, підвищенні ефективності виконавчої влади та парламентського контролю над нею,
децентралізації влади, юридичного захисту прав особистості та людської гідності, ретельного
врівноваження втручання та невтручання держави для того, щоб примирити інтереси людини
з інтересами суспільства. У міжнародному аспекті ліберали декларують відданість принципам
збереження і зміцнення миру та безпеки, роззброєння, розблокування регіональних та міжнародних
конфліктів, розвитку відносин між країнами.
Виникнення консерватизму як течії політичної думки відноситься до XVIII ст. Він виник
як реакція на поширення революційно-демократичних ідей епохи Просвітництва, і особливо – Велику
Французьку революцію. Відмінними рисами консерватизму стали традиціоналізм та реформізм,
а також негативне ставлення до революції. З самого початку аксіомою консервативної ідеології
та політики було визнання необхідності зберегти нерівність людей. Засновники консерватизму
вважали, що нерівність у становищі верхів і низів служить сильним стимулом у розвиток суспільства,
спонукаючи перших зберігати своє становище, а других – прагнути пробитися нагору, до лав перших.
Згодом консервативна ідеологія та політика багато чого запозичили з теоретичного арсеналу
лібералізму.
Після Другої світової війни західноєвропейському консерватизму довелося пристосовуватися
до нових історичних умов, і однією з форм такого пристосування стала поява християнськодемократичних партій. Християнська демократія відбивала значну частину політичного спектра
Західної Європи – від соціал-реформізму до правого консерватизму. У політичному курсі
християнської демократії у найрізноманітніших поєднаннях існували ліберальні та консервативні
тенденції. Це значною мірою визначалося широкої соціальної базою християнсько-демократичного
руху. У роки холодної війни християнська демократія значною мірою змістилася вправо, а її ідеологія
зблизилася з класичними консервативними традиціями.
Сьогодні консервативні тенденції найбільш явно простежуються у політичному курсі
Республіканської партії США. Її теоретиками були сформульовані основні тези неоконсерватизму,
сприйняті й у західноєвропейських країнах. В основі системи ідейних цінностей сучасного
консерватизму лежать такі переконання: у безнадійній недосконалості природи людини, під маскою
цивілізованої поведінки якої ховаються нерозумність та гріховність; в обмеженості людського розуму
і, отже, важливості універсального морального порядку, санкціонованого та підтримуваного релігією;
в особливій ролі, що належить традиціям, інститутам, символам, ритуалам і навіть забобонам;
у ненадійності прогресу через обмеженість поступального руху, на який здатне суспільство;
у природній – фізичній та розумовій – нерівності людей; у необхідності існування суспільних класів
та груп, а отже, і в безрозсудності спроб соціального зрівнювання за допомогою сили закону;
у недосконалості правління більшості, схильного до помилок і схильного до потенційної тиранії, і
у зв’язку з цим – у бажаності розосередження і збалансування політичної влади; у найважливішій
ролі приватної власності як гаранта особистої свободи та соціального порядку.
111

ISSN 2519-2949 (Print); 2519-2957 (Online) «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»

1 – 2022

Представники неоконсерватизму вважають, що основою будь-якого суспільства є підприємець,
який виконує найважливіші економічні функції, насамперед інвестує у виробництво більшу частину
своїх доходів. Розумна економічна політика має захищати підприємця від надвисоких податків.
Сприяючи утворенню вільних капіталів, така система стимулює пропозицію капіталу, отже, сприяє
економічному зростанню. Становище основної маси населення економічна концепція
неоконсерватизму розглядає лише як функцію від розвитку капіталу. Якщо зростуть
капіталовкладення, збільшиться обсяг продукції, то населення виявиться залученим до виробничого
процесу і отримає безпосередній матеріальний виграш. Цей виграш перекриє ті втрати, які зазнають
працівники внаслідок жорсткої економії, скорочення суспільних витрат та соціальних субсидій.
А турбота про найбідніші та непрацездатні верстви населення має покладатися не на державну
систему забезпечення, а на приватну добродійність.
Неоднозначним є ставлення неоконсерваторів до проблем демократії. З одного боку, вони
декларують свою відданість політичній демократії. Деякі ідеї неоконсерватизму і практичні дії їхніх
прихильників мали антибюрократичну спрямованість і тому сприяли розширенню демократичних
ініціатив громадянського суспільства. З іншого боку, для неоконсерваторів характерним є вузький
підхід до проблем демократії, яку вони прагнуть обмежити лише сферою чистої політики.
Неоконсервативній ідеології властиві елітаристські і патерналістські підходи до проблеми
безпосередньої участі мас у політиці, що суперечить процесам підвищення рівня освіти, громадянської
політичної культури, формування особистої гідності значної частини населення західних країн.
Надмірний акцент на економічну ефективність не дозволяє консерваторам дати адекватні
відповіді на багато питань, що висуває дійсність західних країн в останні десятиліття, хоча
практичний курс неоконсерваторів у деяких країнах приніс безперечні економічні успіхи. Проте
реальна політика консервативних урядів не повністю відповідає рекомендаціям неоконсервативних
ідеологів, оскільки демонтаж у повному обсязі системи соціальних гарантій викликав би серйозні
соціально-політичні потрясіння. Загалом можна сказати, що консерватори завжди прагнули
до вирішення громадських конфліктів на основі існуючих традицій, в рамках закону, віддаючи
перевагу соціально-політичній стабільності і порядку. У сфері міжнародних відносин консерватори
спираються на необхідність протистояння загрозам національній безпеці та готові для цього
використовувати військову силу.
Найвпливовіший політичний рух, що орієнтується на соціалістичні цінності, – соціал-демократія.
На момент свого виникнення соціал-демократичний рух базувався на марксистській платформі,
одним з елементів якої було визнання необхідності революційного перетворення капіталістичного
суспільства. Духовним батьком сучасної концепції демократичного соціалізму та засновником
реформістської течії всередині соціал-демократії став Е. Бернштейн [1]. Він поставив низку питань,
пов’язаних із тенденціями економічного та соціально-політичного розвитку капіталістичних країн
в кінці ХІХ ст. Завдання соціалістичного руху Бернштейн бачив у впровадженні в суспільне життя
принципів солідарності, товариства, справедливості в умовах мирної еволюції капіталістичної
економіки та розвитку демократичних інститутів.
Історичним рубежем в ідейній еволюції соціал-демократичного руху став засновницький конгрес
Соціалістичного Інтернаціоналу у Франкфурті-на-Майні, що відбувся в 1951 р. У прийнятій
конгресом декларації «Цілі та завдання Соціалістичного Інтернаціоналу» був проголошений
світоглядний нейтралітет соціал-демократичного руху. У декларації зазначалося, що незалежно
від того, чи виводять соціалісти свої переконання з результатів марксистського чи іншого аналізу,
або з релігійних і гуманістичних підстав, усі вони прагнуть спільної мети – суспільства,
де пануватиме соціальна справедливість, краще життя, свобода, світ. Інтегруючою ідейною
концепцією соціал-демократії стала концепція демократичного соціалізму як «третього шляху»
між капіталізмом та комунізмом.
Соціал-демократи трактують демократичний соціалізм як суспільство майбутнього, до якого
вони прагнуть, і як тривалу політичну стратегію соціал-демократичних партій, спрямовану
на реформування суспільства на основі принципів соціальної справедливості, свободи, солідарності,
миру, рівності та братерства . Найважливіші складові демократичного соціалізму як ідеології
та політичної стратегії – чотири основні цілі:
– політична демократія;
– економічна демократія;
– соціальна демократія;
– міжнародна демократія.
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Політична демократія означає неприйняття будь-яких диктаторських чи авторитарних форм
правління, визнання та відстоювання правової держави та прав людини. Соціал-демократи
виступають за свободу слова, профспілкового руху, за політичний плюралізм, що передбачає
можливість вільної зміни біля керма державної влади партій залежно від результатів виборів.
Економічна демократія означає впровадження демократичних принципів в економічне життя
держави, створення такої системи, в якій домінували б інтереси всього суспільства, а не приватного
прибутку. Водночас соціал-демократи не прагнуть скасування приватної власності, приватної
ініціативи та ринкової економіки. Вони визнають змішану економіку, поєднання різноманітних
укладів; більшою мірою, ніж ліберали або консерватори, віддані державному регулюванню
в економічній та соціальній сферах суспільства.
Соціальна демократія – вищий рівень здійснення принципів демократичного соціалізму
порівняно з політичною та економічною демократією, коли ці принципи пронизують усі сфери
суспільства. Соціальна демократія означає панування основних цінностей – свободи, справедливості
та солідарності – при високому рівні матеріального добробуту всіх членів суспільства.
Міжнародна демократія втілюється у демократизації міжнародних відносин, виключенні війни
та насильства, пригноблення та експлуатації народів [6, с. 46].
Слід зазначити, що при вирішенні економічних і політичних проблем на національному рівні
соціал-демократи не завжди діяли відповідно до офіційно проголошених принципів, віддаючи
перевагу прагматичному підходу, спрямованому на залучення голосів виборців.
Якщо ліберали й консерватори надають основне значення принципу особистої свободи на шкоду
справедливості та солідарності, то комуністи прагнуть забезпечити рівність і солідарність за рахунок
свободи, а соціал-демократи надають цим принципам однаково важливе значення. На межі ХХХХІ ст. міжнародна соціал-демократія змушена була шукати відповіді на виклики глобалізації. Поки
що зробити власну альтернативу неоліберальній моделі цього процесу соціал-демократам не вдалося,
але вони, як і раніше, активно виступають за пошук нових рішень численних проблем сучасного світу,
мирних шляхів врегулювання внутрішніх та міжнародних конфліктів.
Ідеї радикалізму лежать в основі політичних дій, спрямованих на корінну, радикальну, швидку
зміну існуючих соціальних і політичних інститутів. Нерідко поняття «радикалізм» і «екстремізм»
уживаються як синоніми, проте між ними є відмінності. Радикалізм – це теоретичне обґрунтування
політичного дії, а не сама дія, він взагалі може бути не пов’язаний з політикою, а бути лише
абстрактною теорією. Екстремізм же проявляється в практичній політичній діяльності, що полягає
у використанні крайніх, переважно насильницьких засобів політичної боротьби. Радикалізм завжди є
певною ідеологічною течією, а екстремізм може бути повністю безідейним.
Політичний радикалізм поділяється на два типи – правий і лівий. Такий його поділ відповідає
поділу на ліві та праві політичні ідеології і рухи.
Ліворадикальні течії ґрунтуються на ідеологічних концепціях, що різко критикують нерівність
і несправедливість, і закликають до швидких і різких способів досягнення соціальної рівності та
соціальної справедливості. Праворадикальні рухи ґрунтуються на уявленнях про іманенту перевагу
будь-якої групи (расової, національної, соціальної, релігійної) над усіма іншими і прагнуть
закріпити привілейоване становище таких груп. До ліворадикальних ідейно-політичних течій
відносять анархізм, марксизм і такі його різновиди, як маоїзм, троцькізм. До праворадикальних
течій відносять фашизм, неофашизм, крайні форми націоналізму та релігійної нетерпимості,
расизм. І лівий, і правий радикалізм здатні відтворювати екстремізм та бути ідеологічною основою
політичного насильства і тероризму.
Однією з перших ліворадикальних ідеологічних концепцій був анархізм, що виник як напрямок
політичної думки в середині XIX ст. Біля його витоків стояли французький філософ П. Ж. Прудон [7]
та німецький філософ М. Штірнер [9].Основний принцип анархізму – заперечення держави та її
окремих інститутів, а також будь-якої насильницької влади в цілому. Анархісти закликали
до звільнення людини, яка володіє внутрішньою потребою до свободи, від усіх форм економічного,
політичного та духовного поневолення. Головним інструментом цього поневолення вони вважали
державу та офіційну релігію, тому весь пафос заперечення спрямовували проти них.
Анархізм включає три основні течії: анархо-комунізм, анархо-індивідуалізм і анархо-синдикалізм.
Представники анархо-комунізму вважали, що на зміну державі повинна прийти децентралізована
конфедерація самоврядних комун, заснованих на суспільній власності. Анархо-індивідуалісти
виступали проти держави та проти капіталістичних форм організації великого виробництва, але
вважали за можливе існування приватної власності для дрібних виробників – селян і ремісників,
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вважаючи, що соціальної гармонії можна досягти організацією справедливого товарообміну. Анархосиндикалісти виражали надію на діяльність революційних профспілок, оскільки в них бачили основу
майбутнього децентралізованого, егалітарного та неієрархічного суспільства.
Більшість анархістів заперечували легальні форми політичної боротьби і були прихильниками
революційного насильства. У середині ХІХ ст. анархісти віддавали перевагу організації масових
постань, а пізніше перейшли до тактики індивідуального терору. У кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст.
у Західній Європі та Північній Америці саме вони понад усе використовували революційний терор.
Після Другої світової війни класичний анархізм втратив своє значення, але його ідеї мають певний
вплив на діяльність лівоекстремістських організацій і угрупувань.
Марксизм у цілому було б неправильно ототожнювати лише з ліворадикальною ідейною
традицією, оскільки це вчення містить у собі безліч ідей філософського, економічного, соціологічного
характеру, що не втратили свого важливого значення для сучасної науки та суспільної практики. Але
революційна доктрина марксизму знайшла своє вираження у низці ліворадикальних концепцій, що
виникли в рамках комуністичного руху ХХ століття. Однією з таких концепцій був троцькізм –
ліворадикальна ідейно-політична течія, пов’язана з ім’ям одного з керівників Жовтневого перевороту
1917 р. у Росії Л. Троцького. Після смерті В. Леніна Л. Троцький зазнав поразки
у внутрішньополітичній боротьбі, був усунений від керівництва, виключений з більшовицької партії
і висланий з СРСР. В еміграції він намагався продовжувати боротьбу зі Сталіним і пропагував свої
погляди серед зарубіжних комуністів та лівих радикалів.
Центральне місце у концепції Л. Троцького займала так звана «теорія перманентної
(безперервної) революції». Відповідно до цієї теорії російська революція, розпочавшись як
«буржуазна», повинна була призвести до утворення «робочого уряду», який неодмінно вступить
у конфлікт із селянським населенням країни. І цей конфлікт може вирішитись лише «на арені
всесвітньої революції пролетаріату». Світова революція повинна розвиватися до своєї повної
перемоги у всесвітньому масштабі. А поки це не відбулося, можуть існувати лише «робочі держави»,
яким і був для Л. Троцького Радянський Союз. Але й Радянському Союзу незавершеність світової
революції загрожує переродженням, оскільки «робоча демократія» поступилася місцем, на його
думку, диктатурі бюрократії. До того ж бюрократичне переродження відбулося не тільки
в Радянському Союзі, але і в Комуністичному Інтернаціоналі, тому Троцький зробив спробу
об’єднати своїх прихильників у новий, IV Інтернаціонал.
Після смерті Л. Троцького єдиний організований рух його прихильників перестав існувати.
Троцькістські ідеї користувалися популярністю у деякої частини лівих радикалів. Троцькістські групи
або використовували тактику ентризму (вступу в інші ліві партії і організації), або діяли самостійно,
проявляючи схильність до екстремізму і терористичних методів.
Ліворадикальною течією XX ст., що виникла на марксистській основі, був маоїзм. Цим терміном
прийнято позначати сукупність ідей, концепцій та практику їхнього здійснення, повʼязаних з імʼям
голови ЦК Комуністичної партії Китаю Мао Цзедуна. Ідейна спадщина Мао Цзедуна суперечлива.
У ній можна знайти як відтворення догм сталінського «марксизму-ленінізму», так і оригінальні
міркування та думки самого лідера китайських комуністів. У різний час Мао Цзедун висловлював
думки, що прямо суперечили одна одній, часто відхиляючись то «вліво», то «вправо» від
ортодоксальної комуністичної доктрини. Особливості інтерпретації та практичного використання
ідей Мао Цзедуна відрізнялися в самому Китаї, країнах Південно-Східної Азії та країнах Західної
Європи і Латинської Америки.
Щодо Китаю застосування терміну маоїзм не зовсім коректне, оскільки цей термін має
некитайське походження. У сучасних офіційних документах Комуністичної партії Китаю (КПК)
використовується термін «марксизм – ленінізм – ідеї Мао Цзедуна», суть якого визначається як
«поєднання загальної істини марксизму-ленінізму з конкретною практикою китайської революції».
Сьогодні ідеї Мао Цзедуна поділені на «правильні» й «неправильні». До «неправильних» віднесені
деякі ліві установки часів «великого стрибка» та «культурної революції». До «правильних» – ті, що
обґрунтовують курс економічних реформ в КНР.
У Південно-Східній Азії місцеві комуністи використовували ідеї Мао Цзедуна, в яких мова йшла
про пріоритет збройного насильства («гвинтівка народжує владу»), про партизанські форми збройної
боротьби (теорія «народної війни») і про провідну роль селянства в цій боротьбі (теорія «оточення
міста селом»). Комуністичні партії, що стали на шлях «ідей Мао Цзедуна», втягнулися в тривалі,
багаторічні партизанські війни, що часто супроводжувалися терористичними акціями. Але,
втративши в 1980-і рр. підтримку Китаю, вони зникли як реальна політична сила.
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У Західній Європі маоїзм став популярний у ліворадикальної молоді в кінці 60-х рр. ХХ ст.
Її привертала ультрареволюційна риторика тодішньої китайської пропаганди, заклики
до безкомпромісної боротьби зі світовим імперіалізмом. Керівництво КПК, намагаючись
перехопити лідерство у КПРС в комуністичному русі, виділяло гроші на створення і утримання
орієнтованих на Китай ліворадикальних організацій. На деяких європейських лівих інтелектуалів
великий вплив мала китайська «культурна революція», в якій вони побачили народне повстання
проти бюрократичного сталінського режиму, а також утвердження в Китаї принципів крайнього
егалітаризму. Вислів Мао Цзедуна «Бунт – діло праве», звернений до китайських хунвейбінів та
цзяофанів, надихав багато учасників студентських заворушень у кінці 1960-х рр. в Західній Європі
і Північній Америці. Радикальні ідеї й екстремістські установки, характерні для
західноєвропейської версії маоїзму, підштовхували її прихильників на прямі насильницькі дії,
у тому числі й до тероризму.
У Латинській Америці маоїстськими ідеями також захоплювалися ультраліві в регіональному
комуністичному русі. Тут на китайські гроші намагалися створювати альтернативні
до прорадянських компартій структури. Але в Латинській Америці ліві радикали намагалися
поєднати китайський і кубинський досвід партизанської війни. Подібний синтез підштовхнув
багатьох латиноамериканських лівих до використання збройного насильства у вирішенні численних
соціально-політичних конфліктів, традиційно притаманних країнам цього континенту.
Найбільш характерним прикладом праворадикальної ідеології та політичної практики у XX ст.
став фашизм. Цей термін вживається у трьох значеннях:
1) для позначення одного з видів праворадикального руху та властивої йому ідеології;
2) для позначення конкретної форми такого руху та ідеології в Італії;
3) як назва одного з основних типів тоталітарного політичного режиму.
Термін фашизм походить від латинського та італійського слова fascio, що означає «вʼязка
прутів» – один із символів влади в Стародавньому Римі, а також «союз, об’єднання» прихильників
будь-яких суспільних чи політичних цілей. Обидва значення цього слова було використано
Б. Муссоліні в Італії після закінчення Першої світової війни. Колишній лідер вкрай лівого крила
Італійської соціальної партії Б. Муссоліні, який перейшов під час війни на ультранаціоналістичні
позиції, створив організацію, що об’єднала ветеранів-фронтовиків та отримала найменування «Союз
бійців». На базі цієї організації незабаром виникла політична партія, що зберегла у своїй назві корінь
«фаши» – «Національна фашистська партія». Італійські фашисти активно використовували політичну
символіку Римської імперії, у тому числі й зображення вʼязки лозин із сокирою, що виглядала з неї.
Незабаром термін фашизм набув міжнародного значення і став позначати рухи, схожі за своєю
ідеологією та політичною практикою з італійською фашистською партією.
Для всіх різновидів фашизму притаманні деякі загальні риси. В ідеології це крайній націоналізм
і шовінізм, антилібералізм і антимарксизм. В уявленні прихильників фашистських ідеологічних
концепцій інтереси нації, її велич і чистота є головним пріоритетом, а людина за своєю природою –
істота ірраціональна, яка нічим не відрізняється від тварин. Фашизм обґрунтовував культ сили та
заперечував ліберальні принципи політичної демократії та марксистські уявлення про можливість
економічної та соціальної рівності. Неможливість рівності пояснювалася вродженою нерівністю між
окремими індивідами, націями і расами. Марксистським ідеям класової боротьби фашисти
протиставляли ідеї соціального світу всередині нації, з одного боку, й ідеї неминучих конфліктів
та боротьби між націями, расами та державами – з іншого.
Фашизм заперечував демократію та прагнув до утвердження тоталітарної моделі політичного
устрою. Найважливішим принципом його ідеології і політичної практики був культ вождя, який
повинен був володіти абсолютною владою і безпосередньо керувати нацією, в обхід парламентських
механізмів, через масові мітинги та демонстрації. Фашистській ідеології була притаманна
антикапіталістична спрямованість, оскільки капіталістична конкуренція розколює націю, а свобода
міжнародної торгівлі сприяє її підпорядкуванню зовнішнім плутократичним силам. Утверджуючи
пріоритет інтересів нації, фашисти ставили загальне благо вище особистого, декларували презирливе
ставлення до багатства і гонитви за прибутком. Італійські та німецькі фашисти здійснювали
широкомасштабні заходи щодо державного регулювання економіки з метою її мілітаризації та
підготовки до війни. Відкидаючи рівноправні міжнародні економічні зв’язки, фашисти робили ставку
на створення автаркічного, тобто ізольованого, замкнутого у собі, господарства і захоплення великих
колоніальних володінь, що забезпечували б отримання будь-яких видів сировини, дешевої робочої
сили і можливості збуту готової продукції.
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Соціальною базою фашистського руху 20-30-х років минулого століття був нижчий шар
середнього класу, що відрізнявся невисоким рівнем освіти, був обтяжений різними забобонами, й
однаково ненавидів великий капітал і організований робочий рух. Фашистські лідери активно
користувалися політичним досвідом своїх супротивників. У європейських соціал-демократів і
комуністів вони запозичували практику створення масових партій та рухів, у російських
більшовиків – технологію захоплення влади й створення однопартійної диктатури. Фашистські партії
та рухи з’явилися в період між Першою та Другою світовими війнами у багатьох європейських
країнах, але найбільше фашизм асоціюють з німецьким націонал-соціалізмом, або нацизмом.
На відміну від Італії, у Німеччині фашистський рух мав більш глибоке ідеологічне і політичне
коріння. Ще до Першої світової війни тут поширювалися правоконсервативні концепції
націоналістичного, «ґрунтовного», антисемітського напряму. Ці концепції намагалися протиставити
марксистському соціалізму німецький самобутній еквівалент. Такою спробою було створення
на початку ХХ ст. у Богемії, що входила тоді до складу Австро-Угорської імперії, «Німецької
робітничої партії». Керівники цієї партії протиставляли інтереси німецьких та чеських робітників і
стверджували, що соціалізм має розвиватися на національній основі. Після закінчення Першої
світової війни ця партія перенесла свою діяльність на територію Німеччини, в місто Мюнхен,
прийнявши в 1918 назву «Німецька націонал-соціалістична робітнича партія». Очолив партію
в 1919 р. А. Гітлер, який зумів перетворити її з маргінальної правоекстремістської організації, яких
було багато у повоєнній Німеччині, на чисельну та впливову партію. Ідеологічна платформа
нацистської партії відповідала принципам фашистської ідеології. Відмінною ж рисою німецького
різновиду фашизму стала расова теорія та войовничий антисемітизм. Німці були оголошені
представниками вищої, «арійської» раси з правом панування над іншими «неповноцінними»
народами. Усі біди Німеччини пов’язувалися з «всесвітньою європейською змовою», прояв якої
нацисти бачили і в пануванні єврейського фінансового капіталу, і в марксизмі, і в комуністичному
русі, і у Версальському мирі, і в Жовтневій революції в Росії.
Нацизм несе відповідальність за початок Другої світової війни, за численні військові злочини,
здійснені гітлерівською армією, за мільйони жертв нацистського терору. Ідеологія та політика
націонал-соціалізму на Нюрнберзькому трибуналі були названі злочинними, а всі нацистські
організації заборонені. Проте після Другої світової війни залишилися сили, що спробували тією або
іншою мірою продовжити традиції фашизму. Мова йде про неофашизм, що став ідеологічною
основою для деяких праворадикальних організацій і рухів у низці держав світу. Неофашизм
відтворює крайній націоналізм, ворожість принципам ліберальної демократії. Неофашисти
проявляють схильність до політичного екстремізму, використовуючи терористичні форми діяльності.
Таким чином, забезпечуючи певний політичний порядок і соціальну стабільність, ідеологія
виступає інструментом для конструювання основних механізмів політичної поведінки, стає свідомим
або несвідомим зміненим уявленням з метою виправдання політичного панування, сприяючи
мобілізації мас і маніпулюванню поведінкою людей.
За сучасних умов неолібералізм виступає з ідеєю заміни моделі «держави – нічного сторожа»
на модель «позитивної держави – держави загального блага» шляхом перерозподілу матеріальних
благ через систему податків і державних соціальних програм на користь широких верств населення,
у такий спосіб істотно зближуючись з ідеями консерватизму і соціал-демократії. Ідеї консерватизму
доповнюються теорією правової, соціально орієнтованої держави, трансформуючись
у неоконсерватизм, що збилується з ідеями неолібералізму й соціал-демократії, виступаючи
за обмеження втручання держави в економіку, сприяння приватній ініціативі в економічній сфері,
введення принципів соціальної справедливості в соціальній політиці.
Сьогодні, незважаючи на законодавчу заборону пропаганди фашизму й націонал-соціалізму
в більшості сучасних держав, небезпека відродження таких ідеологій є досить високою. Існують
ультрарадикальні політичні угрупування, що сповідують націонал-соціалістичні ідеї, посилюється
проблема неофашизму та релігійного фундаменталізму.
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Prymush M. V., Yarosh Y. B., Osmolovska A. O. Theoretical dimension of the research
of the ideological factor of world political processes
The authors attempt to conceptualize approaches to determining the nature and place of political
ideology, its main social functions, as well as the structural levels of functioning of political doctrines.
Among the main functions of political ideology authors considers the following: uniting society around
certain values, the function of legitimizing political power, mobilizing people to solve problems of social
development, the function of social depreciation, which is the ability to interpret social reality and reduce
tensions in conflict between people’s needs and the real possibilities for their satisfaction.
The authors singled out the following levels of functioning of political doctrines in the structure
of political ideology: the first level – theoretical and conceptual; the second is a program-political,
and the third is an actualized level of political ideology. Political ideology itself, according to the authors,
is a product of modernization, because in traditional society, nothing like ideology in the modern sense
of the word did not exist.
Considering the approach to ways and means of resolving conflicts, as well as taking into account
the vision of economic development, the views of leading theorists on ideological currents were outlined.
Thus, two large groups of ideologies were considered: moderate and radical. The moderate ideologies
include all three so-called "big" ideologies of our time: liberal, conservative, and socialist. Political
radicalism, in turn, is divided into two types – right and left. The views of theorists on the beliefs
that underlie the system of ideological values of modern political ideologies are systematized.
Such ideological values determine the content of political activity.
The authors note that ideology is a tool for constructing the basic mechanisms of political behavior,
becomes a conscious or unconscious altered view in order to justify political domination, helping
to mobilize the masses and manipulate human behavior.
Keywords: political ideology, conflict, international relations, democracy, political activity.
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ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
(КЕЙС НАГІРНОГО КАРАБАХУ)
Стаття присвячена аналізу кейсу конфлікту в Нагірному Карабаху і досліджує місце політики
ідентичності в процесах його конфліктного менеджменту. В результаті дослідження було
зроблено висновок про те, що саме політика ідентичності виступає у якості одного з базових
чинників конфлікту, що досліджується, який заважає його врегулюванню і який не враховується
державами-учасницями переговорного процесу. Даний чинник виражається у націоналістичній
риториці, яка, в цілому, апелює до емоційного стану населення як конфліктуючих держав так і
спірних територій, розбудовуючи власну риторику спираючись на трактування історичний подій
та явищ, а також культурних особливостей. Ця ситуація робить конфлікт «ірраціональним»,
мінімізуючи можливості застосування інструментів дипломатії, виключаючи можливість
компромісів та підсилюючи вірогідність військового протистояння.
Усвідомлення однозначності позицій сторін конфлікту, їх несхильність до пошуку
компромісних рішень виступає у якості «ключа» до вирішення даної проблеми, оскільки потребує
зміни підходу до процесу врегулювання. Автором пропонується підхід в межах якого існуючі
проблеми та статус-кво переосмислюються в категоріях «минуле-майбутнє» на противагу
існуючій логіці «друг-ворог». На практиці даний підхід може бути реалізований шляхом поетапного
переосмислення імперативів мислення політичних еліт, які містять конфліктогенну складову і,
в довгостроковій перспективі, зміни образу мислення політичних еліт. Даний процес повинен бути
забезпечений представниками громадянського суспільства та представниками бізнесу, оскільки
перші безпосередньо впливають на формування громадської думки та загальної риторики стосовно
проблеми, а другі можуть інтегрувати «раціональну складову» у вирішення даного конфлікту.
Підсилення впливу зовнішніх гравців на розвиток даних напрямків (в першу чергу шляхом
фінансування спільних вірмено-азербайджанських наукових, культурних, бізнесових,
інфраструктурних тощо проєктів) у довгостроковій перспективі може призвести до зміни тих
складових національних ідентичностей конфліктуючих сторін, які породжують агресивну
риторику. Важливо зазначити, що саме злагоджені дії представників Мінської групи ОБСЄ повинні
виступати у якості рушійного механізму цих змін.
Ключові слова: Нагірний Карабах, політика ідентичності, націоналізм.
Феномен етнічного конфлікту виступає у якості однієї з найдавніших форм боротьби між,
як окремими індивідами, так і суспільствами, і пройшов у своєму розвитку багато етапів
трансформацій, які були пов’язані із змінами особливостей формування та перебудови суспільств
на міжнародній арені. У сучасних міжнародних відносинах етнічні конфлікти більшою мірою
виражені в іредентизмі та сецесіонізмі, що, в свою чергу, дестабілізує існуючий статус кво системи
міжнародної безпеки, формуючи «гарячі точки» на політичній карті світу.
Проблема ускладнюєтся тим, що дані конфлікти є «ірраціональними» за своєю природою, тобто
не дивлячись на те, що в їх основі можуть знаходитись, наприклад, територіальні суперечності, вони,
більшою мірою, апелюють до емоцій або трактування історичних подій, які не завжди корелюються
із нормами міжнародного права. Це відбувається, у тому числі, через використання учасниками таких
конфліктів політики ідентичності, яка має на меті формування лояльних до тієї чи іншої сторони
конфлікту верств населення або зовнішніх гравців. А тому, сучасна наука і практика міжнародних
відносин потребують їх дослідження з точки зору пошуку ефективних моделей врегулювання даного
типу конфліктів.
У контексті дослідження зазначеної проблематики цікавим є кейс Нагірного Карабаху, оскільки,
як зазначає Агентство ООН у справах біженців[13], разом із загостренням давно тліючої проблеми
Нагірного Карабаху в 1988 році, загострилася і проблема етнічних конфліктів у світі. Цей гірський
©1Прихненко М. І., 2022
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анклав, населений переважно людьми, які спілкуються вірменською та є вірменами за походженням,
був переданий під юрисдикцію Азербайджану в 1920-х роках і був повністю оточений селами,
населеними азербайджанцями. Етнічні чвари, що спалахнули там, після розпаду Радянського Союзу,
швидко переросли у відкриту війну. За даними Агентства ООН у справах біженців, понад мільйон
людей змушені були тікати – з Нагірного Карабаху до Вірменії, з Вірменії до Азербайджану,
з окупованих вірменами секторів Азербайджану в інші азербайджанські села за період Першої
карабаської війни [13]. Колосальні масштаби та різноманітні наслідки національних проблем, які були
заморожені за часів радянської влади, тепер стали очевидними. І ці проблеми стали причиною двох
війн в період після розпаду біполярної системи міжнародних відносин.
Останню з них (44-денну або Другу карабаську війну) було розпочато у вересні 2020 року
і закінчено 10 листопада 2020 року після того, як було оприлюднено заяву із умовами перемир’я.
Тим не менш, конкретизувавши ці домовленості можна прийти до висновку, що вони припинили
військову стадію конфлікту і, по-перше, не вирішують її причини, а по-друге – сформували ряд нових
питань та протиріч, таких як, наприклад, проблема Зангезурського транспортного коридору.
Досліджуючи дану проблематику представники академічної спільноти, як правило, роблять
акцент на таких її складових: етапи розвитку конфлікту [14]; питання дотримання режиму
невикористання вогню [10]; місце зовнішніх акторів у процесах конфліктного врегулювання [8].
На нашу думку, в процесі аналізу даного конфлікту недостатньо уваги приділяють саме
«першопричині» конфронтації – елементам національної свідомості, які ідентифікують Вірмен
та Азербайджанців у якості ворогів.
Виходячи із вище зазначеного, метою чинного дослідження є дослідження місця політики
ідентичності в процесах конфліктного менеджменту на територіях Нагірного Карабаху.
Аналізуючи процес конфліктного менеджменту в Нагірному Карабаху, дослідниця Айтан
Гахраманова згадує про сім правил націоналізму, які можна сформулювати таким чином [6, p.156]:
1. Якщо територія була нашою 500 років, а вашою 50 років, то вона мала б належати нам, оскільки
ви просто окупанти.
2. Якби територія була вашою 500 років, а нашою 50 років, вона мала б належати нам, бо кордони
не можна змінювати.
3. Якщо територія належала нам 500 років тому, але ніколи відтоді, вона повинна належати нам,
бо це колиска нашої нації.
4. Якщо на території проживає більшість наших людей, вона повинна належати нам за правом
нації на самовизначення.
5. Якщо на території проживає меншість наших людей, то вона повинна належати нам, оскільки
наші люди повинні бути захищені від вашого гніту.
6. Усі вищезазначені правила стосуються нас, але не до вас.
7. Наша мрія про велич – це історична необхідність, а ваша – фашизм.
Дані твердження можна визначити у якості базових в умовах, коли певний етнос або нація
намагаються відстоювати своє право на території. Проблема такої логіки з точки зору підтримки
загальної системи безпеки в регіоні та мирного співіснування націй-сусідів, полягає в тому, що вона
мінімізує інструменти дипломатії, виключає можливість компромісу і, відповідно, підсилює
вірогідність військового протистояння. Проаналізуємо конфлікт в Нагірному Карабаху на предмет
наявності даної логіки.
Початком конфлікту можна вважати 1918 рік, коли була утворена Азербайджанська
Демократична Республіка та Республіка Вірменія, між якими не було визначено та офіційно
закріплено територіальний кордон. Згідно з Батумським договором, підписаним 4 червня 1918 р. між
Туреччиною та Вірменією, територія останньої обмежувалася районами Араратської долини
та басейну Севан. У результаті Карабах стає ареною запеклого протистояння між Республікою
Вірменія та Азербайджанською Демократичною Республікою [4].
У червні 1918 року вірменське населення краю проголосило Нагірний Карабах самостійною
адміністративно-політичною одиницею, а в 1921 році Вірменія проголосила Нагірний Карабах своєю
територією. У 1921 р. Політбюро ЦК РКП (б) прийняло рішення про передачу цих територій
Азербайджану, надавши йому широку регіональну автономію, заморозивши цим проблему
на десятиліття вперед [4].
Тим не менш, вірменська мова стала мовою правосуддя для територій Азербайджану, населених
вірменами. Що призвело до спіралі звинувачень, у яких вірмени Карабаху наголошували
на дискримінації з боку азербайджанців, які проживають на території, і навпаки: азербайджанці
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Карабаху підкреслювали культурне і політичне гноблення з боку вірмен, особливо під час
перебування останніх на чолі автономії.
У той же час, центральна влада Радянського Союзу кілька разів принципово не вирішувала ці
протиріччя (у 1945, 1963, 1977, 1983 роках). Можна припустити, що це пов’язано з ідеєю формування
ідентичності «радянської людини». У контексті Нагірного Карабаху ця політика призвела
до суперечок 1987 року між першим секретарем Компартії Азербайджану в Шамхорському райкомі
М. Асадовим і жителями вірменського села Чардахлу через протести жителів, які були невдоволені
зміною директора раднаргоспу з вірмена на азербайджанця. Ця подія фактично дала поштовх
до початку Першої карабаської війни, яка продовжилася до 1994 року [12, p. 615].
Після закінчення «холодної війни» Азербайджан та Вірменія почали апелювати до ідеї
включення регіону Нагірного Карабаху та прилеглих територій до його складу, аргументуючи свою
позицію елементами політики ідентичності. Держави наголошували або на історичній спадщині,
або національній приналежності населення. Вірменія вважає Нагірний Карабах своїм природним
кордоном і бар’єром між Азербайджаном і Туреччиною, апелюючи до історичних зв’язків
з Нагірним Карабахом, який став основою нового вірменського національного руху і вірменської
державності, підкреслюючи наявність абсолютної більшості вірмен в демографічному складі
регіону [12, p. 616].
Ця держава офіційно не визнає Нагірно-Карабахську Республіку (НКР), при цьому захищає її
право на самовизначення. Це означає, що Вірменія розглядає НКР як воюючу сторону в конфлікті
на ряду із Вірменією та Азербайджаном. Під час війни Вірменія підтримувала армію Карабаху і
допомогла їй окупувати сім регіонів, що оточують цей анклав. Крім того, значна частина державної
еліти сучасної Вірменії є колишніми активістами карабахського руху. Таким чином існує органічний
зв’язок ідентичностей між Вірменією та НКР [7, p.52].
Оскільки НКР не визнається жодною державою чи організацією, дії Вірменії міжнародною
спільнотою визнаються як порушення норм міжнародного права. Резолюції Ради Безпеки ООН 822,
853, 874 і 884 засуджують дії Вірменії та вимагають поваги до територіальної цілісності
Азербайджану. При цьому, варто зазначити, що через дії в Карабаху Вірменію свого часу було
виключено із проєкту нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан.
Азербайджан також використовує історичні зв’язки з Нагірним Карабахом, який входив
до складу мусульманських ханств Гянджі та Карабаху та був частиною азербайджанського
соціалістичного руху протягом усього ХХ століття, апелюючи ще й до того, що ця територія була
визнана міжнародною спільнотою як територія Азербайджану [12, p. 616].
Азербайджан намагається захистити свою територіальну цілісність і відмовляється визнавати
НКР або розглядати її як сторону в конфлікті. Азербайджан стверджує, що Нагірний Карабах є
«невід’ємною частиною» його території і що радянські чиновники незаконно відірвали цей регіон від
Азербайджану. У 2005 році президент Азербайджану І. Алієв заявив, що оборонний бюджет
Азербайджану буде дорівнювати всьому бюджету Вірменії [7, p. 52-53].
У контексті цього питання слід розглянути, також, позиції зовнішніх гравців. Розглянемо приклад
Туреччини. Туреччина та Азербайджан мають тісні історичні та культурні зв’язки, вони говорять
мовами однієї мовної сім’ї. Політично Туреччина завжди підтримувала Азербайджан – особливо
після розпаду Радянського Союзу, оскільки в історії турецько-вірменських відносин є одна незагойна
рана: масові вбивства вірмен в Османській імперії в 1915 році, які парламенти багатьох держав
визнали актом геноциду. Туреччина виступає проти такої оцінки. Однак події сторічної давнини, все
ще визначають те, як держави позиціонують себе на міжнародній арені [12, p. 615-616].
Дослідники Корі Велт та Ендрю Боувен у роботі «Азербайджан та Вірменія: конфлікт в Нагірному
Карабаху» говорять про те, що у 2018 році існувала вірогідність зміни ситуацію в Нагірному Карабаху
у зв’язку із приходом до влади у Вірменії Нікола Пашиняна, оскільки це перший лідер держави
за останні декілька десятирічь, який не був вихідцем із спірних територій [14, p.4].
Сполучені Штати, Росія та Франція, як співголови Мінської групи, висловили поновлену
зацікавленість у взаємодії та привітали готовність обох урядів вжити конкретні заходи для підготовки
населення до миру. Спостерігачі відзначали зниження кількості випадків порушення режиму
припинення вогню та жертв. Також повідомлялося про те, що сторони замінили військові сили
безпеки на кордоні цивільними підрозділами.
Тим не менш, Н. Пашинян зайняв тверду позицію щодо відокремлення спірних територій
від Азербайджану. Перший візит у статусі керівника держави політик зробив саме до Нагірного
Карабаху, де закликав включити місцеву владу до переговорного процесу.
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ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У березні 2019 року Н. Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв провели
офіційну зустріч за сприяння співголів Мінської групи, у результаті якої було задекларовано
прагнення до посилення режиму припинення вогню та вдосконалення механізмів ведення
переговорів [9]. Тим не менш, не зважаючи на очікування, у вересні 2020 року було розпочато
Другу карабаську війну.
Процес управління даним конфліктом концентрує свою увагу саме на необхідності збереження
режиму відсутності військових зіткнень. Останнім здобутком у врегулюванні даного конфлікту
вважається угода від 9 листопада 2020 року [14, p.13-15]. Крім припинення вогню та обміну
полоненими та загиблими, пункти включають наступне: повернення територій навколо Нагірного
Карабаху під контроль Азербайджану; введення російських миротворців у зону конфлікту; створення
миротворчого центру для моніторингу режиму припинення вогню; виведення вірменських військ
з регіону; утримання сухопутного коридору між Вірменією та Нагірним Карабахом; створення
наземного транспортного коридору через Вірменію між материковою частиною Азербайджану
та азербайджанським ексклавом Нахічевань (розташований на захід від Вірменії).
Де-факто, дані умови означають наступне. Військові сили обох сторін залишаються на своїх
позиціях, які було зайнято під час військових операцій, а миротворчий контингент має бути
розгорнутий вздовж лінії зіткнення. Тобто, це положення дозволило Азербайджану утримати
здобутки як навколо, так і в середині Карабаху.
Окрім цього, умови перемир’я вимагали від вірменських сил покинути території, що оточують
Карабах, а саме райони Кельбаджар, Лачин і Агдам. На практиці, виведення цих військ
супроводжувалося міграцією тисяч етнічних вірмен як із своїх давніх поселень так і тих, на яких вони
проживали починаючи з кінця ХХ століття.
Невирішеним залишається принципове питання статусу Нагірного Карабаху, що фактично
є суттєвою проблемою, оскільки воно блокує будь-який прогрес в офіційних переговорах. І Вірменія,
і Азербайджан так і не можуть знайти консенсус щодо цього питання, незважаючи на весь
міжнародний тиск і підтримку.
У грудні 2021 року Н. Пашинян, дотримуючись «традиційної» риторики, наголосив на тому,
що в рамках ООН вирішити цю проблему неможливо, оскільки організація визнає Карабах
територією Азербайджану[1]. Тобто перемир’я 2020 року принципово не вплинуло, що найменше,
на офіційну позицію Вірменії з цього питання. Угода про припинення вогню дестабілізувала
внутрішньополітичну ситуацію у Вірменії. Після її оголошення, протестувальники у Вірменії напали
на урядові будівлі та тимчасово заблокували парламент держави. Голову парламенту Арарата
Мірзояна було госпіталізовано після нападу на його кортеж. Прем’єр-міністра держави
протестувальники та опозиційні сили закликали піти у відставку [3]. На нашу думку, ці події можна
розглядати як свідчення того, що радикальні настрої у Вірменії стосовно питання спірних територій
є результатом настроїв переважно громадян держави, а не окремих політичних сил.
Томас де Ваал у матеріалі опубліковано в the New York Times аналізуючи події 2020 року
зазначив, що лідери Вірменії та Азербайджану потрапили в пастку власної риторики, обіцяючи їхній
громадськості повну перемогу, що є утопічною ідеєю. Вони використовували статус-кво як зброю,
щоб нівелювати питання власної легітимності та відвернути увагу громадян від соціальноекономічних проблем.
У цілому, сюжети, які було проаналізовано в контексті як витоків конфлікту, так і поточної
ситуації, є прямим або опосередкованим підтвердженням тих правил націоналізму, про які
згадувалося вище. Відповідно, в Нагірно-Карабаському конфлікті чітко прослідковується
деструктивний вплив елементів політики ідентичності як з боку Вірменії, так і Азербайджана. При
цьому, варто відмітити те, що вона є цілком виправданою з точки зору цілей та задач, які ставлять
перед собою сторони даного конфлікту. Якою ж є практична значущість отриманого висновка?
На нашу думку, усвідомлення однозначності позицій сторін конфлікту, їх несхильність
до пошуку компромісних рішень потребує зміни підходу до процесу врегулювання. Вільям Зартман,
Марк Енстей та Пауль Міртс у роботі «Слизький шлях до геноциду: скорочення конфліктів
ідентичностей та запобігання масовим вбивствам» [15. p. 134-136] наголошуючи на важливості ролі
медіатора у вирішенні конфліктів подібних Нагірному Карабаху, акцентують увагу на довгостроковій
стратегії подолання «конфліктної риторики» шляхом переосмислення наявних проблем
не в категоріях «друг-ворог», а в категоріях «минуле-майбутнє», коли акцент робиться на аналізі
поточної ситуації через призму розвитку тих чи інших суспільств і потенційного впливу затяжного
конфлікту на їх майбутнє.
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На практиці даний підхід може бути реалізований шляхом поетапного переосмислення
імперативів мислення політичних еліт, які містять конфліктогенну складову і, в довгостроковій
перспективі, зміни образу мислення політичних еліт. Даний процес повинен бути забезпечений
представниками громадянського суспільства та представниками бізнесу, оскільки перші
безпосередньо впливають на формування громадської думки та загальної риторики стосовно
проблеми, а другі можуть інтегрувати «раціональну складову» у вирішення даного конфлікту.
Підсилення впливу зовнішніх гравців на розвиток даних напрямків (в першу чергу шляхом
фінансування
спільних
вірмено-азербайджанських
наукових,
культурних,
бізнесових,
інфраструктурних тощо проєктів) у довгостроковій перспективі може призвести до зміни тих
складових національних ідентичностей конфліктуючих сторін, які породжують агресивну риторику.
Важливо зазначити, що саме злагоджені дії представників Мінської групи ОБСЄ повинні виступати
у якості рушійного механізму цих змін.
Тим не менш, варто взяти до уваги думки дослідників даного конфлікту, які говорять
про проблему Нагірного Карабаху як елемент процесу боротьби за владу та зони впливу
в Каспійському регіоні [7, p. 49].
Таким чином, маємо підстави зробити висновки на підсумок нашого аналізу. За своєю природою
конфлікт в Нагірному Карабаху є ірраціональним, тобто розбудованим навколо трактувань історичної
спадщини та існуючих настроїв у громадян конфліктуючих сторін. Одним з його базових опор виступає
політика ідентичності, яку проводять основні учасники конфлікту, яка спрямована, з одного боку,
на демонізацію опонента і формування образу ворога, а з іншої – на аргументацію територіальної
приналежності спірних територій, що в свою чергу сформувало безкомпромісність сторін
у переговорному процесі та нехтуванням нормами міжнародного права, які регламентують дану
суперечність. І в процесі управління конфліктом, цій складовій не приділяється достатньої уваги.
Можливим інструментом вирішення даного конфлікту може стати довгострокова стратегія,
спрямована на переосмислення та трансформацію тих елементів ідентичності конфліктуючих сторін,
які спонукають до сприйняття конфліктної ситуації через призму «друг-ворог», а не, наприклад,
«минуле-майбутнє». При цьому, рушійною силою імплементації даної стратегії повинна стати
міжнародна спільнота в особі Мінської групи ОБСЄ, яка б відігравала роль «політичної волі до змін»
для учасників даного конфлікту та повинна, де-факто, розпочати процес впровадження власної
політики ідентичності, спрямованої на стимулювання зрушень в громадянському секторі та
економічній співпраці як тих сферах, що можуть виступити у якості інструменту трансформації.
Найбільш принциповим питанням виступає пошук того спектру наративів, який зможе замінити
існуючу конфліктогенну риторику, що і є об’єктом подальших наукових пошуків.
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Prykhnenko M. I. Identity politics as a factor of international conflict: the Nagorno-Karabakh case
The present article is devoted to the problem of the Nagorno-Karabakh conflict. It investigates
the place of identity politics in the processes of its conflict management. It is concluded that identity politics
is one of the main factors in the conflict, which hinders its resolution and is not taken into account
by the states parties of the negotiation process. This factor is expressed in nationalist rhetoric, which,
in general, appeals to the people’s emotions of both conflicting parties and disputed territories.
The rhetoric is based on the interpretation of historical events and phenomena, as well as cultural features.
This situation makes the conflict «irrational», minimizing the possibility of using the tools of diplomacy,
eliminating the possibility of compromise and increasing the possibility of military confrontation.
Awareness of the unambiguous positions of the parties to the conflict, their reluctance to seek compromise
solutions acts as a «key» to solving this problem. It requires a change in approach to the settlement
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process. The author proposes an approach within which the existing problems and the status quo are
rethought in the categories of «past-future» as opposed to the existing logic of «friend-enemy». In practice,
this approach can be implemented by gradually rethinking the imperatives of thinking of political elites,
which contain a conflict component and, in the long run, changing the way of thinking of political elites.
This process should be provided by representatives of civil society and business because of their direct
effect on the public opinion and general rhetoric about the problem. This approach can help to integrate
a «rational component» in resolving this conflict. Increasing the influence of external players
on the development of these areas (primarily by financing joint Armenian-Azerbaijani scientific, cultural,
business, infrastructure, etc. projects) in the long run may change those components of national identities
of conflicting parties that generate aggressive rhetoric. It is important to note that the concerted actions
of the OSCE Minsk Group should be the driving force behind these changes.
Keywords: Nagorno-Karabakh, identity politics, nationalism.
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CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF DIRECTED MIGRATION
The article studies the ways political actors use to direct the migration processes for their further
use as a foreign policy instrument, including the ones that are used in the hybrid war context. The author
of the article introduces the directed migration concept and substantiates the difference between directed
migration and migration policy. The main differences lie in subjectivity, political purpose, the degree
of openness, the existence of legislation framework. The article defines the characteristics of the migration
processes that are affected by the political actors: number of migrants and their qualitative composition,
the directions of their movement, the migrants’ behaviour in the new place of living. The author states these
characteristics are compatible with the three stages of migration process. Among the present theories
and theoretical models the author identifies the ones that form the framework for directing the migration:
the gravity theory of migration, the Push-Pull theoretical model, the theory of migration networks. Within
the bounds of every theory the author gives the examples of activities the political actor can resort
to in order to direct the migration. The author states that the political actor can combine the migration
directing activities from different theories and theoretical models. On the other hand it can be sufficient
to direct migration only at certain stages of migration processes. As the separate issue the article explores
the role of the modern means of mass information and communication as well as the new media in directing
the migration. The author concluded that political actor has to control and influence migration in a hidden
way to use the directed migration as an effective instrument of international policy. So it shouldn’t betray
itself or its strategic goals. Alternatively, the use of measures and means of influence can be explained
with the plausible motives.
Keywords: directed migration, migration policy, hybrid conflict, theories of migration, the means
of mass information and communication
The peculiarities of contemporary migration processes as well as the new approaches to the foreign
policy confrontation predispose the interests of the political actors to use the migration processes
as the instrument of the hybrid influence. In so doing political actors consider the hybrid influence
as the combination of the activities, mostly the non-military ones, deliberately used in the hybrid war context,
that lead to the change of the characteristics and status of the object of the hybrid influence and change
of the course of conflict.
The objective of the article is to study the ways the political actor can direct the migration processes.
To achieve the objective we have to fulfill the following research tasks:
– to present the definition of directed migration and substantiate the difference of the directed migration
from the migration policy;
– to identify the principal parameters of international migration processes, that can be influenced by the
political actor;
– to define the theories of migration that can serve as a theoretical base for the directed migration;
– to determine the feasible measures actor сan take in order to influence the migration’ parameters.
The influence of the international migration on the position of the countries and regions, on their
economic, cultural, socio-political development is well-studied in the scientific literature. However
the complexity of such influence as well as the change of the migration processes context induce
the researches to study more and more areas of human activities affected by migration. All the available
resources consider the migration processes as the independently initiated processes. But the contemporary
level of the technologies influencing the public consciousness as well as the existence of the modern
sophisticated means of mass information and communication are supposed to entail the deliberate directing
of the migration processes by the political actors in order to reach their hybrid war goals.
Directed migration processes are not formed spontaneously based on the existing political,
economic, social and other conditions but are deliberately initiated and influenced by the political actor.
©1Semenkova M. A., 2022
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First of all we have to substantiate the difference between the directed migration and migration policy.
Migration policy is usually treated as the system of measures aimed to achieve the necessary intensity and
composition of the migration flows. The migration policy is, on the one hand, aimed at the planning
of the population movement, on the other hand – fulfills the function of the population movement control and
is considered as the state’s reaction on the spontaneous movement of people [5, p. 68]. As both the state
migration policy and the directing of the migration flows for their further use as the instrument of the hybrid
influence envisage the measures to regulate the migration behaviour of people at all stages of the migration
process, we can define the following distinctions between them, that allows us to classify the directed
migration as a separate phenomenon.
The first and the most important distinction is the objective. According to the definition proposed
by O. Malynovska the objective of the state migration policy is “to provide the organized, safe and non-conflict
character of the migration processes” and “to use the positive potential of migration for the development” [5,
p. 65]. G. Glushchenko emphasizes the fact that the objective of the migration policy is to provide the dynamic
development of both the country of the migrants’ origin and the country of migrants’ destination [1].
Alternatively, the objective of directing the migration is the acquiring the new characteristics by the migration
that will provide its effective use as an instrument of the hybrid influence in the hybrid war context.
The second distinction is the general scope of the taken measures. According to V. Iontsev’s definition
the migration policy constitutes the system of the political measures, regulations, legislative acts and interstate
agreements states regarding the migration flows [4, p. 8]. However, directing the migration processes is
carried out mostly through the indirect methods, inter alia by creating the conditions when people are forced
to migrate or when the positive expectations towards migration take place.
In its part the content of the measures stipulates the third distinction – the degree of the openness
of the taken measures. Contrary to the state military policy that envisages the full openness of its development
and implementation, the directing of migration processes in order to use them as the instrument of hybrid
influence is carried out in a covert way. It gives the impression of the spontaneous nature of the directed
migration processes.
The forth distinction is the subjectivity of regulation. The migration policy can be carried out by the states
and the international organizations, but directing the migration processes in the hybrid war context can
be also carried out by the non-state actors. Besides, the migration policy of the particular states is extended
on the migration processes that are covered by the state’s jurisdiction, but directing the migration can be
carried out by the actor that is neither the country of origin nor the destination country, or even nor the country
at all. However it can be carried out by the actor that has the aim to achieve its own foreign policy interests
and clandestinely interferes into the migration processes that relates to the third countries.
For the effective use of the migration processes the subject has to be able to direct and control at least
three main parameters of the international migration processes:
1. The number of migrants and the composition of migration flows
Depending on its objectives in the hybrid war context the foreign policy actor can be interested in forming
the migration flow that consists of the certain number of migrants. Besides, the actor can be also interested
in the migrants with the specific characteristics, inter alia in migrants of certain age, in migrants that represent
certain ethnic or religious group, in migrants that have the specific professional knowledge or skills, have
the combat experience, etc. For example, the ethnic and religious identity is important when the political actor
is interested in the inspiration of ethnic or religious conflict in the country or region where the migrants are
directed. On the other hand if the actor has the aim to worsen the competitive advantage of the country, there
can be the reason to inspire or force the emigration of scientists, qualified specialists, etc, mostly young and
middle-aged. In some cases the combination of different key characteristics can be also important.
2. The direction of the migrants’ movement
In accordance with the purposes of the hybrid influence the movement of the migrants can be directed
to either leave or settle the certain area. In different conditions both mass emigration and mass immigration
can significantly influence the development of the country and its security situation first of all because they
are able to decrease or increase the number of population. If migrants have the certain characteristics, the
spectrum of the consequences of such migration for both country of origin and country of destination can be
much wider. For example, the gradual settlement of the part of the country, especially nearby the state border
with the people that moved from the neighbour country and, at the same time, represent its titular ethnic group
creates the preconditions for the development of separatists or irredentists tendencies. In the context of the
hybrid warfare there can be reasonable to direct the representatives of the ethnic or religious group to the
country, where they can contribute the increase of the conflict potential of the population.
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3. The behaviour of migrants and/or locals in the new place of migrants’ living
Having the possibility to change this parameter, the political actor is able to create the situation
in the target country that is necessary for him for achieving the political goals. For example, if the increasing
of the migration conflictogenity level in the recipient country for the further destabilization of this country is
considered by the political actor as the hybrid influence objective, the actor can focus its efforts
on the formation and heightening the feelings of resentment, frustration among migrants and/or among local
people. Besides, these feelings can be both inculcated artificially or can appear spontaneously if political
actor takes the measures for the artificial creation of the conditions and factors that are able to cause
the resentment among the population.
Parameters that have to be managed and controlled correlate with the directed migration stages of the use
of migration processes: the formation of flows – the direction of flows – the migrants’ behaviour in the new
place of living. The above also correlates with the three stages of migration process, proposed in 1987
by L. Rybakovsky. He defined the first stage as the formation of the flows, the second stage – the movement,
the third – the migrants’ living in a new environment [6, p. 128]. Actor can manage and control all
the parameters as well as only some of them. For example, in the context of hybrid warfare it could be
reasonable to organize the formation of the migration flow with the necessary qualitative and quantitative
characteristics and direct them to the certain country or region. The arrival of these migrants to the right place
is able to influence the sequence of events in a way the political actor is interested in but without the direct
interference of the actor. On the other hand the political actor can start influencing the migration processes
when the migrants live in the new place and in the new environment, or after the migration flows have formed
spontaneously.
To study the possibility of the migration processes to be directed we have to understand the roots and
factors of their formation and movement. We have also to be aware of the mechanisms of the selfreproduction and sustainability of migration processes. That’s why it is reasonable to resort to the theories
of migration that have been already recognized by the scientific community. Famous researcher of the
migration issues V. Iontsev identified more than 45 approaches, theories and concepts of migration [3, p. 34].
The prevailing majority of them, including the historical and structural approach, neoclassic theory, worldsystems theory, the theory of migration systems, the system of migration transition, theory of transnationalism
and transnational communities, the theory of human capital, theory of inverse relationship of economic
cycles – suggest the influence of the significant and the deep-seated factors on the sequence of the migration
processes. The artificial reproduction of such factors is impossible or needs the extremely substantial
resources and a lot of time. Among such factors there can be the following: the civilizational changes,
the changes of the technological paradigm, the changes in the structure of the economy, the change
of the level of economic inequality between countries and regions, the formation of the global labour markets
and the capital markets, the modernization of the society, the progress in the development of transport and
means of communication, the integration of the countries into the political and economic system, etc.
At the same time, there are some factors of migration the political actor is able to create in the modern
conditions. These factors are contained in the following theories and theoretical models of migration:
– Gravity model of migration;
– Pull-push migration theory;
– Theory of migration networks.
According to these theories and models the migration processes have sensibility to the situational
changes. Much attention is given in these theories to the human dimension that now can be effectively
influenced by the modern technologies as well as to other factors that can be relatively easily reproduced and
that have quick effect. Based on the mentioned theories we can anticipate in what way the foreign policy
actor can effectively influence the parameters of migration processes at all stages.
Gravity model of migration is the theoretical model, developed by S. Stouffer and G. Zipf, that explains
the reasons and motives of migration proceeding from the characteristics of the politically organized areas
(countries, regions, cities), and the peculiarities of the interaction between them. According to S. Stouffer
“the number of people, who move to certain distance, is directly proportional to the number of the life
prospects in the new place of living and is inversely proportional to the number of circumstances that
complicate the relocation [11, p. 846]. As the complicating circumstances Stouffer considered the cost of
moving, the legislative restrictions regarding the entering or exit, insufficient awareness of the potential
migrants, negative attitude of locals to migrants, etc. In its part G. Zipf pointed that the “intensity of migration
flows between two objects depends on the distance between them and, in certain extent, on other
characteristics of the objects, inter alia the population, the economic capabilities in the country of migrants’
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origin and the country of migrants’ destination”. This theory complies with the Zipf’s “principle
of the minimum efforts”. It means that if people have the opportunity to choose the sequence of actions, they
choose the one that requires the minimum efforts and expences” [12, p. 573].
Accordingly, the political actor can increase or decrease the number of the circumstances that can
complicate the people’s relocation. As a result the number of migrants can be increased or decreased. Besides,
the percentage of the certain categories of migrants in terms of their professional, ethnic, religious
identification can be increased or decreased too. For example, if the actor is interested in the formation
of the flow of specialists in the sphere of high technologies in order to increase the competitive advantages
of one country and at the same time to decrease the competitive advantages of another country in the
framework of the planned or existing hybrid warfare that stipulates the use of such technologies, the political
actor can create the conditions for the migration of such specialists. Besides, the interested country can
introduce the quotas for the tuition-free education for the representatives of the country the destructive actions
are supposed to be taken against. There can be also given the opportunity for the employment of these
specialists after their graduation on advantageous terms. Such actions are able to stimulate the movement
of the specialists. As another example we can mention the establishment of the visa-free regime. Being treated
as a symbol of the strengthening of the friendly relations between the states, it can play the catalytic role
in the loss of human capital, and, consequently, in the loss of the competitive advantages by the country that
is characterized by the relatively low living standards.
As an interesting example of creating the conditions for the relocation of people we can give the intensive
and large-scale pasportization of the sitizens of other countries, mostly the bordering ones. To our mind
the obtaining of the citizenship by the large number of people that permanently live in their country can be
also treated as a sort of migration. As a result of the pasportization, in the certain country the considerable
number of citizens of another country appears. In such a way the country, that renders the citizenship, extends
its influence.
Within the Push-Pull theoretical model the migration of people is explained by the factors, that encourage
people to leave the permanent place of living and contributes their movement to another place. The foundation
for this model was laid by American sociologist E. Lee. In his article “The theory of migration” he pointed
that the person’s decision to migrate depends on the interaction of the groups of positive and negative factors
both in the country of origin and in the country of destination [8]. The examples of the pull factors are the
following: the demand in the labour market, availability of the land resources, economic opportunities,
political freedoms, etc; the examples of the push factors are: the rapid population growth, low employment
rate, the decrease of the number and worsening of the quality of the state social care, the restrictions of the
civil freedoms, political instability, ecological problems, etc. One of the most effective factors of migration
including the cross-border one is the armed conflict that threatens the health and security of population.
Therefore, the artificial reproducing of the pull factors in one particular country and/or the push factors
in another country contribute the intensification of population movement from the first country to the latter
one. Thus the maximum intensity of the movement is supposed to be achieved when two groups of factors
are reproduced simultaneously. For example, in order to reproduce the unemployment of the specialists of a
particular sphere as the push factor, the political actor can buy the enterprises of this sphere or establish the
control over them, then stop their work or lessen the production output. The political actor can at the same
time implement the protectionist measures towards the production of these enterprises, aggressively
promoting their goods in the world market, etc. It will inevitably lead to the dismissal of the particular
sphere’s employees in the first country and to the increased demand for such employees in the latter one.
As the example of the effective push factor there can be given the ecological one. Natural disasters, the
gradual worsening of the ecological situation as well as the climate change lead to the
ecological/environmental migration. By the end of 2019 about 5,1 million people lived beyond the borders
of their country or region as a consequence of the ecological pressures [7, p. 2], but by the middle of 2020
the number of people displaced because of the ecological reasons reached 9,8 million [7, p. 2].
In the hybrid war context the ecological factor of migration takes on particular importance. Due to the
scientific progress and new technologies it becomes possible to create the flows of ecological migrants. In
particular, the purposeful man-made technological non-military influence on the sites of biosphere and space
is able to cause the natural disasters, weather and climate change, ozone depletion, destruction of ecological
systems, people’s physical and mental health impairment. In such a way the unfavorable conditions for
people’s lives force them to leave the permanent place of living. In the context of our article it is important
to mention that the environmental conditions can be influenced remotely, that opens up the opportunities for
the secret warfare [7, p. 21]. For instance, there already exists the technical possibility for artificial depletion
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of the ozone layer, clear the fog and clouds, initiate the earthquakes, create the tidal waves, influence
the tropical cyclones, etc [2, p. 20].
Theory of migration networks explains in what way the social ties that emerge inside the migrants’
community as well as between migrants and their families and friends in their homeland contributes
generating and reproducing the migration processes. In the context of directed migration the creation
of the migration networks as well as the interference into the networks that already exist makes it possible
for the political actor to direct the migration processes that are covered by these networks. Over the past years
the complicated technological conditions emerged for the migration networks to start functioning online.
It enables the political actor, that owns the informational and psychological instruments, successfully
influence the characteristics and directions of migration processes.
According to the definition given by Douglas Massey the migration network is the complex
of interpersonal relations that connect migrants, former migrants, potential migrants both in the countries
of origin and countries of destination [9, p. 448]. To his opinion the migration networks contributes
the reduction of financial costs as well as the social and emotional loss. As soon as the number
of the migration ties inside the network reaches the critical level migration becomes sustainable. The migrants
that have already settled in a new place help the newcomers and act as the facilitators. It reduces the risks and
expenditures of the potential migrants as they give them the necessary information, help them with travel,
accommodation and employment, alleviate their psychological adaptation in the new environment.
Eventually the social and economic infrastructure of migration is created. It incorporates the places
of worship, shops, cafes, clubs, professional organizations, etc. Thereby the migrants continue moving
to the certain place of destination. For example according to the results of the research of the migration from
Mexico to USA in 1970-s, 90% of questioned migrants said that they had acquired the American citizenship
due to the family and professional ties [10].
In the framework of the theory of migration networks it is the contemporary level of technological
development in general and the information technologies in particular that enable not only to initiate and
sustain migration but to influence its routes. Thus, it makes possible to direct migration in all the stages:
the formation of migration flows, their directions and the migrants’ behaviour in the new place of living.
For the last decade we have observed the pervasive involvement of people into the virtual world and the
world of social networks, messengers and different platforms where people can freely express the own
opinions and influence the opinions of other people. The principle of how the social networks are built, is
similar to the principles of the migration networks are. Moreover the migrants, their family members and
friends, different institutions and agencies are the elements of both migration networks and virtual social
networks. Besides, it is usually the young and middle-aged active people who are the active Internet users
and, at the same time, constitute the majority of migrants.
The methodological basis for the hidden directing of the migration processes with the use of virtual social
networks is the people’s conscience manipulation. The goal of manipulation is usually considered as taking
the necessary decision by the object. This manipulation can be carried out in any socio and cultural
environment and can be considered as the extraterritorial instrument to control the people minds.
It encourages the social networks users to act according to the imposed models of behaviour.
Directing the migration processes based on the pull-push model or the gravitation model is conducted
by creating the real conditions for the required migration behaviour of people. However, directing
the migration processes that is based on the theory of migration networks envisages the hidden formation
of the migration behaviour due to the creation of the ideas in people’s minds about the existence
of the appropriate conditions for the necessary migration patterns.
Using the network internet-technologies for the hidden control of migration is possible in all the stages
of migration. During the decision making stage when the political actor wants to form the positive attitude
of users to the emigration, they can start publishing posts, article, videos, etc. with the stories of migrants’
success in the new countries. Such publications can be supported by the specially generated comments.
If people haven’t thought about emigration before, they can start contemplating it. If they hesitated they can
finally decide to move. In parallel, the narratives about unfavorable political and socio-economic situation
in the country of origin that cannot be improved in the future can be disseminated. The posts and comments
can be aimed not only to encourage and stimulate migration, but can be also designed to force the person
to choose the certain migration destination. To that end the positive image of some countries and the negative
image if other countries can be created due to the mass media and social networks.
Therefore, directing the migration processes based in the theory of migration networks seems like
the most probable one in the contemporary situation of the fourth technological paradigm.
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Undoubtedly, the traditional forms of interaction between people and, consequently, the traditional forms
of informational influence continue playing the important role. However, the peculiarities of virtual network
structures such as promptness, flexibility, segmentation, targeting, concealed motives of the users, relative
cost-efficiency turn the internet technologies into the most effective mean to direct migration in contemporary
world. We can expect that the further development of the information technologies will increase
the opportunities to control the social processes, including the migration.
Nevertheless, it can be assumed that the political actor will be able to successfully combine all abovementioned means to direct migration processes. The factors that work in the framework of different migration
theories can be created at different stages of migration. For example, at the first stage the wish to emigrate can be
initiated by producing the pull-push factors, but during migrants’ stay in the new place of living their behaviour
can be controlled through the internet technologies in the framework of the migration network theory.
Furthermore we can foresee the political actor use simultaneously the means of directed migration based
on different theories as they mutually reinforce each other. As an example the actor can artificially create
the pull and push factors within the scope of the pull-push theory, but also communicate information about
the existence of these factors in the framework of the migration network theory. In such a way the significance
of such factors can be increased and the multiplying effect can be provided. Besides, to achieve the hybrid
war goals political actor can regard it sufficient to direct the migration only at certain stages of migration.
Migration flows can form spontaneously and political actor can start controlling migration when migrants
have already emigrated. Another scenario can be also possible: political actor can form the migration flows
with the characteristics he is interested in. For example it can form the characteristics that provide
the formation of the migration conflictogenity. Then, political actor can direct these flows to the country or
region he wants to destabilize. Such migration can destructively influence the country of destination without
additional interference of political actor.
Conclusion. In order to use the directed migration as an effective instrument of international policy
the political actor has to control and influence migration in a hidden way. So it shouldn’t betray itself or its
strategic goals. Alternatively, the use of measures and means of influence can be explained with the plausible
motives. If the real objectives of the actor run contrary to the international law or are morally unacceptable,
the non-obviousness of the objectives and the hidden way of directing the migration allows the political actor
to avoid responsibility under international law or save the positive image in international arena.
The directed migration poses the particular challenge to the countries that are considered by the political
actor as target ones in the course of the hybrid warfare. The hidden way of actor’s measures makes it difficult
for the affected country to react on the directed migration and prevent its negative impact.
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Семенкова М. А. Керована міграція: поняття і шляхи її здійснення
В статті досліджено питання керування політичним актором міграційними процесами
з метою їх подальшого використання як інструменту для досягнення зовнішньополітичних цілей,
в тому числі в контексті гібридної війни. Авторка вводить поняття керованої міграції і
обґрунтовує її відмінність від міграційної політики. Основні відмінності між ними полягають
в суб’єктності, поставленій меті, ступені відкритості, наявності чи відсутності законодавчої
бази. В статті визначено характеристики міграційних процесів, які піддаються впливу з боку
зацікавлених політичних акторів: кількісний і якісний склад мігрантів, напрямок їх руху, поведінка
мігрантів на новому місці перебування. Зазначено, що ці характеристики узгоджуються із трьома
стадіями міграційного процесу. Серед існуючих теорій і теоретичних моделей міграції авторкою
виявлені ті, в рамках яких стає можливим керуванння міграцією, а саме: гравітаційна теорія
міграції, теоретична модель притягування-виштовхування, теорія міграційних мереж. В рамках
кожної теорії авторкою наведено приклади заходів, до яких може вдаватись політичний актор
з метою керування міграційними процесами. Авторка підкреслює, що політичним актором може
вважатись за доцільне поєднувати заходи з керування міграцією, що діють в рамках різних теорій
і теоретичних моделей. З іншого боку може вважатись достатнім керування міграцією лише
на окремих етапах міграції. Окремої уваги в статті приділено ролі сучасних засобів масової
інформації і комунікації, нових медіа в керуванні міграцією. Автор доходить висновку,
що політичний актор повинен приховано контролювати та впливати на міграцію,
щоб використовувати спрямовану міграцію як ефективний інструмент міжнародної політики.
Тому він не повинен відмовлятись від своїх стратегічних цілей, пов’язаних із управлінням
міграційними процесами.
Ключові слова: керована міграція, міграційна політика, гібридний конфлікт, теорії міграції,
засоби масової інформації і комунікації
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ПАСТКИ АХІСТОРИЦИЗМУ В ОСМИСЛЕННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
Докорінна трансформація світової політики спричинила активне переосмислення не тільки
практики, але й теорії міжнародних відносин. Звернення за відповідями до Історії щодо проблем
сучасності без належних методологічних орієнтирів збільшує ризик підміни системної
реконцептуалізації природи міжнародних відносин багаторазовою «пластичною хірургією»
застарілих теоретичних підходів. Ситуація суттєво ускладнюється тим, що історичні паралелі
найчастіше використовуються для обґрунтування або виправдання конкретних політичних рішень.
Основне методологічне джерело підміни реконцептуалізації «концептуальною пластичною
хірургією» – ахісторицизм, ключовою ознакою якого є схильність до визначення та застосування
універсальних законів історичного розвитку, незмінних характеристик історичних явищ, чия
природа мало залежить від впливу конкретних історичних обставин.
Мета дослідження – розкрити сутність і наслідки впливу ахісторицизму на осмислення
міжнародних відносин після закінчення холодної війни. Її досягнення передбачається через
реалізацію трьох дослідницьких завдань: оцінку аналітичного потенціалу застосування методу
історичної аналогії; розгляд кейсу поняття «нова холодна війна» та обґрунтування його
ахісторицистських методологічних витоків; пропозиції щодо теоретичної альтернативи
ахісторицизму в дослідженні сучасного світового порядку, яка ґрунтується на методологічному
принципі історизму.
Уникненню «пастки ахісторицизму» сприяє автономізація двох функцій методу історичної
аналогії (доказової та евристичної), акцентування саме евристичної функції. Висновки
за результатами дослідження: ефективність використання методу історичної аналогії
в дослідженні міжнародних відносин залежить від коректного аналізу природи порівнюваних явищ
і всього комплексу факторів, які впливають на їхню поведінку та стан міжнародної системи; кейс
«нової холодної війни» є переконливою ілюстрацією «пастки ахісторицизму» в осмисленні
міжнародних відносин; аналітична продуктивність концепцій, сформованих в умовах холодної
війни, є вкрай обмеженою, розуміння сучасної світової політики потребує ретельного вивчення всіх
вимірів історичного контексту та суспільної природи суб’єктів, що вимагає оновлення
методологічних підходів.

Ключові слова: ахісторицизм, історична аналогія, холодна війна, нова холодна війна,
міжнародні відносини, суспільна природа суб’єкта.
Наслідки закінчення холодної війни та руйнування Ялтинської системи міжнародних відносин
мають як онтологічний (стан міжнародної системи, проблема міжнародного порядку, питання кризи
міжнародного ліберального порядку), так і гносеологічний вимір (криза домінуючих парадигм
в теорії міжнародних відносин, передусім всередині так званої ортодоксальної реалістичноідеалістичної дихотомії). Докорінна трансформація світової політики спричинила активне
переосмислення не тільки практики, але й теорії міжнародних відносин. Водночас розповсюдженою
ознакою «переосмислення» стало намагання застосувати «перевірені часом» концепції, які
сформувалися в інших історичних умовах, причому, не тільки в період холодної війни, але й у часи
становлення систем вестфальського типу і навіть набагато раніше. Ілюстрацією подібних звернень
до «перевірених часом» концепцій можуть бути два доволі резонансних (в сенсі провокування
академічних і політичних дискусій) приклади. Їх вибір пояснюється кількома вагомими обставинами:
по-перше, вони безпосередньо виводять нас на ширшу проблему використання в дослідженнях
міжнародних відносин методу історичної аналогії; по-друге, обидва стосуються вкрай актуального
питання новітнього суперництва Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки.
©1Теміров Ю. Т., 2022
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Перший із прикладів – це адаптована та популяризована Грехемом Еллісоном концепція «пастки
Фукідіда», викладена ним у книзі «Призначені для війни: чи зможуть Америка і Китай уникнути
пастки Фукідіда?»[1]. Історичною основою для неї стали Пелопоннеські війни між Спартою та
Афінами. Другий приклад – спроба своєрідного «римейку» стратегії стримування Джорджа Кеннана
під назвою «Довша телеграма: на шляху до нової американської стратегії стосовно Китаю»[2]. Якщо
назва роботи відсилає нас до так званої «довгої телеграми» Дж. Кеннана, то анонімність авторства
публікації – скоріш до статті «Витоки радянської поведінки»[17].
На нашу думку, звернення за відповідями до Історії щодо проблем сучасності без належних
методологічних орієнтирів збільшує ризик підміни системної реконцептуалізації природи
міжнародних відносин після закінчення холодної війни багаторазовою «пластичною хірургією»
застарілих теоретичних підходів за допомогою додавання слова «новий»: «нова холодна війна»[11],
«нова стратегія стримування»[12] тощо. Зробимо важливу ремарку: відсутня жорстка кореляція між
належністю дослідника до певної теоретичної традиції та ставленням до «оновлення» усталеної
термінології. Так, наприклад, за всієї схильності більшості представників реалізму в теорії
міжнародних відносин до кваліфікації постбіполярних відносин в якості «нової холодної війни» один
з найбільш авторитетних сучасних реалістів Стівен Волт такий підхід не поділяє[18]. Ситуація
суттєво ускладнюється тим, що історичні паралелі найчастіше використовуються для обґрунтування
або виправдання конкретних політичних рішень[4; 13]. Інакше кажучи, прикладний вимір очевидно
домінує над академічним, що сприяє маніпулятивному використанню Минулого, яке набуває вигляду
примітивних «уроків історії».
Основне методологічне джерело підміни реконцептуалізації «концептуальною пластичною
хірургією» – ахісторицизм. Автор даного дослідження спиратиметься на інтерпретацію дефініції,
запропоновану Беррі Бузаном і Річардом Літтлом[5, р. 19-20], Джоном Гобсоном та Джорджем
Лоусоном[8, р. 421-423], які вважають ключовою ознакою ахісторицизму схильність до визначення
та застосування універсальних законів історичного розвитку, незмінних характеристик історичних
явищ, чия природа мало залежить від впливу конкретних історичних обставин. Про значущість
питання негативних наслідків ахісторицизму свідчить увага до нього з боку дослідників історії та
сучасного стану міжнародних відносин. Насамперед, варто привернути увагу до фундаментальної
праці Томаса Сміта «Історія і Міжнародні відносини», де ахісторицизму присвячений окремий розділ
з промовистою назвою «Злиденність ахісторицизму». Із назви та змісту розділу можна зробити
припущення, що йдеться про своєрідну заочну дискусію з відомою науковою працею Карла Поппера
«Злиденність історицизму»[14]. При цьому слід зазначити, що видатний філософ не просто критикує
історизм, він фактично ставить під сумнів науковість історичного пізнання як такого.
Мета запропонованого дослідження полягає в тому, щоб, спираючись на методологічні
напрацювання історичної соціології в міжнародних відносинах, розкрити сутність і наслідки впливу
ахісторицизму на осмислення міжнародних відносин після закінчення холодної війни. Її досягнення
передбачається через реалізацію трьох логічно пов’язаних дослідницьких завдань: оцінку
аналітичного потенціалу застосування методу історичної аналогії; розгляд кейсу поняття «нова
холодна війна» та обґрунтування його ахісторицистських методологічних витоків; пропозиції щодо
теоретичної альтернативи ахісторицизму в дослідженні сучасного світового порядку, яка ґрунтується
на методологічному принципі історизму.
В цілому аналогія – важливий і широко застосовуваний інструмент пізнання включно
з потенціалом розуміння та пояснення міжнародних відносин [6]. Але застосування цього методу,
як і багатьох інших, має свої переваги та недоліки. Умовні два явища, які використовуються
в аналогії, мають як подібні, так і відмінні риси. Як влучно зазначає Маркус Корнпробст,
використовуючи відомий англійський вислів, якщо визнавати те, що модель і прототип не є одним
тим самим, історична аналогія завжди буде певною мірою порівнянням яблук та апельсинів [10,
р. 31]. Завзяті прибічники історичних аналогій використовують наступну логіку: якщо два (або
більше) явища/події, розділені в часі, є подібними в одній характеристиці, то вони можуть бути
подібними також і в інших. Критики некоректного застосування історичних аналогій привертають
увагу до багатовимірної внутрішньої природи історичних явищ і складного комплексу зовнішніх
обставин, які на них впливають. Відповідно останні привертають увагу до можливої небезпеки
історичних аналогій[19]. Дуже показовою в контексті ставлення до історичних аналогій є публічна
дискусія, яка розгорнулася довкола офіційної заяви американського Меморіального музею
Голокосту із закликом до обережного застосування історичних паралелей між Голокостом
і деякими минулими та сучасними подіями[7].
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В контексті досягнення мети дослідження буде доцільним зазначити один з можливих шляхів
подолання (послаблення) іманентної дихотомії методу історичної аналогії щодо осмислення
міжнародних відносин після закінчення холодної війни. На наш погляд, варто дещо автономізувати
евристичну та доказову функції висновків за аналогією. В контексті кардинальної зміни історичних
обставин, яка супроводжує формування нових систем міжнародних відносин, а також якісної
трансформації суспільної природи, а значить і моделей поведінки, акторів на міжнародній арені
внаслідок становлення нових типів суспільств (у сучасних умовах актуальним є процес становлення
інформаційного суспільства) виникають обґрунтовані сумніви щодо ефективності доказової функції
історичної аналогії. Водночас суспільні трансформації включно з появою нових моделей зовнішньої
політики створюють сприятливу емпіричну основу для верифікації та адаптації методологічних засад
творення зовнішньополітичних стратегій.
Розглянемо кейс вже згадуваної в іншому контексті стратегії стримування комунізму,
запропонованої Джорджем Кеннаном. Проблема з інтерпретацією стратегії виникає з самого моменту
її теоретичного обґрунтування та практичного застосування: факт серйозної відмінності розуміння
стримування самим дипломатом та його офіційним тлумаченням адміністрацією Г. Трумена. Вважаємо,
що основний потенціал дослідницької спадщини автора Дж. Кеннана, який може бути застосований для
кращого пояснення сучасних міжнародних відносин, міститься не в прикладній складовій його відомої
статті «Витоки радянської поведінки» (безпосередньому змісті самої стратегії, тим більше в політичній
інтерпретації адміністрації Г. Трумена), а в теоретичній, передусім в інноваційній для того часу
методології пояснення походження радянської моделі зовнішньої політики[17]. Саме коректне
застосування ідеї обумовленості зовнішньополітичної поведінки актора світової політики історичними
витоками і природою його суспільства та влади може й тепер не тільки сприяти якісній інтерпретації
зухвалої агресивної політики Кремля, але й виробленню ефективної стратегії Заходу.
Первісно під новою холодною війною мали на увазі стан відносин між Заходом і Російською
Федерацією, який характеризується становленням конфронтаційної типу взаємин. Первинним
джерелом конфронтації виступає кардинальна відмінність суспільних устроїв, західної та російської
моделей зовнішньої політики, базованих на кардинально різних баченнях постбіполярного
міжнародного порядку. Якісно несумісними характеристиками виступають, наприклад, ліберальний
інтернаціоналізм західної та неоімперіалізм путінської міжнародної стратегії.
Очевидно, що походження поняття «нова холодна війна» пов’язане з терміном «холодна війна»,
який традиційно застосовується для визначення відносин між демократичним Заходом і тоталітарним
Сходом (в ідеологічному, а не географічному сенсі) в період так званої Ялтинської системи
міжнародних відносин. Класична холодна війна є станом міжнародних відносин, який
характеризується тотальною конфронтацією між Заходом і Сходом, що загрожує перерости в пряме
військове зіткнення із застосуванням зброї масового знищення. Її ключовими ознаками виступають
конфронтація на ідеологічній основі, біполярність і глобальність. Нова холодна війна має ряд
подібних ознак: певною мірою ідеологічна природа конфронтації, тенденція до набуття нею
тотального характеру, наявність загрози прямого військового зіткнення. Водночас путінська Росія
за більшістю параметрів не є глобальним центром сили, не є уособленням привабливої
альтернативної суспільної моделі. Крім того, дійсно глобального виміру конфронтація може набути
в разі створення антизахідного альянсу РФ і КНР, однак такий варіант є маловірогідним, в кращому
випадку може мати ситуативний характер. До речі, згодом в якості нової холодної війни почали
визначати також й суперництво між США та КНР. Таким чином, маємо типовий приклад логіки
історичної аналогії: наявність низки подібних характеристик міжнародних відносинах в роки
холодної війни та після її закінчення розглядається достатньою підставою визначати останні в якості
хоча й нової, але все ж таки холодної війни.
Варто брати до уваги, що основні конкуренти і критики Заходу, претенденти на роль глобальних
центрів сили – Китай та Росія, є деструктивними за сутністю, фактично апологетами світового
безладу. Вони послідовно не приймають ліберальний світовий порядок, сприяють його руйнуванню,
однак не здатні запропонувати альтернативу, якщо такою не вважати химеру багатополюсного
світового порядку. Основна причина неспроможності – нежиттєздатність існуючих там суспільних
моделей. Ідея та принципи світового ліберального порядку є похідними від базових цінностей та
принципів організації західного суспільства. При цьому залишається без відповіді питання про
цінності та принципи організації російської чи китайської суспільної моделі, що можуть бути
покладені в основу сучасного світового порядку і були б здатні забезпечити його не те щоб
ефективність, але хоча б стабільність.
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Залишається ще анархічна модель порядку з організуючим принципом балансу сил, яка має свої
витоки з часів Вестфалю. Вона виникла в умовах домінування європейських great powers, наційдержав з подібною суспільною природою та моделями зовнішньої політики (національні модифікації
realpolitik), інакше кажучи за умов певної гомогенності мотивів і моделей політики та гетерогенності
інтересів. Ми є сучасниками світової політики, в якій гетерогенними є не тільки інтереси, але й моделі
зовнішньої політики ключових держав, а також їхні уявлення щодо прийнятного світового порядку.
Пекін і Москва на практиці тяжіють до використання засобів реалполітики, мислення в категоріях
балансу сил і сфер впливу, в той час як Захід намагається впровадити принципи колективної безпеки,
гуманітаризму і навіть елементи концепції безпеки людини (human security). В умовах системної
гетерогенності баланс сил не здатен впорядкувати міжнародні відносини, більше того, джерелом
конфліктогенності слугує як порушення балансу сил, так і намагання цей баланс встановити.
Історично склалася певна логіка осмислення впливу гетерогенності на стан міжнародної системи:
гетерогенність суспільної природи суб’єктів мала наслідком гетерогенність моделей зовнішньої
політики, а та, зі свого боку, обумовила гетерогенність принципів і норм, які просувають глобальні
держави, що зрештою стає фундаментальною перешкодою становлення міжнародного порядку, який
базується на правилах (rules-based international order). У період між двома світовими війнами,
наприклад, саме гетерогенність виступила ключовим (хоча й не єдиним) фактором дестабілізації,
кризи та руйнування Версальської системи.
Гетерогенність Версальського порядку прийшла на зміну тривалій гомогенності систем
вестфальського типу. Гомогенність Вестфалю не забезпечувала мир, не позбавляла війн, але
пропонувала уніфіковані загальновизнані принципи організації міжнародного порядку. В роки
холодної війни дві наддержави та консолідовані довкола них табори мали різний суспільний устрій,
моделі зовнішньої політики та бачення глобальної перспективи світового порядку, інакше кажучи,
світ мав достатньо чітку дилему: ліберальний порядок VS тоталітарне домінування. Хоча тотальна
конфронтація холодної війни мала ідеологічну природу, обидві конкуруючі перспективи належали
до ідеалістичної традиції. Однак відносна стабільність Ялтинської системи, її специфічна дуалістична
гомогенність були зумовлені не формальним нормативно-інституціональним універсалізмом
структур, а домовленостями між Вашингтоном і Москвою, вмотивованими значною мірою загрозою
тотального знищення.
Якщо вийти за межі проблематики світового порядку, то до тепер Захід, світове співтовариство
не надали ефективних відповідей на умовно периферійні (щодо стратегічного протиборства
великих держав) виклики та загрози міжнародній безпеці. Попри нетривалий період оптимістичних
сподівань на тріумф ліберального порядку, викликаних поразкою комуністичного Сходу в холодній
війні, політики і політологи Заходу змогли зрештою побачити, осмислити і навіть політично
задекларувати нові загрози і виклики миру та безпеці. Водночас вони не поки що не запропонували
ефективні відповіді на конкретні прояви цих загроз: ні на ІДІЛ, яка стала уособленням
регіонального конфлікту, міжнародного тероризму та нелегальної міграції водночас,
ні на розповсюдження зброї масового знищення в особі Північної Кореї та Ірану, ні на зухвале
порушення Росією фундаментальних принципів міжнародного порядку агресією проти Грузії і
України. Як результат, питання кризи ліберального світового порядку, в поєднанні з відродженням
націоналізму і піднесенням популізму, перетворилося на одне з найбільш обговорюваних
як у теоретичному, так і прикладному контексті.
Наведені (а також інші) відмінності природи міжнародного порядку в роки Ялтинської системи і
після її розпаду надають підстави ставити під сумнів наукову коректність терміну нова холодна війна,
а також його прикладну доцільність. Такий самий висновок, на нашу думку, можна зробити й
стосовно ахісторицистських потуг адаптувати стратегію стримування років класичної холодної війни
до реалій постбіполярного світу, однак цей сюжет заслуговує на окремий детальний аналіз
в спеціальному дослідженні. Варто дослухатися, передусім, думки найбільш авторитетних
дослідників холодної війни – Джона Льюїса Геддіса та Одда Арне Вестада. О.А. Вестад вважає, що
сучасна політика переповнена фальшивими аналогіями, і повернення холодної війни є однією з таких
фальшивих аналогій [20]. Х. Брендс і Дж. Л. Геддіс на питання, чи вступає світ до нової холодної
війни, дають дещо неоднозначну відповідь. Відповідь «так», якщо йдеться про тривале міжнародне
суперництво. І додають: таке суперництво є таким давнім, як історія сама по собі. Відповідь «ні»,
якщо мати на увазі термін «холодна війна» в його оригінальному та широко популяризованому сенсі.
Причина негативного висновку: навіть явища, паралелі між якими здаються очевидними,
перебувають у суттєво різних історичних контекстах [3, р. 10].
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Ми вже запропонували один з можливих засобів уникнення «пастки ахісторицизму»:
автономізація двох функцій методу історичної аналогії (доказової та евристичної), акцентування саме
евристичної функції. Ефективний, на нашу думку, методологічний запобіжник проти ахісторицизму
пропонує історична соціологія в міжнародних відносинах. Радикальна зміна суспільної природи
суб’єктів світової політики в процесі становлення інформаційного суспільства, гетерогенність
уявлень про міжнародний порядок, базований на правилах, і, як результат – фактичний світовий
безлад, обумовлюють, на нашу думку, необхідність звернення до індуктивного підходу. Такий підхід
передбачає наступну логічну послідовність аналізу: з’ясування особливостей суспільної природи
суб’єкта, визначення їхнього впливу на поведінку актора на міжнародній арені, а також наслідків для
природи і можливих форматів світового порядку.
Йдеться не про суто теоретичну дискусію щодо корисності чи шкідливості історичних аналогій.
Подолання ахісторицизму має виразний прикладний вимір. Для його прояснення варто звернутися
до аналітичного потенціалу правильного та помилкового сприйняття в міжнародній політиці,
актуалізованого свого часу Робертом Джервісом. Напрацювання історичної соціології стосовно
розуміння суспільних витоків зовнішньої політики та соціального конструктивізму щодо політичної
психології в разі коректного застосування дозволяють, наприклад, адекватно зрозуміти, з одного
боку, сутність і витоки нахабної агресивності путінської поведінки, а з іншого – природу та наслідки
розгубленості Заходу[16].
Підводячи підсумки, можна констатувати наступне. По-перше, ефективність використання
методу історичної аналогії в дослідженні міжнародних відносин залежить від коректного аналізу
природи порівнюваних явищ і всього комплексу факторів, які впливають на їхню поведінку та стан
міжнародної системи. По-друге, кейс так званої «нової холодної війни» є переконливою ілюстрацією
«пастки ахісторицизму» в осмисленні міжнародних відносин. По-третє, аналітична продуктивність
концепцій, сформованих в умовах холодної війни, є вкрай обмеженою. Розуміння сучасної світової
політики потребує ретельного вивчення всіх вимірів історичного контексту та суспільної природи
суб’єктів, що вимагає оновлення методологічних підходів. При цьому можливо задіяти методи різних,
але сумісних, теоретичних підходів, зокрема історичної соціології та соціального конструктивізму,
несистемний методологічний плюралізм може бути не менш шкідливим, ніж ахісторицизм.
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Temirov Y. T. Understanding International Relations after the end of the cold war: the trap
of achistoricism.
The radical transformation of world politics has led to an active rethinking of practice and the theory
of international relations. The situation is significantly complicated by the fact that historical parallels
are most often used to justify or justify specific political decisions. Turning to the answers to History
on the problems of modernity without proper methodological guidelines increases the risk of replacing
the systematic reconceptualization of the nature of international relations with repeated "plastic surgery"
of outdated theoretical approaches. The primary methodological source of substituting reconceptualization
for "conceptual plastic surgery" is ahistoricism, the critical feature of which is the tendency to define and
apply universal laws of historical development, unchanging characteristics of historical phenomena, whose
nature depends little on the impact of specific historical circumstances.
The purpose of the study is to reveal the essence and consequences of the influence of ahistoricism
on the understanding of international relations after the end of the Cold War. Its achievement is expected
through the implementation of three research objectives: assessment of the analytical potential
of the method of historical analogy; consideration of the case of the concept of "new cold war" and
substantiation of its ahistorical methodological origins; proposals for a theoretical alternative
to ahistoricism in the study of the modern world order, which is based on the methodological principle
of historicism.
The autonomy of the two functions of the method of historical analogy (evidence and heuristic),
the emphasis on the heuristic function, helps avoid the "trap of ahistoricism". Conclusions of the study:
the effectiveness of the method of historical analogy in the study of international relations depends
on a correct analysis of the nature of the compared phenomena and the whole set of factors influencing
their behaviour and the state of the international system; the case of the "new cold war" is a convincing
illustration of the "trap of historicism" in the understanding of international relations; analytical
productivity of Cold War concepts is minimal, understanding modern world politics requires careful study
of all dimensions of the historical context and social nature of the subjects, which requires updating
methodological approaches.
Keywords: ahistoricism, historical analogy, cold war, new cold war, international relations,
social nature of the subject.
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БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В СХІДНІЙ
ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
В статті розкриті безпекові аспекти міжнародних відносин в Східній та Центральній Європі
в контексті російської агресії в Україну. Цей регіон розглядається Росією як сфера свого панування
в якій він готовий боротись всіма засобами, включно з військової агресією. Визначені стан та
перспективи проекту Міжмор’я, окреслена роль Бухарестської дев’ятки Бухарестської дев’ятки
в протидії російській експансії, показані особливості сучасної агресивної політики РФ. Російська
агресія в Україну, гібридні дії РФ проти Заходу поставили на порядок денний необхідність
посилити стратегічну солідарність в Східній та Центральній Європі. Для всіх країн Східної та
Центральної Європи критично важливою є здатність убезпечити себе від ворожого зовнішнього
впливу та можливість гарантувати сталий розвиток. Саме тому важливо посилення союзницьких
відносин країн регіону з НАТО. Ключове значення в умовах агресивної політики РФ мають
механізми стратегічної комунікації, які забезпечують діяльність, спрямовану створенню суспільної
підтримки демократичного ладу, принципів правової держави, верховенства закону, захисту
правами людини, суспільної прозорості та довготривалої демократичної орієнтації у зовнішній
політиці. Країни Східної та Центральної Європи фактично знаходиться в епіцентрі боротьби
між Західною та Московською цивілізаціями. Немає ніяких свідчень, які б свідчили, що керівництво
Російської Федерації розглядає можливість перегляду своїх підходів до відносин із зовнішнім
світом. Навпаки, російські офіційні особи продовжують, зокрема в останніх «ультиматумах»,
звинувачувати держави-члени ЄС і НАТО, а також їхніх союзників і партнерів у ворожому
ставленні до Росії. Москва вважає Захід винним у спробах використати колишні соціалістичні
країни та деякі колишні республіки СРСР у своїй політиці, спрямованій проти Російської Федерації.
Виклик демократичному світові з боку Російської Федерації включають міжнародно-правові,
економічні, політичні та інформаційні аспекти. Консолідація Заходу (включаючи Україну і всі
країни Східної та Центральної Європи, як його невід’ємну частину) спроможна зупинити російську
агресією та покарати її за системні порушення міжнародного права.
Ключові слова: Східна та Центральна Європа, НАТО, Бухарестська дев’ятка, агресивна
політика Росії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Російська агресія в Україну та гібридна агресія
РФ проти країн заходу суттєво вплинула на безпеку країн Східної та Центральної Європи. Автор
виходить з того, що цей регіон має не лише географічні дефініції, а й передусім, політичні, пов’язані
з спільним тоталітарним минулим та московським пануванням. І тепер Кремль намагається
розглядати Центральну і Східну Європу як сферу свого впливу за яку він готовий боротись всіма
засобами, включно з військової агресією. Актуальність дослідження обумовлена черговою хвилею
російської експансії в регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми були предметом наукових
розвідок багатьох науковців. Зокрема можна виділити праці І. Артьомова [1], С. Віднянського [3],
І. Вовканича [4], П. Гай-Нижника [5], В. Горбуліна [6], О. Задорожнього [7], Т. Кузьо [19], М. Лендєл
[9], Є. Магди [10], Г. Месежнікова [11], С. Мітряєвої [12], Г. Перепелиці [13], І. Рущенка [14] та інших.
Втім подальші агресивні дії РФ та посилення російських впливів на країни Східної та Центральної
Європи вимагають подальших досліджень.
Метою статті є висвітлення безпекового виміру міжнародних відносин в Східній та Центральній
Європі в умовах російської експансії. Реалізація визначеної мети відбувалася шляхом вирішення
наступних завдань: показ особливостей сучасної агресивної політики РФ в регіоні Східної
і Центральної Європи; окреслення ролі Бухарестської дев’ятки в протидії російській експансії.
©1Тодоров І. Я., 2022
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Методи дослідження були зумовлені метою і завданнями. Гносеологічну основу дослідження
складали загальнонаукові та спеціальні наукові методи. В методологічному підході до матеріалу,
який розглядався, були застосовані принципи об’єктивності, комплексності, історизму. Серед
спеціально-історичних методів дослідження були використані: історико-системний, історикопорівняльний, проблемно-хронологічний, методи джерелознавчого аналізу. Вони сприяло
цілеспрямованому вивченню та об’єктивному висвітленню безпекових процесів. Автор розглядає
регіон Центральної та Східної Європи передусім у політичному вимірі. Регіон охоплює пострадянські
(Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Україна) та постсоціалістичні країни (Болгарія, Польща,
Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія). Значна частина з перерахованих країн наприкінці ХХ –
початку ХХІ століття віднайшли, як вважається, надійні гарантії власної безпеки і приєдналися
до Організації Північноатлантичного договору. Білорусь фактично втрачає власну міжнародну
суб’єктность на користь РФ. Молдова та Україна стали об’єктами російської агресії і все ніяк
не можуть вийти з сірої зони небезпеки.
Виклад основного матеріалу. На початку 1990-х років в результаті антикомуністичних
революцій у країнах Східної та Центральної Європи соціалістичний табор зник. Через поразку
в холодній війні із Заходом та внутрішньої дезінтеграції Радянський Союз припинив своє існування.
Ця подія мала означати звільнення народів (і російського теж) від тоталітаризму. Проте для росіян це
було не так. В.Путін чітко визначив відповідні народні почуття назвавши розпад СРСР «найбільшою
геополітичною катастрофою 20 століття». Москва не змиритися з тим, що країни Східної та
Центральної Європи віддали перевагу ліберальній демократії
На думку словацького дослідника Г. Месежнікова, ревізіонізм і реваншизм – це
системоутворюючі чинники політики російської держави стосовно країн Східної та Центральної
Європи. Стратегічна мета політики кремлівського керівництва – поставити під сумнів весь процес
трансформації після 1989 року, применшити значення перетворень, здійснених у країнах Східної та
Центральної Європи після падіння комуністичних режимів та розпаду Радянського Союзу та
«від’єднати» ці країни від Заходу. Цій меті підпорядкований магістральний напрямок інформаційної
війни, яку веде Росія в Східній та Центральній Європі. Мета діяльності Москви скористатися
реальними чи фейковими недоліками та проблемами у функціонуванні демократичної системи
в місцевих умовах, викликати недовіру до демократичних механізмів та інститутів, пов’язати
у свідомості людей наявні та проблеми з сутністю демократичного ладу. Відповідно Росія намагається
зменшити громадську підтримку членства країн Східної та Центральної Європи в ЄС та НАТО.
Провідники Кремля працюють з наративами, які стверджують, що концепція ліберальної демократії
не підходить для країн регіону, що вона застаріла і має бути замінена іншою концепцією, заснованою
на національних, традиційних, консервативних та колективістських цінностях [11, с. 77].
Виклик демократичному світові з боку Російської Федерації включають міжнародно-правові,
економічні, політичні та інформаційні аспекти. Росія розглядає Україну, як і Захід, як свого
екзістенційного ворога. В основі такої позиції знаходяться цінності розбіжності. Саме
на несприйнятті та запереченні Росією таких цінностей як права людини, лібералізм, демократія,
свобода особистості, право власності та свобода підприємництва, право народу на самовизначення,
повага до суверенітету країн, ідеологічний плюралізм ґрунтується її агресивна політика. Російська
Федерація не сприймає Україну як незалежну державу і переслідує стратегічну мету – повне
знищення її як суб’єкта міжнародного права та геополітичної реальності. Також об’єктами російської
агресивної політики є єдність ЄС та НАТО, бажання зруйнувати ці організації.
Агресивна політика РФ спірається на власну «нормативну» базу. В Стратегії національної
безпеки Російської Федерації зазначено, що саме «позиція Заходу, спрямована на протидію
інтеграційним процесам і створення вогнищ напруженості в Євразійському регіоні, негативно
впливає на реалізацію російських національних інтересів. Підтримка США і Європейським союзом
антиконституційного державного перевороту на Україні привела до глибокого розколу
в українському суспільстві та виникнення збройного конфлікту. Зміцнення вкрай правої
націоналістичної ідеології, цілеспрямоване формування у населення образу ворога в особі Росії,
неприкрита ставка на силове вирішення внутрішньодержавних протиріч, глибока соціальноекономічна криза перетворюють Україну на довгостроковий осередок нестабільності в Європі і
безпосередньо біля кордонів Росії» [16]. В Концепції зовнішньої політики Російської Федерації
цинічно йдеться про верховенство права в міжнародних відносинах: «Росія послідовно виступає
за зміцнення правових основ міжнародних відносин, сумлінно дотримується міжнародно-правові
зобов’язання» [8].
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В агресивній політиці РФ, безумовно, великою є роль В.Путіна. Проте, індивідуальна вина
керівника держави та його природні кримінальні нахили не пояснюють, коли абсолютна більшість
населення Росії з ентузіазмом і радістю сприймає злочини свого президента. Очевидно, існує щось
більш ґрунтовне, ніж постать Путіна чи фантомна біль за втраченою імперією. В колективній
свідомості громадян Росії, можливо, є приховані психічні пласти, до яких невимушено достукався їх
лідер. Коли відбулося поєднання прихованих масових почуттів з агресивними діями влади –
російське суспільство відчуло гармонію та внутрішнє задоволення.
Серед країн Східної та Центральної Європи виокремлюється зовнішня політика Угорщини.
Дії уряду Угорщини свідчить про демонстративне протиставлення угорської суб’єктності
європейській солідарності. В. Орбан відверто просуває економічні інтереси РФ в Угорщині і підриває
європейську єдність. МЗС Угорщини розглядає війну в Україні так, ніби це заморожений конфлікт, і
взаємодія з Росією є неминучою, а угорські медії поширюють російські пропагандистські фейки.
Погіршення українсько-угорських відносин у 2017-2021 рр. пов’язане з «порушенням» прав угорської
національної меншини прийняттям у вересні 2017 р. Закону України «Про освіту». Угорщина
заблокувала роботу Комісії Україна – НАТО. Угорщина є єдиною з країн регіону, яка активно
висловлювали своє негативне ставлення до санкцій ЄС до Росії, пояснюючи це винятково
економічними факторами. Україну турбують зв’язки угорських праворадикальних рухів, які публічно
підтримують окупацію Криму з російськими спецслужбами [3, с. 21].
Але відповідна проросійська позиція відстежується і інших країнах Східної та Центральної
Європи. Чинниками, які виконують роль дезінтегративних у формуванні євроатлантичної позиції
регіону, є такі: акцентування правими урядами політики досягнення історичної справедливості,
що у випадку Східної та Центральної Європи веде до латентного обговорення теми
про легітимність існуючих ліній державних кордонів між країнами регіону, надання більшої
автономії представникам етнічних спільнот, відокремлених від сусідньої «материнської» держави;
різне ставлення до міграційної політики Європейського Союзу, передусім щодо впровадження
квотного принципу прийому біженців з країн Близького Сходу та Африки, зокрема негативна
позиція Угорщини та Польщі; інституційні конфлікти деяких країн Центральної Європи
з європейськими інституціями щодо розуміння принципів верховенства права та інших ліберальних
цінностей, що привело навіть до затримки прийняття багаторічного бюджету на період 20212027 рр. та фінансового інструменту відновлення після кризи; відмінні оцінки колишньої
та сучасної ролі Росії як геополітичного гравця у центральноєвропейському регіоні, яка варіюється
(чи варіювалася) від полюсу «позитивної» економічної та гуманітарної співпраці (Угорщина,
Чеська Республіка) до принципового засудження зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних
проєктів Москви як таких, що мають вочевидь неоімперське спрямування (держави Балтії, Польща,
Румунія). Питання забезпечення безпеки, зокрема територіальної цілісності та суверенітету
України, не завжди знаходиться у фокусі уваги урядів країн Східної та Центральної Європи, що є
важливим з нашої точки зору для формування порядку денного забезпечення стійкості країн
регіону. Дистанціюванню від української проблематики, окрім формальних причин (Україна не є
членом ЄС та НАТО), є сприйняття України як сфери геополітичних інтересів Російської Федерації;
економічна залежність від Росії.
Регіон Центральної та Східної Європи потребує посилення стратегічної стійкості та солідарності.
Останні роки в громадському та науковому вимірах відбувається реанімація геополітичної концепції
Міжмор’я (складовою частиною якого є Східна і Центральна Європа). Це обумовлено передусім
агресивними діями Російської федерації. Теоретично Міжмор’є може бути союзом, спроможним
створити безпекову смугу між Західною Європою та Росією. Водночас, варто зауважити, що цей
проєкт має доповнювати НАТО та ЄС і будуватися на взаємодіє центрально-європейських країн –
членів НАТО та ЄС і країн асоціативного тріо (Україна, Молдова, Грузія). Проте БалтоЧорноморський союз залишається абстрактною ідеєю, яка тримається на окремих фактах
історії, політики та економіки. Втім на фоні посилення конфронтації з Росією ця ідея дедалі може
набувати актуальності. Ставлення країн НАТО до цього гіпотетичного проєкту відрізняється. Якщо
США, в цілому, може підтримати його, то країни «старої» Європи навпаки.
Всі країни Східної та Центральної Європи підтримують територіальну цілісність України під час
всіх голосувань в ООН та інших міжнародних організаціях і висловлюють занепокоєння
мілітаризацією окупованого Криму та Донбасу. Російська агресія в Україну стала посилила
стратегічне партнерство України з Польщею, Литвою та іншими країнами Балтіїї та стала
каталізатором розбудови стратегічного партнерства з Румунією. Спільність цілей посилює сприяння
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з боку цих країн євроатлантичній і європейській інтеграції України. Польща і Румунія стали
головними прихильниками збільшення військової присутності НАТО та створення системи оборони
на східному фланзі НАТО. В цьому контексті було б доречним залучення Румунії до нещодавно
проголошеного Люблінського трикутника (Литва-Польща-Україна).
Безпека країн Східної та Центральної Європи залежить від оборони України, яка стоїть
на передньому краї боротьби на кордоні демократичного світу з так званим «русским миром».
Критерієм стратегічного партнерства в регіоні має бути ставлення до російської агресії в Україні.
Наприклад, Румунія розглядає Росію як загрозу безпеці Румунії. Це зазначено в Національній
стратегії оборони, затвердженій в червні 2020 р. [21].
Російська агресія в Україну надала імпульс створення Бухарестської дев’ятки (Б9). Перша зустріч
представників дев’яти європейських країн Центрально-Східної Європи на фоні активізації розпочатої
проти України російської агресії відбулася 22 липня 2014 року. Президенти Болгарії, Естонії, Латвії,
Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії обговорили у Варшаві ситуацію в Україні та
необхідність зміцнення східного флангу НАТО [17].
Подальше зростання російських загроз призвело до певної інституалізації формату Б9.
За ініціативою президент Польщі А.Дуди та президента Румунії К. Йоханніса 4 листопада 2015 р.
в Бухаресті пройшов новий саміт. В ньому взяли крім також президенти Болгарії, Естонії, Латвії,
Литви, Словаччини, голова парламенту Чехії та заступник Генерального секретаря НАТО. Основною
темою переговорів була проблема безпеки в Центрально-Східній Європі і її еволюція. В заключній
Декларації саміту учасники висловили бажання і надалі діяти в дусі єдності та солідарності,
підтвердили власну прихильність НАТО і підкреслили необхідність зміцнення східного флангу
Альянсу [20, c. 56]. Цілі Бухарестської дев’ятки полягають в наступному: поглиблення діалогу
та співпраці у сфері безпеки, зміцнення значення спільного голосу цих країн в Організації
Північноатлантичного договору, забезпечення стабільності та безпеки регіону Центрально-Східної
Європи в умовах російської агресії, реальне вдосконалення східного флангу НАТО, посилена
та довгострокова присутність союзників на східному фланзі НАТО, розвиток військової та військотехнічної співпраці між країнами Б9, розширення цивільно-військової інфраструктури, збільшення
оборонних витрат і модернізація збройних сил.
Існує думка, що країни Б9 порушують єдність НАТО, проте навпаки вони спонукають інші країни
Альянсу на адекватні дії у відповідь на російську загрозу. Формат Б9 поєднує не просто географічно
близькі країни. Всі вони мають спільний негативний досвід перебування в соціалістичному таборі або
в складі СРСР (Балтія). 6 країн Б9, мають суходільний або морський кордон з Росією. Чотири країни
Б9 вже виконали рішення Уельського саміту щодо збільшення військових витрат до 2% ВВП. Це –
Естонія (2,07%), Польща (2,05%), Латвія (2,03%), Литва (2,00%). До цієї мети суттєво наблизилася
Румунія (1,92%), найгірші показники у Болгарії (1.43%), Словаччини (1,21%), Угорщини (1,15%)
та Чехії (1.11%) [18].
Міжнародний діалог у форматі Б9 почався на рівні президентів, з часом доданий міжурядовий і
міжпарламентський виміри. Країни Б9 дотримуються принципу не критикувати зовнішню політику
один одного (це насправді не просто, бо Румунія і Словаччина мають не прости взаємини
з Угорщиною) і цим зміцнюють солідарний потенціал Альянсу. У групі Б9 Румунія та Польща є
ключовими партнерами. В Польщі дислокуються зенітні "Блакитні кажани" збройних сил Румунії.
В свою чергу, в Румунії знаходиться 17-та механізована бригада. Саме ці країни мають найбільш тісні
та продуктивні зв’язки з США. Розмістивши американські військові бази на своїй території, вони
захищають увесь східний фланг Альянсу. Країни Б9 виступають за посилення солідарності
та поліпшення військового потенціалу у сфері спільного захисту. Сполучені Штати залишаються
контриб’ютором безпеки усіх європейських країн, а особливо Центрально-Східної Європи. Тому Б9
виступають за збереження тісних відносин з США та продовження політичної та військової співпраці
з Сполученими Штатами з метою збільшення здатності захищати східний фланг Альянсу, в тому
числі шляхом розширення присутності американських військ. В Б9 підкреслюють необхідність
узгодження безпекових позицій з ЄС. Регіональну згуртованість могло б посилити приєднання
до Бухарестського формату інших країн регіону членів НАТО – Словенії, Хорватії, Чорногорії,
Албанії та Північної Македонії. Задля посилення регіональної безпеки потребує інтенсифікації
взаємодія з сусідами Б9 які безпосередньо страждають від російської агресії – Молдовою, Грузією та
Україною, впливаючи тим саме існуючу сіру зону. В цьому контексті заслуговує на увагу пропозиція
приєднання України до Бухарестської дев’ятки в якості спостерігача (Б9+1) [15]. 10 травня 2021 р.
відбувся віртуальний саміт Б9 в Бухаресті. Саміт Бухарестської дев’ятки організований спільно
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президентом Польщі А.Дудою і президентом Румунії К.Йоханнісом. Президент США Джо Байден
приєднався до віртуального саміту східноєвропейських країн НАТО [17].
В заключній заяві самміту Б9 підтверджено послідовну рішучість підтримувати міцний і
довготривалий трансатлантичний зв’язок, заснований на союзній єдності та солідарності, як це
закріплено у статті 5 Вашингтонського договору. Роль США в безпеці Європи є
незамінною. Агресивні дії Росії та зростаюча військова присутність у безпосередній близькості
до НАТО, включаючи нещодавню ескалацію Чорного моря, кордонів з Україною та незаконно
анексованим Кримом, а також агресивну гібридну діяльність продовжують загрожувати
євроатлантичній безпеці та оскаржувати правила засновані на міжнародному праві. Учасники саміту
засудили диверсійні дії Росії на території Альянсу висловили солідарність з Чехією та Болгарією.
Була повторена прихильність політиці НАТО щодо відкритих дверей, як це відображено у статті 10
Вашингтонського договору. Підкреслено, що рішення, прийняте на саміті НАТО у Бухаресті
2008 року, залишається чинним (стосовно майбутнього членства України та Грузії) [17].
Висновки. Для всіх країн Східної та Центральної Європи критично важливою є здатність
убезпечити себе від ворожого зовнішнього впливу та можливість гарантувати сталий розвиток.
Необхідно підтримувати високий рівень довіри населення до демократичних цінностей та
принципів, забезпечити підтримку державного суверенітету, розвивати існуючі союзи та
партнерські відносини з іншими демократіями. Ключове значення в умовах агресивної політики РФ
мають механізми стратегічної комунікації, які забезпечують діяльність, спрямовану створення
суспільної підтримки демократичного ладу, принципів правової держави, верховенства закону,
захисту правами людини, суспільної прозорості та довготривалої продемократичної орієнтації
у зовнішній політиці.
Країни Східної та Центральної Європи фактично знаходиться в епіцентрі боротьби між Західною
та Московською цивілізаціями. Немає ніяких свідчень, які б свідчили, що керівництво Російської
Федерації розглядає можливість перегляду своїх підходів до відносин із зовнішнім світом. Навпаки,
російські офіційні особи продовжують, зокрема в останніх «ультиматумах», звинувачувати державичлени ЄС і НАТО, а також їхніх союзників і партнерів у ворожому ставленні до Росії. Москва вважає
Захід винним у спробах використати колишні соціалістичні країни та деякі колишні республіки СРСР
у своїй політиці, спрямованій проти Російської Федерації. В цьому контексті Бухарестська дев’ятка
спроможна посилити опірність російській експансії. ЄС та НАТО нарешті мають усвідомити, що
російсько-українська війна 2014–2022 рр. – це війна різних світів, війна між різними людськими
цивілізаціями. Росія – це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, “просто переставши
стріляти”, а “екзистенційний ворог”, метою якого є повне знищення Української держави, руйнація
Європейського Союзу та НАТО. Консолідація Заходу (включаючи Україну і всі країни Східної
та Центральної Європи, як його невід’ємну частину) спроможна зупинити російську агресією
та покарати її за системні порушення міжнародного права.
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Todorov I. Ya. A security dimension of international relation in Eastern and Central Europe
in the context Russian aggression
The article covers the security aspects of international relations in Eastern and Central Europe
in the context of Russian aggression against Ukraine. This region is seen by Russia as an area of its
domination in which it is ready to fight by all means, including military aggression. The status and
prospects of the Intermarium project are determined, the role of the Bucharest Nine in counteracting
Russian expansion is outlined, the specific features of the current aggressive policy of the Russian
Federation are shown. Russia’s aggression against Ukraine and Russia’s hybrid actions against the West
have put on the agenda the need to strengthen strategic solidarity in Eastern and Central Europe.
For all Eastern and Central European countries, the ability to protect oneself from hostile external
influences and the ability to guarantee sustainable development are critical. That is why it is important
to strengthen the allies’ relations in the region with NATO. Strategic communication mechanisms are of key
importance in the conditions of Russia’s aggressive policy, providing activities aimed at creating public
support for democracy, the rule of law, human rights protection, public transparency and long-term
democratic orientation in foreign policy. The countries of Eastern and Central Europe are in fact at the
epicentre of the struggle between Western and Moscow civilizations. There is no evidence that the Russian
leadership is regarding the opportunity to reconsider its approach to relations with the outside world.
On the contrary, Russian officials continue to accuse the EU and NATO member states, as well as their
allies and partners, of being hostile to Russia, particularly in its recent ultimatums. Moscow blames
the West for trying to use the former socialist countries and some former Soviet republics in its policies
against the Russian Federation. The challenge to the democratic world from the Russian Federation
includes international legal, economic, political, and informational aspects. The consolidation of the West
(including Ukraine and all Eastern and Central European countries as an integral part of it) can stop
Russian aggression and punish it for systemic violations of international law.
Keywords: Eastern and Central Europe, NATO, Intermarium, Bucharest Nine, Russia’s aggressive
policy.
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE EASTERN PARTNERSHIP INITIATIVE IN UKRAINE*
The article examines the effectiveness of implementing the Eastern Partnership (EP) initiative in Ukraine
using the SWOT analysis methodology. It is noted that from the EP the participating countries expect new
opportunities for economic development, reforming the internal political sphere, attracting investment,
resolving regional conflicts, and so on. The strengths and weaknesses of the implementation of reforms
in Ukraine in the context of the implementation of the European integration course and the implementation
of the association agreement with the EU are highlighted. It is determined that the strengths of Ukraine
as the addressee of the EP are an extensive system of coordination of efforts in implementing reforms
and their support by the European Union. Attention is focused on the weak (systemic, institutional
and situational) aspects of the implementation of this initiative. Based on the EP Index data, the state
of implementation of reforms in Ukraine is assessed.
It is concluded that the effectiveness of the implementation of the EP initiative in Ukraine is
insufficient, because it is taking place in the conditions of: first, Russia’s opposition to this process; second,
the growth of political and economic instability, slow reforms and democratic backwardness, corruption,
etc.; third, the Russian-Ukrainian conflict in eastern Ukraine. Recommendations were developed to
improve the effectiveness of cooperation between Ukraine and the EU within the framework of EP.
Contradictory conflicts between these factors, their interrelation and interdependence slow down the
implementation of Ukraine’s declared European integration aspirations. Consequently, the prospects
for further scientific research will be to find out the specifics of promoting reforms in the “Associated trio”
format, as the countries that are the recipients of EP initiative, which today demonstrate the most
progressive dynamics in terms of ongoing reforms and relations with the EU.
Keywords: European Union, Eastern Partnership, European integration, Association Agreement.
One of the ways to achieve Ukraine’s strategic goals is its cooperation within the framework
of the EU Eastern Partnership (EP) initiative, which contributes to the implementation of internal reforms
and strengthening the integration of our state with the EU. For Ukraine, the importance of EP lies, first of all,
in the fact that the initiative is a kind of “link” with the EU enlargement policy. Hence, among all EP member
countries, Ukraine strives to maximize the use of this format and potential for cooperation. Also, Ukraine’s
approach to EU standards will have a positive impact on other post-Soviet EP countries and strengthen
cooperation in the European region as a whole.
It is noteworthy that within the framework of EP, the participating countries mainly count on new
opportunities for economic development, energy independence from the Russian Federation, reform
of the internal political sphere, financial assistance, as well as the involvement of EU countries in resolving
regional conflicts. For its part, the EU strongly supports the aspirations of the EP’s partner countries.
Increased cooperation between the participants contributes to their adaptation and readiness for new
challenges and problems, in particular in the geopolitical dimension [5]. The purpose of the article is to study
the implementation of the EP initiative in Ukraine by identifying the strengths and weaknesses of such
a process, as well as proposals to strengthen its effectiveness.
The problem of functioning of EP as an important component of the European Neighborhood Policy is
studied by many foreign and Ukrainian scientists. Here it is worth highlighting the achievements of such
scientists as: A. Lehutska [18], B. Heremek [21], T. Kapusniak [17], D. Milcharek [20], S. Dolynska [1],
©1Turchyn Ya. B., Ivasechko О. Ya., Yurynets О. В., 2022
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V. Dudko [2], H. Maksak [5], I. Nahorniak [6], M. Rabinovych [8], S. Blokmans [12], Ya. Turchyn [9].
In their works, they focus on the study of the history of the creation of the EP as a whole, the features of its
development, as well as the influence of external factors on the need for its modernization. But the available
research does not fully take into account the peculiarities and problems of Ukraine in cooperation with the
EU. In the light of a comprehensive consideration of this issue, it is advisable to use the most up-to-date
analytical documents on Ukraine in EP, data from EP indices, as well as other statistical data.
Since the beginning of the multifunctional dialogue of Ukraine within the framework of EP, there have
been numerous positive developments and results of reforms, as well as many omissions. In order to find out
the effectiveness of the implementation of the EP initiative in Ukraine, based on the SWOT analysis
methodology, we will consider the strengths and weaknesses, as well as threats and opportunities
for cooperation between Ukraine within the EP.
The most significant achievement of Ukraine in the framework of EP policy was the conclusion
of the “association agreement” with the EU, which entered into force in September 2017 and is an effective tool
for bringing the EP countries closer to European standards and norms. The agreement includes such components
as common foreign and security policy; justice and internal affairs; deep and comprehensive free trade area
(FTA). European institutions have already provided Ukraine with financial assistance in the form of grants and
loans in the amount of about 1 16 billion. euro, which is aimed at supporting the reform process. It fixed a new
format of relations between Ukraine and the EU based on the principles of “political association and economic
integration”, defined a list of social and economic reforms in Ukraine for rapprochement with the EU [2].
Despite the political difficulties, several socially important reforms were launched in 2017, in particular:
1) pension-stabilization of the solidary (first) level of the pension system; 2) educational – new principles
of teaching and managing schools, inclusive education; 3) medical; 4) transparent financial reporting
for foreign investors; 5) legislative exclusion of unjustified pressure from law enforcement agencies
on persons whose rights are restricted during pre – trial investigation [10]. In 2018, notable achievements
in Ukraine were: 1) depoliticization of the civil service; 2) Electronic Declaration System; 3) access
to the Horizon 2020 program, which finances research and innovation [2].
According to the document of the EP “20 expected achievements until 2020” published during
the Brussels 2017 Summit, which is closely related to the tasks of the Association Agreement, Ukraine
partially managed to fulfil the tasks in the areas of Economy; Public Administration; relationships and society,
which are simultaneously the main ones within the four thematic platforms of EP. In general, Ukraine has
made progress in 19 of the 20 tasks outlined in the above-mentioned document [13].
Based on the analysis of numerous expert assessments, we can say that among the strengths of Ukraine
as the addressee of EP as a whole is the developed coordination of efforts on reforms and their support
by the EU. Ukraine demonstrates success in the areas of decentralization and administrative services, and
even an example for other countries in the region and beyond. At the same time, the development
of cooperation with donor countries in the security, trade and economic spheres is a strong point. It is also
worth pointing out that the EU provides humanitarian aid in eastern Ukraine (681 million euro were
provided). euro) [13].
Among them, we can note the following, such as: EU4Business (business development through lending
for EU funds and grants); EU4Energy (energy infrastructure); EU4Digital (cybersecurity, digitalization);
Erasmus+ (educational opportunities abroad); EU4PAR (Public Administration reform strategy), etc.
Consequently, Ukraine’s participation in these programs increases its involvement in European processes
under the auspices of the EU.
Similarly, summing up the achievements of Ukraine in the framework of EP, Ya. Lytvynenko and
A. Mashthaler generally note positive aspects [11]: 1) strengthening of interaction between EP countries with
the EU without the participation of the Russian Federation; 2) signing of the Association Agreement with
the EU, increasing trade volumes between them; 3) introduction of EU standards in the internal legislation
of the addressee countries; 4) introduction of visa-free travel; 5) access to EU programs (mentioned above);
6) increasing awareness of the EU in Ukraine; 7) increasing European identity among Ukrainians; 8) creation
of EP institutions for intergovernmental, inter-parliamentary, business cooperation (Inter-Parliamentary
Assembly “Ukraine-Moldova-Georgia”, Conference of local and regional councils, EP Business Forum);
9) creation of a civil society forum of the EP member countries in order to influence national governments
and EU institutions; 10) EU support involvement of non-governmental organizations and citizens of partner
countries in the implementation of the EP policy.
This is confirmed by the data of the EP Index, which reflects and compares the achievements of each
of the partner countries based on two criteria for approaching the EU-the implementation of standards
and relations with the EU. Thus, according to the 2017 EP index, according to the first criterion, Ukraine,
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Georgia and Moldova have been leaders of European integration in implementing the provisions
of the Association Agreement since 2014. In particular, Ukraine became the first in terms of implementing
European norms and international standards. The index of Ukraine in this aspect was 0.73. in turn,
for Armenia this indicator is 0.66, Moldova – 0.65, Georgia – 0.64, Azerbaijan – 0.56, Belarus-0.52. Ukraine
won the Championship as a result of approaching EU standards in ensuring freedom of speech, security and
justice, equal opportunities, environmental protection, climate policy and transport. But according
to the criterion of relations with the EU at the level of business, citizens and governments, Ukraine ranked
third after Moldova and Georgia [14]. According to the EP Index for 2021, according to the first criterion,
the leaders are Ukraine and Moldova, each of them has a score of 0.70, followed by Georgia (0.65). Armenia
received a pleasant result in terms of developing democracy and governance, but significantly less in terms
of the policy of approaching the EU, so it took fourth place (0.63). In this aspect, there is a small gap between
Armenia and Georgia (0.65). The fifth and sixth places are occupied by Belarus (0.49)
and Azerbaijan (0.44) [15, p. 4]. Accordingly, according to the second criterion – relations with the EU,
Ukraine ranks 2nd with a score of 0.77. The first according to this criterion is Moldova – 0.80, the third –
Georgia (0.70) [15, p. 43]. So, according to the EP indices, Ukraine is still a leader in certain areas.
Despite the positive steps taken by Ukraine towards European integration, it should be understood that
its cooperation within the framework of EP also contains weaknesses, which is explained by a number
of reasons that should be divided into systemic, institutional and situational [8].
Among the negative systemic factors that slow down European integration in Ukraine, it is worth
highlighting 1) a high level of corruption; 2) oligarchic influences; 3) political pressure; 4) economic
difficulties, in particular due to the pandemic; 5) the formation of public opinion on European integration
under the influence of Information TV channels with a negative view of approaching the EU
(ZIK, NewsOne, 112); 6) an increase in the level of insecurity of citizens (an increase in the number
of contract killings, harassment, etc.); 7) an increase in distrust of the authorities on the part of society. It is
obvious that EP will not solve many systemic problems in Ukraine (mainly the presence of oligarchic power
and a high level of corruption), but it definitely contributes to the development of pluralism of opinions and
modernization, initiating reforms and activating citizens to participate in them. And this, in turn, is a powerful
transformational force.
At the institutional level, it is worth highlighting 1) weak dialogue with the EU to resolve the military
conflict between the Russian Federation and Ukraine; 2) insufficient involvement of stakeholders
(stakeholders) in the implementation of reforms; 3) unsatisfactory state of anti-corruption policy (low
efficiency and discrediting of anti-corruption bodies); 3) lack of deoligarchization and deoffshorization;
4) insufficient reforms of the judicial system.
Situational reasons include 1) the elections in Ukraine and the revision of the reform agenda
and communication strategy with the EU by the new government); 2) the global quarantine, which made
it impossible to “live” communication with partners and led to the postponement of the implementation
of many projects.
As already noted, the least results in Ukraine were achieved in the energy sector. This is due
to 1) the construction of the geopolitical project of the Russian Federation “Nord Stream-2”;
2) the introduction of changes to the energy legislation took place without prior consultations with the Energy
Community; 3) the delay of the Russian Federation in the negotiation process with Ukraine and the EU
on the conclusion of a new transit agreement based on European legislation [7].
A negative trend of reform in Ukraine as a whole may be the illusory nature of changes, a certain regime
of “extinguishing fires” through a fictitious orientation to development and a significant rush in its
implementation, which can turn state reforms into “fake” [8].
At the same time, it is worth noting that the weaknesses of implementing the goals of EP in Ukraine are
closely related to certain shortcomings of the EU policy within EP as a whole. In this aspect, S. Blokmans
identifies three strategic omissions of EP. They are 1) lack of consensus within the EU regarding the ultimate
goal of EP; 2) the EU does not seek to strengthen security support in the region; 3) different vision of EU
member states of relations with the Russian Federation [12]. According to S. Blokmans, the EU should
respond more clearly to these strategic challenges and not compromise its own values, endangering
the security and socio-economic progress of the EP member states. The same opinion is shared by expert
H. Maksak, referring to the weaknesses of the SP 1) the unwillingness of the EU to recognize the prospect
of membership for states that have declared such ambitions; 2) the presence of political differences
in the positions of 6 partners, weak cooperation between them; 3) the unjustifiability of the multilateral format
of cooperation, which in terms of dynamics and resource content significantly inferior to the bilateral level
of cooperation with the EU [12].
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New initiatives and concepts within the framework of EP, which provide Ukraine with great
opportunities on its European integration path of development, are becoming increasingly relevant. Worthy
of attention, in our opinion, are such as: 1) “Associated Trio”; 2) “Trio Strategy 2030”; 3) “Marshal’s plan
for Ukraine”.
It should be noted that the “Associated trio” is a fairly successful format of cooperation between Ukraine,
Georgia and Moldova, which, according to the EP Index, show the most positive developments on the way
to European integration. The trio believe that official Tbilisi, Kishinev and Kyiv now have every reason
to officially get the prospect of joining the EU, which should be the ultimate goal of their cooperation within
the framework of EP. Issues of greater “promotion” often remain only the subject of discussion at the level
of the EU’s political leadership.
Regarding the second initiative – “Trio Strategy 2030”, we note that this is a document of the Lithuanian
delegation to the European people’s party, which sees promising the introduction of a “Trio process”
in relation to Ukraine, Georgia and Moldova like the “Berlin Process” (2014), which contributed
to the rapprochement of the countries of the Western Balkans to the EU. In 2020, the Parliamentary Assembly
adopted a resolution calling on the EU to adopt this strategy. It is a positive example of a differentiated
approach that can contribute to the deepening integration of “associate” partners with the EU.
The governments of the three countries in public communications should emphasize the introduction
of symmetrical approaches to the states of the Western Balkans and the leaders of EP.
The third initiative is the economic “Marshals plan for Ukraine”, approved in 2017 by the relevant
resolution of the European people’s party. One of its authors, Lithuanian A. Kubilius, said that over 5 years,
25 billion dollars should be invested in the Ukrainian economy. This, according to experts, would raise its
growth to 6-8% from the current 2%. In addition, the plan provides for the allocation of about 30 billion euro
for Ukraine. It is likely that the same economic assistance plans will be formed for Georgia and Moldova,
which may become a new economic tool of the strengthened “Eastern Partnership plus” [6].
According to the results of the 6th EP summit, which took place on December 15, 2021 in Brussels,
a new agenda of the initiative was fixed, which sets out such goals for the recipient countries as 1) increasing
trade, accelerating economic growth and creating jobs in the participating states, strengthening democratic
institutions and the rule of law, supporting the transition to “green” and digital technologies, as well
as supporting fair, gender-equal and inclusive societies. There is also an economic and investment plan
for 2 2.3 billion. euro and investments of more than 17 billion euro [4].
For their part, within the framework of this summit, the trio of participating countries presented a joint
statement in which they noted the following positions on further opportunities for cooperation: 1) approved
the Economic and Investment Plan; 2) expect the EU to recognize the European perspective for the trio
countries; 3) noted the importance of the common security and defence policy (CSDP) and the common
foreign and security policy (CFSP) [16].
On the one hand, Ukraine, as an associate partner of the EU, more resolutely defends its European
integration aspirations and achieves considerable results on this path, and on the other hand, instability in the
Donbas and the loss of Crimea by Ukraine for EP are new threats to which there are no unambiguous
counteractions. This creates some future uncertainty and gives grounds to theorize about the likely trajectories
of Ukraine’s cooperation in EP as a whole. In view of these circumstances, international experts presented
4 scenarios for the development of Ukraine as a member of EP [22]: 1) “quiet integration”, which does not
provide for the prospects of Ukraine’s membership in the European Union, but only Economic Cooperation,
which will certainly be beneficial to Russia; 2) “Russian hegemony”, that is, the actual return of Ukraine
to the full influence of Russia, the realization of the “imperial dream” of the latter; 3) “cooperation between
the EU and Russia”, which provides for their unification in contrast to the global leadership of China, and
Eastern European countries will turn into components of the geopolitical interests of the Russian Federation;
4)”Resolute civil society or civil impulse”, when thanks to citizens it will be possible to integrate the region
into the EU. The latter scenario is the most optimal and allows EP to become a full-fledged and independent
subject of international relations, and the participating countries, in turn, to move to the level of self-reliance,
that is, the ability to independently finance their development goals.
At the same time, it should be noted that these scenarios are rather abstract, since they do not take into
account various regional and global trends. Polish analyst P. Havlicek noted on this occasion: “trends range
from domestic political events in 6 EP to the Russian Federation and the EU, from regional and global
geopolitics to the participation of the United States and China, from security and energy issues to economic
dynamics, technological changes, demographic problems and from the information space to social problems”
and they cannot be predicted [23]. In particular, in his opinion, there is another scenario – “dark”, according
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to which the EU will be drawn into itself – experiencing a period of chaos, and will accept the status quo
of its foreign relations.
According to many scientists, the prospects for the development of EP now significantly depend
on a clear definition of the boundaries of this European project. The EU should clearly define its borders
where EP begins and only then form its long-term strategies with partner countries. Avoiding this only
changes the views of Eurosceptic people and increases criticism of the EU itself. However, it is too
heterogeneous internally and such ambitions still remain unfulfilled. In this situation, Ukraine expects gradual
integration into the CES, which will give a more concrete form to the original idea of a neighbourhood policy
with the East, which Romano Prodi described as “everything but membership” [22].
Summing up, we should focus on recommendations for improving the effectiveness
of the implementation of EP initiative, in particular in Ukraine. Thus, experts I. Ciolan and A. Paul give
the following recommendations to improve the effectiveness of the EP [19]: 1). “Soft pillar of security” –
in its future strategic compass, the EU should focus on the importance of stabilizing the eastern
neighbourhood and start a dialogue on security and defence issues, strengthen its participation in protracted
conflicts; 2). “Eastern Partnership at two speeds” – the EU should promote integration processes with the
Associated troika with the simultaneous involvement of other EP states. “Improved EU strategic
communication” – the EU should improve informing recipient countries about the achievements and benefits
of the joint venture; 4). “Increased resistance to disinformation” – official Brussels should strengthen
measures to counter online disinformation campaigns and help partner states create sustainable strategies
to combat disinformation and fake news.
Similarly, Ukrainian experts focus on such recommendations [3] 1). The EU should replace the practice
of “carrot and stick” in favour of carefully defining political goals, establishing balanced relations with EP
partner countries and giving them greater responsibility for policy implementation; 2). The principle
of “variable geometry” should be applied to EU joint venture countries, which provides for various formats
of cooperation depending on the goals set; 3). Civil society, in particular the national platforms of the EP
Civil Society Forum, should become equal participants in the implementation of reforms; 4). The next
roadmap should take into account all the shortcomings and be clearer and more ambitious.
Thus, based on the analysis, we present a table of SWOT analysis of the implementation
of the EP initiative in Ukraine:
Positive impact

Internal
environment

External
environment

Strength:
• conclusion of the Association Agreement;
• growth in trade volumes;
• legal compliance between Ukraine and the
EU;
• implementation of reforms (pension,
educational, medical;
• depoliticization of the civil service;
• developed coordination of cooperation on
reforms;
• decentralization;
• cooperation between the EU and Ukraine
in various fields in accordance with
thematic platforms;
• visa-free regime with the EU;
• establishment of a civil society forum

•
•
•
•

Opportunities:
“Associated trio”;
“Trio Strategy 2030”;
“Marshal’s plan for Ukraine;
joining the EU and NATO

Negative impact

Weaknesses:
system:
• high level of corruption,
• oligarchic influences,
• political pressure;
• economic difficulties (due to the COVID-19
pandemic);
• information propaganda about the Russian
media;
• low level of protection of citizens;
institutional:
• low level of diplomatic negotiation;
• failure of anti-corruption policy,
deoligarchization and deoffshorization;
• dependence of the judicial system
• situational issues:
• suspension of reforms for the election period;
• global quarantine
Threats and challenges:
• Russian military operations in Ukraine;
• instability of energy supplies;
• disintegration processes in the EU;
• annexation of Crimea;
• information propaganda of the Russian
Federation
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We can say that Ukraine’s long-term membership in EP has led to positive changes and results,
but de facto, the goals of EP are not realized due to the presence of internal and external determinants.
Ukrainian and international experts are also unanimous in the fact that the implementation of EU norms and
values in Ukraine is taking place: first, simultaneously with Russia’s opposition to this process; secondly,
in the context of growing political and economic instability, slow reforms and democratic backwardness,
corruption, etc .; third, in the conditions of the Russian-Ukrainian war in the East. These factors significantly
reduce the effectiveness of the implementation of EP initiative in Ukraine.
Thus, the effectiveness of the implementation of EP initiative in Ukraine depends on three key factors –
internal problems, regional security and the EU’s determination. Contradictory conflicts between these
factors, their interrelation and interdependence slow down the implementation of Ukraine’s declared
European integration aspirations. Consequently, the prospects for further scientific research will be to find
out the specifics of promoting reforms in the “Associated trio” format, as the countries that are the recipients
of EP initiative, which today demonstrate the most progressive dynamics in terms of ongoing reforms and
relations with the EU.
Notes:
* Article was written under the grant ERASMUS+ J.MONNET MODULE “EU Eastern Partnership Initiative:
opportunities for Ukraine” 619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.
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Турчин Я. Б., Івасечко О. Я., Юринець О. Б. Підвищення ефективності реалізації ініціативи
Східного партнерства в Україні
У статті досліджується ефективність реалізації ініціативи «Східне партнерство» (СП)
в Україні за допомогою методології SWOT-аналізу. Зазначається, що від СП країни-учасниці
очікують нових можливостей для економічного розвитку, реформування внутрішньополітичної
сфери, залучення інвестицій, вирішення регіональних конфліктів тощо. Висвітлено сильні та слабкі
сторони впровадження реформ в Україні в контексті реалізації курсу на євроінтеграцію та
реалізації угоди про асоціацію з ЄС. Визначено, що сильними сторонами України як адресата СП
є розгалужена система координації зусиль щодо впровадження реформ та їх підтримка
Європейським Союзом. Акцентується увага на слабких (системних, інституційних та ситуативних)
аспектах реалізації цієї ініціативи. На основі даних Індексу СП оцінюється стан впровадження
реформ в Україні.
Зроблено висновок, що ефективність реалізації ініціативи СП в Україні є недостатньою,
оскільки вона відбувається в умовах: по-перше, протидії цьому процесу Росії; по-друге, зростання
політичної та економічної нестабільності, повільності реформ і демократичної відсталості,
корупції тощо; по-третє, російсько-українського конфлікту на сході України. Розроблено
рекомендації щодо підвищення ефективності співпраці між Україною та ЄС у рамках СП.
Суперечливі протиріччя між цими факторами, їх взаємозв’язок та взаємозалежність гальмують
реалізацію задекларованих євроінтеграційних прагнень України. Отже, перспективами подальших
наукових досліджень буде з’ясування особливостей просування реформ у форматі «Асоційоване
тріо», як в країнах-реципієнтах ініціативи СП, які сьогодні демонструють найбільш прогресивну
динаміку в плані реформ, що проводяться, та відносини з ЄС.
Ключові слова: Європейський Союз, Східне партнерство, європейська інтеграція, Угода
про асоціацію.
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GEORGIA’S FOREIGN POLICY UNDER THE NEW BALANCE OF POWER
IN THE SOUTH CAUCASUS AFTER THE SECOND KARABAKH WAR
The article examines the specific features of Georgia’s foreign policy in the South Caucasus.
The key interests that shape the foreign policy orientation of Tbilisi (European and Euro-Atlantic
integration; liberation of the occupied territories; use of the state’s transit potential) are determined.
The article analyzes the position of Georgia in relation to the current regional initiatives, which form
the agenda of the South Caucasian politics after the events of the Second Karabakh War. The readiness
of Georgia to play the role of a mediator in the peace process between Armenia and Azerbaijan is
emphasized – however, at the same time, the limited potential of Tbilisi in this matter is pointed out.
Concerns from some of the Georgian experts about the prospects of unblocking the Armenian-Azerbaijani
border are describes, as such scenario may deprive Georgia of its exclusive role as a transit hub.
The impossibility of Georgia’s participation in the work of multilateral regional formats, which include
the Russian Federation, is explained. Also, the influence of the internal political factor on the foreign policy
of Tbilisi is considered in the article. Aggravation of the confrontation between the authorities (“Georgian
Dream”) and the opposition (“United National Movement”) exacerbates the situation, threatening
the interests of the state. At the same time, the critical approach of certain Western experts to assessing
the activities of the Georgian authorities is noted, as they see signs of a deliberate undermining
of the pro-Western course from Tbilisi. These fears do not affect the immutability of European and EuroAtlantic integration, which is being implemented by Georgia. No alternative for such course is determined
by public opinion, which demonstrates an extremely high level of support for the idea of membership
in the EU and NATO. However, a clear pro-Western orientation at the same time limits Tbilisi’s regional
potential. In fact, it is difficult for Georgia to find its place in the region in the context of an intensified
competition for influence between the Russian Federation and Turkey, as well as under the conditions
of decrease of Western influence in the South Caucasus.
Keywords: South Caucasus, foreign policy, Georgia, European and Euro-Atlantic integration,
Second Karabakh war, 3+3 Platform.
Formulation of the problem. Georgia is an important foreign policy partner of Ukraine. The documents
that form the foundations of the foreign and security policy of our state define the strategic level
of the Ukrainian-Georgian relations. It is based on the presence of a common problem (Russian aggression
and occupation), as well as the commitment of Kyiv and Tbilisi to a common geopolitical orientation
(a course towards achieving membership in the European Union and NATO). Partnership with Tbilisi
remains an important element for the Black Sea and Caucasian policy of Ukraine, as well
as for the intensification of transcontinental ties, access to Asian and Middle Eastern markets. However,
the development of Ukrainian-Georgian relations requires an expert assessment of the main components
of Georgian foreign policy. This is especially true for its regional dimension.
An urgent task is to define the role of Georgia in the South Caucasus. This makes it possible to assess
the potential of Tbilisi as a so-called “door” to the region for Ukraine. At the same time, the recent changes
in the regional balance of power caused by the results of the Second Karabakh War require close attention
to the South Caucasian problems in general. An assessment of the region’s prospects is of great importance
in the context of the Ukrainian-Russian confrontation (taking into account the interest of the Russian Federation
in maintaining its hegemony in the South Caucasus). Characterization of the regional position of Georgia is
becoming an important element in the study of the South Caucasus and the prospects for the implementation
of promising projects (transport corridors, multistate regional formats) within its borders.
The purpose of the article is to determine the main characteristic features of Georgian foreign policy,
formed by the current geopolitical balance of power and the state of the regional environment in the South
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Caucasus, understanding Georgia’s national interests and the domestic political agenda. At the same time,
the study focuses on the impact of the new status quo in the South Caucasus after Azerbaijan’s victory
in the Second Karabakh War on Georgia’s regional positioning. The assessment of Tbilisi’s position
regarding current regional processes (for example, the issues of the Armenia-Azerbaijan peace process and
the potential unblocking of transport routes) forms a specific part of the general problematics, which is still
not well represented in comprehensive studies of Georgia’s foreign policy.
Analysis of recent research and publications. The topic of the research is being studied in the works
of many experts. However, given the rapidly changing regional situation in the South Caucasus, some of them
are already significantly outdated. Modern tendencies and transformations of Tbilisi’s regional policy were
reflected primarily in the works of Georgian researchers – such as G. Vasadze [2], Z. Anjaparidze [8],
V. Unanyants [6; 7]. Also, A. Gegeshidze and T. de Waal addressed certain aspects of this topic in the context
of regional processes [11]. A. Ayvazyan tried to characterize the conceptual foundations of Georgian foreign
policy on the eve of the Second Karabakh War [1]. It is worth mentioning the articles by B. Hodges [13],
J. Kelly and D. Kramer [14], in which American experts assess the current trends in Georgian politics,
expressing fears about the hidden sabotage of the pro-Western course by the authorities in Tbilisi.
Main material presentation. The foreign policy of Georgia in general remained unchanged for many
years. It is formed by the geopolitical orientation of the state and the presence of urgent threats to its security
and territorial integrity. The key interests of Georgia in the foreign policy area remain: completion
of the processes of European and Euro-Atlantic integration; restoration of territorial integrity (de-occupation
of Tskhinvali Region and Abkhazia); maximum use of the regional balance of power in the South Caucasus
in one’s own interests (transit potential in the implementation of regional transport links).
Georgia adheres to a good-neighborly approach in its policy towards neighbors in the region. However, it
does not always find an appropriate response from partners. In general, the Georgian-Azerbaijani partnership
remains fruitful and mutually beneficial. In the conditions of the blockade of the Armenia-Azerbaijan border,
Georgia remains the most important route for ensuring the export of Azerbaijan’s energy resources and the
development of transport links with Turkey. Relations between Tbilisi and Baku are somewhat clouded by
territorial disputes over border demarcation (the situation is complicated by the presence of religious sites
in these areas). However, the actualization of this issue lately has only internal reasons for Tbilisi. On the eve
of the 2020 parliamentary elections, the Georgian authorities tried to use it to compromise the opposition,
promoting a narrative about “treason” by M. Saakashvili’s team, which made unreasonable territorial
concessions to a neighbor [5]. The situation does not have a significant impact on the real nature of GeorgianAzerbaijani cooperation. At the same time, Georgia’s relations with Armenia remain ambiguous.
Communication between Armenia and the Russian Federation is carried out through the Georgian territory.
However, Georgia’s role as a “transport window” for Armenia does not lead to trust in interstate relations. For
a long time, they were undermined by the problem of Armenian separatism in Javakheti. During active
hostilities between Armenia and Azerbaijan in 2020, Tbilisi adhered to neutrality, closing its territory for the
transit of military cargo to the parties to the conflict. However, this approach as a whole was rather beneficial
for Azerbaijan, complicating military supplies to Armenia, which was blocked from almost all sides.
An active conflict between the states of the region is not beneficial to Tbilisi. It threatens the stability
of the South Caucasus and creates preconditions for strengthening Russian influence in the region. Opposing
such a scenario, Georgia is ready to assume the role of mediator in the settlement of the Armenia-Azerbaijan
conflict. The Prime Minister of Georgia I. Garibashvili made a proposal on the anniversary of the start
of the Second Karabakh War to create a platform in Tbilisi for negotiations between Baku and Yerevan.
Georgia refers to the successful experience – in June 2021 through its mediation it was possible to organize
an exchange of Armenian citizens detained in Azerbaijan for maps of minefields left by Armenian forces
in the liberated territories of Karabakh [15]. Georgia is interested in resolving the conflict and stabilizing
the situation along its southern borders. Also, Tbilisi does not have excessive global ambitions that would
affect its mediating position. However, the lack of influence weakens Georgia’s ability to secure a real peace
process. It is extremely doubtful that the Georgian initiative will be successful, given Russia’s course towards
de facto “privatization” of the Armenia-Azerbaijan peace process.
In matters of regional policy Georgia takes a moderate position. It is an important participant
in the development of the transport corridor between Azerbaijan and Turkey (the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil
pipeline, the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, the Baku-Tbilisi-Kars railway). However, in the trilateral
partnership it mainly plays the role of a transit state, not being an equal partner in terms of financing
the implementation of these projects. At the same time, it is making good use of its strategic position
in the absence of an alternative transport route within the East-West corridor. This is reflected in the tariff
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policy regarding the transit of goods, where Georgia’s approach sometimes displeases partners. Overall, it
can be argued that Tbilisi has benefited from blocking the Armenia-Azerbaijan border. As a result, not only
the transport corridor from Azerbaijan to Turkey runs through the Georgian territory, but also the only road
from Russia to Armenia. The transport dependence of the parties on Georgia strengthened its geopolitical
position. It is an important achievement in conditions when the absence of significant reserves of natural
resources and the presence of a conflict with the Russian Federation threatens its regional status [9].
Georgia verbally welcomes the idea of unblocking transport routes in the South Caucasus. However,
in the matter of the practical implementation of such initiatives, Tbilisi takes a restrained position. It is widely
believed that the potential functioning of the Zangezur Corridor will weaken the Georgian position
in the South Caucasus, undermining its potential as a transit hub in regional transport (both between
Azerbaijan and Turkey and between Russia and Armenia) [8].
One cannot deny the historical significance of Tbilisi for the South Caucasus as a cultural and educational
center of the region. It defines the role of Georgia as a unifier of the regional space – the main source
of Caucasian identity. Tbilisi verbally supports the idea of a multilateral regional format designed to solve
problematic aspects of interstate relations and ensure the establishment of stable cooperation between
the states of the South Caucasus. Georgia’s position on this issue is important in the context
of the actualization of the discussion around the Turkish initiative on the 3+3 Platform (proposed format with
participation of Armenia, Azerbaijan. Georgia, Iran, Russia and Turkey). The potential consent of Tbilisi
to join this project could turn the existing foundation in the form of the Azerbaijani-Turkish alliance into
a real multilateral platform for dialogue, at the same time refuting fears about the anti-Armenian ideology
of the bloc. Initially, the President of Georgia S. Zourabichvili positively assessed the Turkish initiative
regarding the Caucasus “Platform of Six”, designed to create a platform for dialogue between regional
players. According to her, “… to bring all peoples together was and is the historical role of Georgia.
Therefore, I am deeply convinced that we cannot stand aside and be passive with regard to the “Caucasian
platform” …” [6]. However, the Georgian Foreign Ministry quickly clarified the official position of the state.
Georgia is pinning its hopes exclusively on work in the narrow, trilateral format of the South Caucasian states.
Tbilisi is not ready to participate in broader regional projects. The main reason for this remains the occupation
of 20% of the Georgian territories by the Russian Federation. Under these conditions, Tbilisi cannot work
in the joint diplomatic platform with Moscow [3]. Also, Georgia is taking into account the position of its
Western partners. The creation of the 3+3 Platform means the final fixation of the removal of the West from
the South Caucasus. According to K. Gogolashvili, an expert at the Georgian Foundation for Strategic and
International Studies, Tbilisi should not agree to the removal of the United States and Europe from regional
issues, because only these players are able to protect its interests [6]. Georgia is not interested in closing
the South Caucasus to Western influence – this puts it at a disadvantage. Thus, in practice, the participation
of Tbilisi in the work of the Platform is currently excluded. As a result, it became the only state that has
already de facto rejected the Turkish proposal.
It is difficult for Georgia to find its place in the current balance of power in the region. At the moment,
two camps have been formed in the South Caucasus. On the one hand, Turkey and Azerbaijan formalized
their union by signing the Shusha Declaration on June 15, 2021. On the other hand, Russia continues
to increase its influence on Armenia, essentially depriving it of its real sovereignty. According to the head
of regional programs of the Georgian Strategic Analysis Center G. Vasadze, in these conditions there is
simply no place for Tbilisi in regional formats of relations [2].
The emphasis on the implementation of the European and Euro-Atlantic integration policy contributes
to a kind of Georgia’s departure from regional self-identification in favor of strengthening relations with
the states of Eastern Europe that have similar ambitions (Ukraine, Moldova). This approach was formalized
in 2021 in the form of the “Association Trio” format. Also, Georgian experts are considering options
for strengthening security policy through the development of regional partnership in the Baltic-Black Sea
region – with Ukraine, Lithuania and Poland [2]. Thus, the regional policy of Georgia is actually subordinate
to its global positioning, based on a consistent orientation towards the West.
There is no alternative to the implementation of a pro-Western political course for Georgia. It is clearly
visible from broad public support for this direction of foreign policy. A consolidated position regarding
the European future of the state has been formed in Georgian society. According to sociological research,
since 2012 the level of support for EU membership has not dropped below 61% (in August 2015).
In December 2020, it reached 80%. There is also a consensus on NATO membership. The lowest level
of support for the ideas of Euro-Atlantic integration for the same period was in November 2016, and also
amounted to 61%. At the end of 2020, 74% of Georgian citizens supported the idea of membership
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in the Alliance [16].
The Russian threat remains an important factor determining the popularity of the pro-Western foreign
policy course in Georgian society. The key challenge to the security of Georgia is the occupation of a part
of the territories (Abkhazia, Tskhinvali Region) by the Russian Federation. The issue of the territorial
integrity of the state remains one of the priorities for the Georgian society. There could be no compromises
on it for the majority of population. The Georgian authorities continue to declare the invariability of their
position regarding territorial integrity at the diplomatic level. A new elite has formed in Georgia. It is
completely oriented towards the West and clearly defines the Russian Federation as an aggressor state [2].
This is confirmed by the low electoral support of political forces promoting the clear pro-Russian agenda (for
example, the “Democratic Movement – United Georgia” party of N. Burjanadze). Part of society retains
extreme antagonism towards Russia due to the Russian occupation of Georgian territories. It is illustrated
by mass demonstrations (for example, the protests on June 20, 2019 against the presence of State Duma
deputy S. Gavrilov in the building of the Georgian parliament) [1, p. 88].
At the same time, the last decade has seen a gradual de-escalation of the confrontation caused
by the coming of moderate politicians to power in Georgia (whom the opposition accuses of having ties with
the Russian Federation). Tbilisi does not have the potential to resolve the issue of restoring territorial integrity
by force. Also, Georgian opportunities to respond to Russian provocations (the phenomenon of “creeping
occupation”) are limited. As a result, it can be stated that for the current Georgian authorities, the issue of deoccupation de facto fades into the background. In practice, the focus in state policy is made on strengthening
the capacity of Georgia and implementation of the integration ambitions in a “limited” form (without full
control of the state’s territories).
At the same time, fears are expressed that the ruling forces in Georgia – the “Georgian Dream” party –
are deliberately implementing a policy aimed at covertly blocking the integration ambitions of the state. First
of all, it is about reducing foreign investment flows and undermining relations with the West. According
to B. Hodges, the government’s position on the construction of a deep-sea port in Anaklia raises questions.
Implementation of this project should significantly increase the transit potential of Georgia and strengthen its
position in the region. Despite the fact that in words the project enjoys the full support of the authorities,
some analysts argue that the delay in its implementation is caused by Tbilisi’s unwillingness to irritate
Moscow. The Georgian authorities also tried to block the sale of the Georgian company “Caucasus Online”
(an operator of an optical cable running along the bottom of the Black Sea) to Azerbaijan. In 2020 special
amendments were made to the legislation, which complicate the execution of the deal. In both cases, we are
talking about slowing down the implementation of projects that strengthen Georgia’s ties with other states –
and thus contradict the interests of Russia [13]. The West’s relations with Georgia are also undermined
by the conservative positions of the Georgian leadership, for example, on the rights of sexual minorities.
The beating of the participants of the LGBT march in Tbilisi in early July 2021 caused a negative reaction
from the American embassy, provoking a confrontation with Prime Minister I. Garibashvili [14].
The internal political balance of power in Georgia has a significant impact on the foreign policy potential
of Tbilisi. It is characterized by a confrontation between two key political poles – the ruling “Georgian
Dream” party of B. Ivanishvili and supporters of the former President of Georgia M. Saakashvili, united
in the “United National Movement” party [11] (“dreamers” against “mishists”). The former came to power
on the wave of dissatisfaction with Saakashvili’s policies in 2012, and continues to hold the lead. However,
the absence of real qualitative changes in the development of the state – contrary to loud promises –
contributes to the disappointment of a part of the electorate. At the same time, Saakashvili remains a toxic
politician for a significant part of the Georgian population. His attempts to return to active political activities
are causing an extremely ambiguous reaction. Due to internal disagreements, several influential figures
who advocated reducing Saakashvili’s influence in the party (D. Bakradze, G. Ugulava) broke away from
the UNM in 2017.
In general, “Georgian Dream” manages to retain the leadership in the political life of Georgia. The last
elections in the state brought her success. In 2018, the “dreamers” managed to secure victory
in the presidential race for the formally independent candidate S. Zourabichvili, who enjoyed their full
support [4]. In the 2020 parliamentary elections, “Georgian Dream” also celebrated its victory. However, it
should be borne in mind that the parliamentary successes of the party in the last elections are primarily due
to the total domination in single-mandate districts. At first, in 2012, “dreamers” received only 41
out of 73 mandates from them, while 32 mandates went to their opponents from the UNM [17, p. 60]. But
then the situation changed dramatically. In 2016, “Georgian Dream” won elections in 71 of 73 single-mandate
districts [18]. In 2020, it achieved victory in all 30 single-mandate districts (their total number was reduced
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at the insistence of the opposition) [10]. The very nature of the electoral process according to this scheme
leaves wide space for subtle manipulations and machinations, when state resources are used to support
a candidate from the ruling party. Overhauling the Georgian electoral system in favor of eliminating singlemandate districts could change the balance of power.
The last important battleground for the Georgian authorities and the opposition was the local elections
scheduled for October 2, 2021, which were intended to resolve the internal political crisis. On April 19,
a preliminary agreement was signed on possible early parliamentary elections through the mediation
of the president of the European Council C. Michel. According to its terms, if the opposition succeeds
in the local elections, “Georgian Dream” agreed with the need to re-elect the parliament in 2022. In order
to avoid such a scenario, Ivanishvili’s party must gain at least 43% of the vote. However, at the end of July,
it refused to comply with the terms of the agreement. The chairman of the “Georgian Dream” I. Kobakhidze
said that the party does not deny the possibility of re-elections. However, it is ready to do this not
as a fulfillment of an obligation, but solely as an act of goodwill “... if from the actions of opposition political
parties we will see that our political system is ripe for effective coalition government and such a regime will
not harm its interests” [7]. At the same time, the non-signing of the agreement by the radical opposition and
Europe’s inability to influence it were named as the reasons for the cancellation of the previous agreements.
This approach of the Georgian authorities has sharpened the criticism of the West against them.
The election results showed that “Georgian Dream” secures a confident leadership in the state. It gained
more than 46% of the vote, and also won the mayoral elections in almost all cities of Georgia [12]. However,
this does not mean the end of the internal crisis in the state. The return of Saakashvili to Georgia on the eve
of the elections and his detention becomes a new reason for the intensification of the political struggle.
The “Saakashvili factor” was unable to influence the electoral process. However, mass demonstrations
organized by the opposition in support of the politician show that it can be used. At the same time, it plays
a role not only for the domestic political agenda, but also for the Georgia’s foreign policy. Saakashvili is
becoming a kind of “banner” or “symbol”. The criminal case against him is presented as an example
of political repression, on the basis of which the opposition is trying to discredit the Georgian authorities
in the eyes of its Western partners. The fact that he still has a high reputation in the West complicates
the situation for the “Georgian Dream”, whose representatives have taken a fundamentally tough stance
towards their political opponent.
Conclusions. Analysis of the regional policy of Georgia shows a certain limited potential of Tbilisi
in the South Caucasus. Georgia views the development of good-neighborly relations with the states
of the region as an important area of foreign policy designed to ensure the most beneficial use of its
geopolitical position. However, the key direction of Georgian foreign policy remains the implementation
of the course towards achieving membership in the EU and NATO. It is extremely difficult for Georgia to
find a place in the new regional environment, which is characterized by a competitive struggle between
external players (Russia, Turkey) and a decrease in the influence of the West. Tbilisi cannot get involved
in the development of new initiatives and projects identified after the end of the Second Karabakh War.
Participation in the 3+3 Platform is impossible for Georgia because of the conflict with the Russian
Federation, and the unblocking of transport links in the region rather worsens its geopolitical position.
The situation for Tbilisi is complicated by the internal political crisis, which affects relations with
partners. Some controversial decisions of the Georgian authorities negatively affect the state’s foreign policy
positions, undermining its relations with Western partners. One of them remains the criminal prosecution
of the former President of Georgia M. Saakashvili. It must be taken into account in the development
of Ukrainian-Georgian relations. Despite the intensification of cooperation within the framework
of the “Association Trio” format, Kyiv and Tbilisi are still far from achieving a real strategic partnership.
At the same time, the softened position of the Georgian authorities in relation to the Russian Federation,
as well as the limited potential of Georgia in the South Caucasus, raise concerns about its prospects. Georgia
remains Ukraine’s companion on its way to the EU and NATO. However, in the Caucasus, it should
not be viewed as an exclusive, priority partner of our state.
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Замікула М. О., Фротвейт М. М. Зовнішня політика Грузії в умовах нового балансу сил
на Південному Кавказі після закінчення Другої Карабаської війни
В статті розглядаються характерні риси зовнішньої політики Грузії на південнокавказькому
напрямку. Визначаються ключові інтереси, що формують зовнішньополітичну орієнтацію Тбілісі
(європейська та євроатлантична інтеграція; звільнення окупованих територій; використання
транзитного потенціалу). Аналізується позиція Грузії щодо актуальних регіональних ініціатив,
які формують порядок денний південнокавказької політики після подій Другої Карабаської війни.
Наголошується на готовності Грузії зіграти роль посередника у мирному процесі між Вірменією
та Азербайджаном – проте водночас вказується на обмежений потенціал Тбілісі у цьому питанні.
Відзначається занепокоєння частини грузинських експертів щодо перспектив розблокування
вірмено-азербайджанського кордону (оскільки це може позбавити Грузію її виняткової ролі
транзитного хаба). Пояснюється неможливість участі Грузії у роботі багатосторонніх
регіональних форматів, які включають Російську Федерацію. Окремо розглядається вплив
внутрішньополітичного чинника на зовнішню політику Тбілісі. Загострення протистояння
між владою («Грузинська мрія») та опозицією («Єдиний національний рух») ускладнює ситуацію,
загрожуючи інтересам держави. При цьому наголошується на критичному підході окремих
західних експертів до оцінки діяльності грузинської влади, в якій вони бачать ознаки свідомого
підриву прозахідного курсу. Ці побоювання не впливають на незмінність курсу європейської та
євроатлантичної інтеграції, що реалізується Грузією. Його безальтернативність визначається
громадською думкою, яка демонструє надзвичайно високий рівень підтримки ідеї членства в ЄС
та НАТО. Проте чітка прозахідна орієнтація водночас обмежує регіональний потенціал Тбілісі.
Фактично Грузії складно знайти своє місце в регіоні в умовах загострення конкурентної боротьби
за вплив між РФ і Туреччиною, та зниження впливу Заходу.
Ключові слова: Південний Кавказ, зовнішня політика, Грузія, європейська та євроатлантична
інтеграція, Друга Карабаська війна, Платформа 3+3.
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АНАЛІЗ ПРИХОВАНИХ ТЕМ ПРОПАГАНДИ КРЕМЛЯ В УКРАЇНІ12
Одним із визначальних складників безпекової політики РФ є пропаганда. Для того, щоб
зрозуміти наміри й конкретні цілі пропаганди, важливо виявити тематичну структуру
пропагандистських меседжів.
Дослідження присвячено аналізу тематичної структури аналітичних повідомлень на сайті
російської мережі інформаційних каналів RT у певний період здійснення РФ гібридної війни проти
України, а саме: з вересня 2018 р. до квітня 2020 р. Методологічну основі склало тематичне
моделювання на основі STM моделі.
Результати дослідження дали змогу виявити щонайменше 12 прихованих тем, які змістовно
не перетинаються й легко піддаються однозначній і зрозумілій інтерпретації. Для кожної
з них визначено перелік найбільш імовірних слів, що визначають ці теми. Діапазон тем охоплює
як виключно внутрішньоукраїнські питання і проблеми, так і відносини України з РФ
та західними сусідами.
Виявлено найчастіше використовувані прийоми подачі тематичного матеріалу, серед яких
застосування прийому «довгограюча платівка», «прив’язка» тем до певних подій або контексту
окремих повідомлень / сукупності повідомлень, актуалізація старих повідомлень в новому
контексті тощо. Аналіз дав змогу виявити своєрідну тематичну мережу тем, які йдуть поруч
в одному документі, або документах, близьких за часом, тим самим посилюючи сукупний вплив
на аудиторію. Такий же ефект досягається й завдяки почерговому використанню монотемних
і різнотемних документів. Важливим є й аналіз пропагандистських меседжів у часово-тематичному
вимірі. Показано, що в досліджуваному періоді з погляду змісту й цілей пропаганди чітко
виокремлюються два періоди – період Президентства П. Порошенка й період Президентства
В. Зеленського, кожен із яких так само можна поділити на два підперіоди з характерною для них
тематикою повідомлень. Однак, попри їхні відмінності, тематичною константою залишається
дискредитація політиків, експертів, збройних сил країни, нав’язування цільовій аудиторії
однобокого про-російського бачення світу.
Ключові слова: гібридна війна РФ в Україні, пропаганда, RT, аналітичні повідомлення,
структурний тематичний аналіз, тематичне моделювання, модель STM (Structural Topic Model).
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні дезінформація й пропаганда є
елементом «м’якої» сили РФ і частиною її безпекової політики, зокрема гібридних війн. У 2012 –
2013 рр. після обрання на третій президентський термін, В. Путін почав використовувати кібератаки
й дезінформацію, щоби протидіяти «м’якій» силі Заходу й компенсувати слабкість власної
конвенційної стратегії. Російська стратегія дезінформації й пропаганди функціонує на основі «спроб
і помилок» і чітко розробляється для кожної країни чи групи, зосереджуючись на наративах і поганих
новинах, які найкраще спрацьовують у конкретному оточенні. Основна мета – дискредитувати
політиків, експертів, інституції та медіа цільових країн, створити однобоку про-російську
реальність [11, c. 9-10]. Інструментами такого впливу є RT, Sputnik, Ruptly, TASS. Об’єктом нашого
дослідження обрано один із таких ресурсів – медіа-ресурс RT, а саме: аналітичні повідомлення
на сайті RT з хештегом «#Украина» (https://russian.rt.com/trend/334986-ukraina).
1

Пропонована стаття підготовлена в межах проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним
впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 ERASMUS-JMO-2021MODULE).
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Мета статті – з’ясувати найважливіші для РФ теми, які нав’язують українському суспільству.
RT (Russia Today), заснована 2005 р. як альтернатива англосаксонському медіа-середовищу,
сьогодні є доступною для 700 млн глядачів по всьому світу (7 млн лише в Європі). Кремль прагне
перетворити RT (а також Sputnik, Ruptly, TASS) в інформаційний ресурс, що домінує у світі й розпочав
укладати партнерські угоди зі світовими медіа, щоби посилити свої позиції [2].
Аналіз досліджень і публікацій по темі. У 2017 р. на прес-конференції з В. Путіним президент
Франції Е. Макрон назвав RT та Sputnik «органами впливу, пропаганди й брехливої пропаганди» [18].
Проте це не єдина офіційна критика: Офіс комунікацій Сполученого Королівства кілька разів
накладав санкції на канал за порушення кодексу мовлення; RT визнано «агентом зовнішнього впливу»
в США [19]. За два тижні до обрання Д. Трампа Президентом США американська розвідка
представила звіт «Оцінка російської діяльності й намірів у нещодавніх виборах у США» (спільно
укладений ЦРУ, ФБР та НАБ), де російські медіа звинуватили в підриві громадської довіри
до демократичного процесу, цькуванні Г. Клінтон і зниженні її електорального потенціалу [3].
У Європі RT чітко називають агентом російської дезінформації: «російський уряд застосовує
широкий арсенал інструментів і засобів, зокрема «фабрики думок» і спеціальні фонди (наприклад,
«Русский мир»), спеціальні структури (Россотрудничество), багатомовні ТБ-станції (наприклад, RT),
псевдо-новинарні агенції й мультимедійні служби (наприклад, Sputnik), транскордонні соціальні й
релігійні групи, бо режим прагне представити себе як єдиного захисника традиційних, християнських
цінностей, а соціальні медіа й інтернет тролі провокують виклики демократичним цінностям,
розділяють Європу, здобувають внутрішню підтримку і створюють образ «failed states» на Східному
кордоні ЄС [5].
М. Елсва (M. Elswah) й Ф. Говард (Ph. Howard) уважають, що колись RT був амбіційним проєктом
публічної дипломатії, зорієнтованим на формування і просування позитивного іміджу Росії у світі.
Проте, динаміка створення новин зазнала суттєвих змін упродовж російсько-грузинської війни
2008 р. Відтоді RT поширює сумніви стосовно Заходу, його медіа, порядку денного, цінностей
під гаслом «запитуй більше» [4].
У період російсько-української війни RT є потужним інструментом формування ставлення
до України, до війни й до РФ на Заході. Німецькі журналісти називають цей вплив «витонченим», а
отже дуже небезпечним. Ця «витонченість» полягає в тому, що саме пропагандистські ресурси
Москви перебирають на себе роль платформи для ведення критичної дискусії на Заході про помилки,
недоліки та слабкі місця власного суспільства включно [1].
Методологія дослідження. Ефективність медіа-впливу RT можна пояснити за допомогою
таких теорій медіа:
• «гіподермічної голки» / «чарівної кулі» [10]: чим інтенсивніший вплив, тим залежнішими
від інформації стають споживачі. І хоча сьогодні не можна стверджувати, що вплив RT на аудиторію
є абсолютним, усе ж є ті, хто повністю підтримують позицію RT і стають ретрансляторами
повідомлень;
• «теорія культивації» [6]: чим інтенсивніший вплив RT як єдиного джерела інформації, чим
частіше повторюють окремі повідомлення й нав’язують певні смисли чи оцінку подій / людей, тим
більше картина світу реципієнта збігається з картиною світу джерела інформації. Одне з завдань RT –
створити так зване «задзеркалля», тобто спотворений світ, який не збігається з об’єктивною
реальністю;
• «теорія спіралі мовчання» [12]: нав’язування думок / оцінок/ ставлення як «єдино
правильного», «об’єктивного», «підтримуваного більшістю». Ті, хто не ототожнюють себе
з більшістю, починають, принаймні, сумніватися в правильності своїх переконань, а потім,
спантеличившись, заплутавшись у думках, ставлять під сумнів усю інформацію, а це теж є однією
з цілей інформаційної війни РФ;
• «теорія порядку денного» [17]: RT висвітлює певні події з більшою інтенсивністю (і не завжди
це події, важливі для громадськості; це події, щодо яких формують громадську думку, бо вони
важливі для РФ) й відтак створюють враження їхньої пріоритетності, більшої ваги в порівнянні
з іншими;
• «теорія символічного інтеракціонізму» [13]: RT широко використовує метафору,
фразеологічні звороти, пейоративну лексику, щоби створити іміджелогеми з чітким оцінним
судженням, які позначають події / об’єкти / людей;
• «теорія використання та задоволення» [9]: оскільки споживачі обирають інформацію,
яка відповідає їхнім інтересам чи потребам, RT пропонує новини в емоційно яскравій та легкій
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для розуміння формі, часто апелюючи до страху чи бажання критикувати (страх, невпевненість,
бажання критикувати все, що не відповідає «нормі» – одні з найбільших стимулів до пошуку й обміну
інформацією);
• «теорія фреймінгу» [7]: RT створює ментальні фрейми, які наперед визначають природу й
напрям розуміння аудиторією реальності ;
• «психодинамічна модель» [8]: медіа-повідомлення RT про Україну є чітко об’єктоорієнтовані, наприклад, Україна (уряд, суспільство), РФ і третя сторона.
У нашому дослідженні проаналізовано аналітичні повідомлення на сайті RT з хештегом
«#Украина»
(https://russian.rt.com/trend/334986-ukraina).
Усі
990
повідомлень
поділено
на 4 підперіоди, кожен з яких має свою специфіку, що проявляється в змінах напряму пропаганди і
в змісті аналітики статей. Перші два періоди (вересень – грудень 2018 р. і січень – квітень 2019 р.)
припадають на час Президентства П. Порошенка, причому другий із них – це передвиборний період,
коли російська пропаганда працювала в очікуванні нового Президента України. Наступні два періоди
(травень – грудень 2019 і січень – квітень 2020 р.) – час Президентства В. Зеленського. Під час
першого Кремль, і відповідно пропагандисти RT, приглядалися до нового очільника держави, а
другий – виражається в тому, що пропаганда Кремля, зробивши належні висновки, і далі проводить
власну пропагандистську політику з огляду на нові умови.
Аналіз обмежили заголовками статей RT, які зазвичай чітко визначають предмет повідомлень і
які концентровано «присмачені» пропагандистськими кліше / ярликами; назва статті виражає її зміст
у винятково стислій формі. Усе це дає змогу виявити фокус і водночас отримати загальний
тематичний ландшафт російської пропаганди досліджуваного періоду.
Для вирішення окресленої мети використано тематичне моделювання, яке належить до сімейства
ймовірнісних методів аналізу колекцій і яке дає змогу виявити приховані структури, що генерують
вихідні документи. Ці приховані структури називають темами. Теми представляють собою коло явищ,
подій, сутностей, які складають зміст і структуру документа, вони визначаються через ключові слова,
які їх фіксують.
Для моделювання тем застосовано модель STM (Structural Topic Model) [14; 15; 16], яка належить
до категорії генеративних і базується на підрахунку частоти слів у текстах. У застосуванні до нашого
дослідження документи (заголовки статей) і колекція документів представляють собою ймовірнісну
суміш тем, оскільки кожне слово кожного заголовка може належати іншій темі. Теми описуються
векторами пропорцій, що вказують на ймовірність (частку) слів, які презентують відповідні
особливості цієї теми. Метадані, які супроводжували кожен документ, – це дата появи статті, номер
підперіоду й ознака, що фіксує особу Президента України відповідного підперіоду.
Розрахунки проводилися на мові програмування R з використанням пакетів ggraph, ggthemes,
ldatuning, quanteda, stm, tidytext, topicmodels та інших.
Виклад основного матеріалу. Оскільки кількість можливих тем k апріорі невідома,
то із припущень, зроблених на попередньому етапі аналізу, проаналізовано можливе значення k
з діапазону від 5 до 50. На підставі розрахунків згідно з описаною вище процедурою і з огляду
насамперед на такий критерій, як когерентність (узгодженість – сoherence), а також
простоту/зрозумілість інтерпретації теми, для подальшої роботи взято k = 12. На основі STM-моделі
побудовано 12 тем і визначено ключові слова, пов’язані з ними.
Тематичне моделювання закладає, що тема є розподілом ймовірностей слів, а найімовірніші слова
загалом можуть вказувати на основну тему.
Рис. 1 демонструє для кожної з топ-12 тем слова, ймовірність появи яких в темі є найбільшою.
Зазначимо, що тлумачити зміст теми на підставі найбільш імовірних слів треба обережно, оскільки
вони представляють лише невелику частину розподілу ймовірностей і не обов’язково є
найексклюзивнішими словами теми. Тому, формулюючи її зміст, довелося брати до уваги й інші
слова, а також додатково аналізувати документи, у яких тема представлена найвиразніше
(з найбільшою ймовірністю). Відтак аналіз дав змогу сформулювати назви топ-12 «прихованих» тем
усієї колекції даних:
– Тема 1: Передвиборчий хаос в Україні (мікс тем);
– Тема 2: Формула Штайнмаєра + підтримка України з боку США;
– Тема 3: Інцидент у Керченські протоці + «Русофобія»;
– Тема 4: Громадянство РФ для мешканців ДНР/ЛНР + підвищення ціни на газ в Україні (мікс тем);
– Тема 5: Розірвання Договору про дружбу з РФ + внутрішня політика Зеленського (зміни + газ);
– Тема 6: Зеленський вступає в повноваження Президента України;
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Рис. 1. Топ-теми й їхні ключові слова
– Тема 7: Реформи Зеленського + евакуація українців із Китаю (протести в Нових Санжарах,
коронавірус);
– Тема 8: Православна церква України – розкольник;
– Тема 9: Уведення військового стану в деяких регіонах України + боєготовність ЗСУ;
– Тема 10: Агресивна поведінка України щодо ДНР/ЛНР + «Агресивний» Порошенко
(або Антирейтинг Порошенка);
– Тема 11: Підтримка Вишинського;
– Тема 12: Газові переговори [20].
Як бачимо, загалом теми в переліку є досить конкретними і практично не накладаються
одна на одну.
Для виявлення значущості і зв’язку/подібності між темами проаналізовано розподіл
тем за документами.
Значущість тем демонструє рис. 2, на якому показана агрегована (усереднена) частота появи
кожної теми в документах колекції. Як бачимо, з усіх тем у колекції понад 10% припадає
на антипорошенківську пропаганду й агресивне ставлення України щодо самопроголошених
утворень ДНР/ЛНР (тема 10 – 11,1%), а також арешт керівника інформагентства «РІА НовиниУкраїна» Кирила Вишинського та звинувачення його в державній зраді (тема 11 – 11,5%) і меседжі
російської пропаганди проти автокефалії української церкви (тема 8 – 10,9%). Причому перша з них –
це своєрідна «довгограюча платівка», котра активно використовувалася протягом усього
досліджуваного періоду з різними інтерпретаціями, тоді як дві інші теми мають подієвий характер
і найбільше число відповідних повідомлень припадає на активну фазу цих подій, тоді як у наступні
періоди відбувається «прив’язка» цих повідомлень до потрібного контексту. Понад 9% у колекції
займають повідомлення на ще дві подієві теми – інцидент у Керченській протоці (тема 3 – 9,6%)
і набуття громадянства РФ мешканцями окупованих територій (тема 4 – 9,1%). Зауважимо, що
остання тема з подієвої поступово перетворилася на постійно актуальну. Місце посередині списку
зайняла тематика президентських передвиборних змагань, де найчастіше згадуються В. Зеленський
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і П. Порошенко (тема 6 і 1 – відповідно 9% і 8%), далі – газові питання (теми 12 і 2 – відповідно 7,7%
і 6,3%), проблеми, пов’язані зі ЗСУ (тема 9 – 7,3%). Питання, які ми означили як внутрішня політика
Президента В. Зеленського (тема 7 і 5 – 5,6% і 4%), займають найменшу частку серед топових тем
колекції. Це при тому, що сам термін «Зеленський» є словом, яке найчастіше трапляється в переліку
виділений слів.

Рис. 2. Розподіл тем (за частотою) в колекції
Оскільки кожен окремий документ може бути мультитематичним (представляти інформацію
з кількох тем), то також можна говорити про пов’язаність тем у тому сенсі, що вони часто
трапляються в спільних документах. Рис. 3 демонструє, що всі теми можна поділити на 4 групи:
– монотема – автокефалія українського православ’я (тема 8);
– група тем, пов’язана з Президентством П. Порошенка і Президентськими виборами (тема 1 і 10);
– події довкола К. Вишинського й Керченської протоки, які безпосередньо стосуються
інтересів/звинувачень проти Росії (тема 3 і 11);
– група тем, які виражають інтереси РФ і сподівання щодо вирішення яких РФ
пов’язує/пов’язувала з В. Зеленським як новим Президентом України (тут у центрі трійка тем,
що стосуються В. Зеленського як Президента України, його реформ і політики (теми 5, 6 і 7); по один
бік від «трикутника» – газові проблеми і російське громадянство для мешканців окупованих
територій (теми 12 і 4), по інший – підтримка сепаратистів та інформаційний супровід вигідних
для РФ умов припинення конфлікту на окупованому Донбасі (теми 9 і 2).
Тепер поглянемо, як теми розподілені між документами, користуючись рис. 4. На кожному
графіку ймовірність γ, яка відображена на осях х, варіює в межах від 0 до 1 і визначає належність
документів до даної теми. Якщо стовпчик високий біля 0 (тобто багато документів має ймовірність γ,
яка близька до 0), то це означає, що маємо чимало документів, які не належать до відповідної
теми. Якщо є багато значень біля 1, то це означає, що є багато документів, які винятково
представляють одну тему. Узагальнено, наведені розподіли демонструють, як колекція документів
представляє визначений перелік тем.
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Рис. 3. Тематична мережа (взаємна пов’язаність тем) колекції ( > 0.1)

Рис. 4. Гістограма розподілу тем у документах
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Спільним для всіх графіків розподілу ймовірності γ є значне скупчення документів в околі 0 і
цілковитий брак скупченості біля 1. Це означає, що всі теми присутні в багатьох документах, тобто
один і той же матеріал багаторазово повторюється, що є характерним для пропагандистських
матеріалів (для створення так званого ефекту «жуйки»). Так само вказана особливість свідчить,
що практична більшість документів має характер мультитемний, що також є ознакою
пропагандистського матеріалу, який завдяки «різнотем’ю» намагається зачепити/охопити
якнайширшу аудиторію читача/глядача. За формою розподілу ймовірності γ теми можна поділити
на 2 групи: (1) з коротким хвостом і (2) з довгим хвостом. Довгий хвіст розподілу ймовірності γ для
теми є свідченням того, що в колекції є документи, які написані саме на цю тему, тобто такі, у яких
ймовірність належності до заданої теми є високою. Короткий «хвіст» свідчить про протилежне.
У досліджуваній колекції найвища ймовірність однієї теми досягає 0,75. За нашими
спостереженнями, «довгохвоста» форма розподілу більшою мірою характерна для
подієвих / сюжетних тем (у яких є прив’язка до часу – з огляду на життєвий цикл події), або
у випадках, коли з’являються спеціальні повідомлення на задану тему для підкреслення їхньої
важливості. «Короткохвоста» форма характерна для тем, які можуть служити «універсальними»
додатковими доказовими аргументами для багатьох пропагандистських цілей/кампаній.
У нашому випадку темами, які присутні в багатьох документах (діапазон зміни ймовірності γ
порівняно вузький: від 0 до максимально 0.6), є теми: (5) внутрішня політика В. Зеленського, (7)
реформи В. Зеленського, (2) формула Штайнмаєра й підтримка України з боку США, (3) Керченська
протока й русофобія, (6) набуття В. Зеленським повноважень Президента України. Щодо решти тем,
то в колекції є по кілька публікацій, присвячених саме цій темі. На нашу думку, серед них виділяються
своєю актуальністю для цілей пропаганди тема: антипорошенківська (10), газова (12), набуття
мешканцями окупованих територій громадянства РФ (4). Інші теми з цієї групи мають характер
подієвий [20].
Зв’язок між темами і змістом пропаганди стає ще більше очевидним, якщо скористатися
метаданими документів. Використання метаданих належить до однієї з найголовніших переваг STMмоделі. У нашому випадку це – визначений підперіод, а також інформація про те, хто є
Президентством України в час, коли з’явився документ.
Насамперед (рис. 5) стає зрозумілим, у якому напрямі активізується російська пропаганда.
У перший підперіод пропаганда була найактивнішою і велася за 8 виділеними темами. Акцент
зроблено на питаннях Томосу й автокефалії української церкви (тема 8), проблемах запровадження
військового стану в регіонах України й боєготовності ЗСУ (тема 9), урегулювання проблеми
Донбасу за формулюю Штайнмаєра й підтримці України з боку США (тема 2), інциденті
в Керченській протоці та «русофобії» (тема 3). До цього також долучаються проблеми, пов’язані
з набуттям російського громадянства й підвищення ціни на газ (тема 4), антипорошенківська
пропаганда (тема 10), арештом К. Вишинського (тема 11), а також українсько-російські газові
перемовини (тема 12).
У другий підперіод акценти зміщуються в передвиборну площину. Пропаганда активно ведеться
за 6 темами. Це – передвиборний мікс і агітація (тема 1), а також продовжуються невигідні для
П. Порошенка теми – безпосередня антипорошенківська пропаганда (тема 10), арешт К. Вишинського
(тема 11), набуття російського громадянства й підвищення ціни на газ (тема 4), а також українськоросійські газові перемовини (тема 12), інцидент у Керченській протоці та «русофобія» (тема 3).
У третій підперіод, який пов’язаний із набуттям Президентства України В. Зеленським,
змінюється не лише напрями, але й активність пропаганди. З одного боку, активно експлуатують старі
теми – антипорошенківська пропаганда (тема 10), інцидент у Керченській протоці та «русофобія»
(тема 3), дещо менше – арешт К. Вишинського (тема 11), набуття російського громадянства й
підвищення ціни на газ (тема 4). З іншого боку, з’являються нові теми – набуття Президентства
В. Зеленським (тема 6), реформи В. Зеленського і проблеми COVID-19 (тема 7).
Четвертий підперіод – це період, коли «оглядини» нового Президента України завершилися й
пропаганда частково повертається до своїх першопочаткових цілей. Продовжується експлуатація
тематики набуття Президентства В. Зеленським (тема 6), реформи В. Зеленського і проблеми
COVID-19 (тема 7), але водночас пропаганда знову повертається обличчям до старих заїжджених
тем – урегулювання проблеми Донбасу за формулою Штайнмаєра й підтримка України з боку США
(тема 2), інцидент у Керченській протоці та «русофобія» (тема 3), набуття російського громадянства
й підвищення ціни на газ (тема 4), питання Томосу й автокефалії української церкви (тема 8),
проблеми запровадження військового стану в регіонах України й боєготовності ЗСУ (тема 9).
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Рис. 5. Розподіл тем за кількістю документів у розрізі періодів
Якщо сказане згрупувати насамперед із погляду тем, то тут виділяємо чотири групи тем:
– які актуальні увесь час – інцидент у Керченській протоці та «русофобія» (тема 3), набуття
російського громадянства й підвищення ціни на газ (тема 4), а також частково – безпосередня
антипорошенківська пропаганда (тема 10 – в останній підперіод дещо втратила актуальність);
– які тісто пов’язані з цілями пропаганди, але активізуються лише в певні періоди (ситуативні) –
урегулювання проблеми Донбасу за формулою Штайнмаєра і підтримка України з боку США (тема 2),
питання Томосу й автокефалії української церкви (тема 8), проблеми запровадження військового
стану в регіонах України й боєготовності ЗСУ (тема 9), арешт К. Вишинського (тема 11);
– подієві, але які можна використати в цілях пропаганди – передвиборний мікс і агітація
(тема 1), набуття Президентства В. Зеленським (тема 6), реформи В. Зеленського і проблеми
COVID-19 (тема 7 і 5);
– які виражають економічні інтереси РФ – газові перемовини (тема 12) [20].
Рис. 6 і 7 дають порівняльний аналіз тематичного змісту російської пропаганди підперіодів
Президентства П. Порошенка і В. Зеленського. Рис. 6 свідчить, що актуальними і спільними
для обох Президентів України були три теми – інцидент у Керченській протоці та «русофобія»
(тема 3), набуття російського громадянства й підвищення ціни на газ (тема 4), антипорошенківська
пропаганда (тема 10). Сюди ж можна віднести ще дві теми – арешт К. Вишинського (тема 11),
урегулювання проблеми Донбасу за формулою Штайнмаєра й підтримка України з боку США
(тема 2). З рис. 7 бачимо, що «зеленківськими» (періоду В. Зеленського) можна назвати теми 6 і 7,
які стосуються насамперед внутрішньої політики В. Зеленського, тоді як до «порошенківських»
(періоду П. Порошенка) треба віднести теми 1 і 8 – перевиборний мікс і автокефалія
української церкви.
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Рис. 6. Розподіл тем за кількістю документів у розрізі Президентства
П. Порошенка і В. Зеленського

Рис. 7. Графічне представлення тематичних переваг у періоди Президентства
П. Порошенка і В. Зеленського
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Висновки. Одним із визначальних складників безпекової політики РФ є пропаганда, замішана
на дезінформації. Для того, щоб зрозуміти наміри й конкретні цілі пропаганди важливо виявити
тематичну структуру пропагандистських меседжів та особливостей їхнього втілення (використання).
Це дасть основу для адекватного і своєчасного реагування на них.
Дослідження присвячено аналізу тематичної структури аналітичних повідомлень (документів)
на сайті російської мережі інформаційних каналів RT у певний період здійснення РФ гібридної війни
проти України – із вересня 2018 р. до квітня 2020 р. Методологічну основі склало тематичне
моделювання, яке належить до сімейства ймовірнісних методів аналізу колекції текстів
із застосуванням STM моделі.
Результати дослідження дали змогу виявити щонайменше 12 прихованих тем, які змістовно
не перетинаються й легко піддаються однозначній і зрозумілій інтерпретації. Для кожної з них
визначено перелік найбільш імовірних слів, що визначають ці теми. Загалом сукупність тем презентує
цілі пропаганди РФ, яка густо «присмачена» дезінформацією й пропагандистськими ярликами/кліше
й намагається охопити якомога ширшу аудиторію. Діапазон тем охоплює як виключно
внутрішньоукраїнські питання і проблеми, так і відносини України з РФ та західними сусідами.
До топових тем (з погляду частоти подання в різних повідомленнях) належать: антипорошенківська
пропаганду й агресивне ставлення України щодо самопроголошених утворень ДНР/ЛНР; арешт і
звинувачення в державній зраді на користь РФ керівника інформагентства «РІА Новини-Україна»
К. Вишинського; меседжі російської пропаганди проти автокефалії української церкви.
Виявлено найчастіше використовувані прийоми подачі тематичного матеріалу, завдяки яким
«нав’язуються» читачеві пропагандистські цілі. Це і застосування прийому «довгограюча платівка»
(безконечне повторювання одних і тих же тем у текстах різних повідомлень), і «прив’язка» тем
до певних подій або контексту окремих повідомлень / сукупності повідомлень, і актуалізація старих
повідомлень в новому контексті тощо. Аналіз дав змогу виявити своєрідну тематичну мережу тем, які
йдуть поруч в одному документі, або документах, близьких за часом, тим самим посилюючи
сукупний вплив на аудиторію. Такий же ефект досягається й завдяки почерговому використанню
монотемних і різнотемних документів. Важливим є й аналіз пропагандистських меседжів у часовотематичному вимірі. Показано, що в досліджуваному періоді з погляду змісту й цілей пропаганди
чітко виокремлюються два періоди – період Президентства П. Порошенка й період Президентства
В. Зеленського, кожен із яких так само можна поділити на два підперіоди з характерною для них
тематикою повідомлень. Акцент у перший підперіод за Президентства П. Порошенка зосереджені
на антипорошенківській пропаганді, питаннях автокефалії української церкви, проблемах Донбасу,
тоді як під час другого підперіоду увага зміщується в передвиборну площину, насамперед
на невигідні для П. Порошенка теми. Перший період Президентства В. Зеленського – це його
своєрідні «оглядини», коли змінюються не лише тематика пропаганди, але її активність. Однак уже
в другий підперіод пропаганда РФ частково повертається до своїх першопочаткових цілей, старих
повторюваних тем, зокрема: урегулювання проблеми Донбасу за формулою Штайнмаєра, підтримки
України з боку США тощо.
Перспектива дослідження вбачається в трьох площинах: 1) хронологічне продовження
дослідження пропаганди RT; 2) вивчення використання ідеологічних міфів і стереотипів, характерних
для кожної тематики; 3) аналіз особливостей і глибини впливу кожної тематики на українську
аудиторію.
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Yuskiv B. M., Karpchuk N. P. Analysis of the Kremlin Propaganda Hidden Topics in Ukraine
Propaganda is one of the defining components of Russia’s security policy. In order to understand
the intentions and specific goals of propaganda, it is important to identify the thematic structure
of propaganda messages.
The study is devoted to the analysis of the thematic structure of analytical reports on the website
of the RF network of information channels RT in a certain period of Russia’s hybrid warfare against
Ukraine (namely, from September 2018 to April 2020). Thematic modeling based on STM model makes
the research methodological basis.
The results of the study have made it possible to identify at least 12 hidden topics that do not intersect
in content and are easy to be interpreted unambiguously and clearly. For each of them the list of the most
probable topics outlining words is defined. The range of topics covers both exclusively domestic issues,
problems, and Ukraine’s relations with Russia and its western neighbors.
The most frequently used methods of presenting thematic material have been singled out, specifically,
the use of "long-playing record", "linking" topics to specific events or the context of individual messages /
set of messages, updating old messages in a new context, etc. The analysis has enabled to identify
a thematic network of topics that appear in one document, or documents close in time, thus increasing
the overall impact on the audience. The same effect is achieved through the alternate use of mono-topic
and multi-topic documents. The analysis of propaganda messages in the time-thematic dimension is also
important. It is shown that in the researched period in terms of content and goals of propaganda
two periods are clearly distinguished, i.e., the period of P. Poroshenko’s Presidency and the period
of V. Zelensky’s Presidency, each can also be divided into two subperiods with their characteristic
messages. However, despite their differences, the thematic constant remains, that is the discrediting
of politicians, experts, the country’s Armed Forces, and the imposition of a one-sided pro-Russian
worldview on the target audience.
Keywords: hybrid warfare of the Russian Federation in Ukraine, propaganda, RT, analytical reports,
structural thematic analysis, thematic modeling, STM (Structural Topic Model).
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