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ПЕРЕДМОВА 
 
Глибокі перетворення у всіх сферах суспільного життя, подальша демо-

кратизація суспільства, національне відродження України зумовили необ-
хідність докорінного перегляду підходів до державного управління. Побудова 
незалежної демократичної держави та світові інтеграційні процеси потребують 
створення якісно нової системи управління, враховуючи як реалії сучасного 
життя й перспективи соціально-економічного розвитку, так і досвід управління 
в розвинутих країнах світу та вітчизняний історичний досвід. Специфікою 
державного управління є насамперед унікальність об’єкта, яким виступає 
суспільство в цілому; монопольний характер на встановлення норм права: 
значний вплив політичних, а подекуди й суб’єктивних факторів на рішення 
органів управління державою. 

Особливо актуальними для розвитку сучасного періоду державного 
управління є процеси глобалізації та інтеграції. Ця актуальність зумовлена 
перш за все об’єктивною необхідністю розкриття в історичній ретроспективі 
складного й багатогранного процесу розвитку теорії державного управління в 
Україні, дослідженням закономірностей та особливостей розвитку державо-
творення в інтеграційних світових тенденціях. 

Нагальна потреба навчально-методичного забезпечення цього процесу, з 
урахуванням складності та динаміки інтеграційних змін, що відбуваються в 
зовнішній та внутрішній політиці України, обумовила актуальність розробки 
навчального посібника “Еволюція поглядів на єдиний світ і процеси інтеграції”, 
у якому вміщено основні довідкові матеріали з питань історичного розвитку 
інтеграційних процесів в контексті теорії державного управління. 

Запропоновані навчально-методичні матеріали стануть у нагоді слухачам 
і студентам, що навчаються за спеціальностями “Державне управління” та 
“Міжнародні відносини”, аспірантам і викладачам, науковим працівникам та 
всім, хто цікавиться питаннями міжнародної інтеграції, глобалізації, 
міжнародного співробітництва. 
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РОЗДІЛ 1 
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

1.1. Антична епоха в розвитку Європи 
 
Для розуміння процесів, пов’язаних зі створенням і розвитком Євро-

пейського Союзу, вкрай важливо з’ясувати витоки формування самої євро-
пейської цивілізації, оскільки тільки в такому історичному контексті можна 
зрозуміти як еволюцію ідеї європейської єдності, так і основні цінності на яких 
вона базується. 

Для аналізу витоків сучасної європейської цивілізації варто звернутися 
передусім до епохи античності (VІІІ ст. до н.е. − V ст. н.е.) − періоду Давньої 
Греції і Давнього Риму. Античність посідає особливе місце в історії Європи, 
оскільки саме в той час були закладені основи всього її подальшого розвитку. 

Відправною точкою всього суспільного розвитку Давньої Греції був 
поліс, який, відозмінюючись протягом століть, залишався основною державною 
організацією античного суспільства практично до його кінця. Дещо пізніше на 
території Апенінського півострова виник і розвинувся італійський варіант 
поліса − цівітас, найбільш яскравим прикладом якого був Рим. Античні грома-
дянські общини були першими в світовій історії демократіями. 

В давньогрецьких полісах всі, хто належав цьому місту і називався 
громадянином, мали однакові права і обов’язки, а також спільну систему ціннос-
тей. Це передбачало, що їх статус громадян звичайно давав право брати участь в 
управлінні суспільними справами, у всіх релігійних обрядах і володіти частиною 
міської території. Однак це покладало також на них обов’язок забезпечувати себе 
зброєю і захищати місто, сплачувати податки і коритися законам та посадовим 
особам. Ці прерогативи і переваги, права й обов’язки визначали зміст 
громадянства і відрізняли повноправних громадян, іноземців або рабів. 

Зародження європейської цивілізації античного типу майже одностайно 
відносять до реформ Солона в Афінах (VІ ст. до н.е.). Саме тоді з’явилась 
соціальна структура, основними рисами якої стали: 

- панування приватної власності; 
- громадянське суспільство і сам інститут громадянства; 
- ринковий характер економіки (з опорою на вільних громадян − 

приватних власників); 
- законодавство, що враховувало не лише права, а й обов’язки громадян 

тощо. 
В цьому полягала основна відмінність античної цивілізації від інших 

давніх цивілізацій Сходу. На відміну від Європи традиційні цивілізації Сходу 
не пережили такої соціальної мутації, тому вони ніколи не знали: 

- панування приватної власності в господарстві. Приватна власність 
хоча й існувала, але вона ніколи не була тут основою економіки; 

- поняття “громадянського суспільства” та інституту громадянства, 
оскільки тут не існувало громадян, а були лише піддані. 



6 

Якщо в центрі уваги в процесі розвитку європейської класичної циві-
лізації завжди був індивідуум, людина, її права і свободи, обов’язки і майно, 
життя і честь, то в східних цивілізаціях над усе стояли інтереси колективу і 
держави як найбільш відомого людству соціально організованого колективу, 
волю якого висловлював старший, начальник, вождь, намісник і, нарешті, 
правитель як верхівка соціальної піраміди. 

Здобутки Давньої Греції були успадковані й розвинуті Римом. На Апе-
нінському півострові сформувалось розвинуте сільське господарство, високого 
рівня досягли сухопутна й морська торгівля. В той же час народ Італії створив 
мережу міст, які були не тільки економічними і політичними центрами, але і 
місцями всіх видів інтелектуальної діяльності й дозвілля. У підсумку цього 
римська цивілізація глибоко змінила життя людей і характер людських відносин. 
Це призвело до появи не тільки нових технологій, але й нового образу мислення, 
які у багатьох випадках збереглися на століття, а деякі й до нашого часу. 

В середині ІІІ ст. до н. е. Рим почав перетворюватися на світову державу. 
“Золотий вік” Римської імперії припадає на ІІ ст. н. е., коли її володіння в епоху 
Антонінів (96 – 192 рр.) охоплювали Британію, Піренейський півострів, Галлію, 
далі кордон проходив по нижній течії Рейну, по Дунаю від його витоків до 
впадіння у Чорне море, включаючи території сучасної Швейцарії, Австрії, 
Румунії, балканських держав, а також Малу Азію, Близький Схід, Північну 
Африку. У сферу впливу Римської імперії входило Північне Причорномор’я з 
грецькими містами-державами Тіра (суч. Білгород-Дністровський), Ольвія (на 
берегах Дніпрово-Бузького лиману), Херсонес (суч. Севастополь), Боспорське 
царство (Керченський півострів та Тамань). За оцінками її територія 
охоплювала близько 5 млн. кв. км. з населенням не менше 60-70 млн. чол. 

Перетворення Римської держави в Середземноморську зробило Рим 
економічним, політичним і культурним центром величезного комплекса, який 
здавався його мешканцям “ойкуменою” – єдиним цивілізованим світом тої епохи. 
На підтвердження можна навести оцінку сприйняття ось цієї цивілізаторської ролі 
Риму одним з римлян-сучасників, який зазначав, що завдяки римлянам міста 
імперії сяють красою і привабливістю, вся країна прикрашена як сад і вся земна 
поверхня стала загальною батьківщиною. Грекам, варварам можна спокійно 
мандрувати з однієї вітчизни в іншу, не страшні їм більше ні малоазійські 
ущелини, ні піски Аравії, ні варварські орди, оскільки для безпеки достатньо 
належати до Римської імперії. Римляни виміряли увесь світ, замостили річки, 
обернули пустелі в заселені краї, упорядкували законом і добрими звичаями. 

Дійсно, у ІІ ст. в імперії було 372 дороги, вимощені каменем, загальною 
протяжністю 80 тис. км. Лінія цих доріг була вирівняна, по боках викопані 
канави для стоку води, через річки й глибокі овраги перекинуті мости. Через 
кожну тисячу кроків (міля) стояли кам’яні стовпи з указанням відстані до 
найближчих населених пунктів і до міста Риму. В самому Римі, на форумі, 
стояв стовп з позолоченим верхом, який вважався початком усіх доріг Римської 
імперії і став підставою для висліву: “Всі дороги ведуть до Риму!”. 

Враження від Риму, як єдиного центру цивілізації, посилювалися тим, що 
Римська держава лише на Сході стикалась з іншими давніми державами 
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(Боспорське царство, Вірменія, Парфянське царство), в той час як майже на 
всьому іншому протязі прикордонної лінії сусідами Римської імперії були 
племена і народності, які стояли на більш низьких рівнях економічного і 
соціально-політичного розвитку, ніж еліни і римляни. 

Сприймаючи, засвоюючи й переробляючи культурну спадщину (в її 
широкому розумінні) давньосхідного й елліністичного світу, римляни одно-
часно сприяли залученню до греко-римської культури пануючих верств насе-
лення західних провінцій імперії, розповсюджуючи в їх середовищі латинську і 
грецьку мови, знайомлячи їх з господарськими і технічними досягненнями, 
міфологією, творами мистецтва, архітектури, літератури, науковими знаннями і 
філософськими теоріями, а також з системою римського права. Особливо 
інтенсивно цей процес йшов з І ст. н.е. під впливом адміністрації провінційного 
управління і римської імператорської армії. 

Саме в межах Римської держави внаслідок взаємодії культур Східного 
Середземномор’я, Італії й материкової Європи і склалася цивілізація, яку 
прийнято називати античною. 

Зачарованість Римом збереглась не тільки у давніх народів, що мешкали в 
цій римській “ойкумені”, але й перейшла до варварських народів, що оселилися 
на руїнах Римської імперії. І це не дивно, зазначає відомий історик хрис-
тиянства Михайло Поснов: “Римська єдина держава, римська культура – були 
не пустими, малозначущими словами, а поняттями з виключно вагомим зміс-
том”. Взагалі традиція дуже багато значила для людини Середньовіччя. На 
підтвердження можна навести приклад франкського короля Хлодвіга (481-511), 
який, після завоювання Галлії і прийняття в середині 90-х рр. V ст. хрис-
тиянства, дістав від імператора Анастасія в далекому Константинополі титул 
проконсула з усіма консульськими регаліями. Намагаючись піднести значення 
своєї влади, Хлодвіг завжди посилався на ці “інсигнії” Анастасія. Красно-
мовним свідченням досягнень Хлодвіга є те, що протягом наступних три-
надцяти століть 18 королів, правлячи країною, яку він завоював, носили 
відозмінену форму його імені – Людовик. 

Причому, це було характерним не тільки для заходу Європи, але й сходу. 
Як відомо, з часів Василя ІІІ (1505-1533) великі князі московські, пізніше царі, 
виводили свій родовід від Пруса, двоюрідного брата римського імператора 
Августа, нащадком якого в 14 коліні вважався засновник династії київських 
князів Рюрік. Тоді ж, у “Сказанні про князів Володимирських” була обгрун-
тована й легенда про передачу візантійським імператором Костянтином ІХ 
Мономахом свому онуку київському князю Володимиру Всеволодовичу (1113–
1125) царського вінця, знаменитої “шапки Мономаха”, якою з тих пір 
“вінчаються всі великі князі володимирські, коли стають на велике княжіння 
руське”. Таким чином, автор “Сказання” монах Спірідон-Сава перетворив 
столиці як Західної, так і Східної Римської імперії в джерело влади 
володимирських, а отже, і московських князів. 

Антична епоха обумовила важливі політичні, економічні й етнічні зміни 
на європейському континенті, які визначили його подальший розвиток. Можна 
виділити чотири найбільш характерні риси цього процесу. 
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По-перше, відбулась значна зміна етнічної й лінгвістичної карти Європи. 
На початку нашої ери вона виглядала наступним чином. На величезних 
просторах європейських володінь Римської імперії мешкали багаточисельні 
племена кельтів, фракійців, ілірійців, значною мірою латинізовані. На Бал-
канах, території Малої Азії, Близькому Сході, тобто території майбутньої 
Східної Римської імперії, жили греки та інші, еллінізовані народи, тут панувала 
розмовна грецька мова. 

Північніше від римського кордону на обширах Центральної й Північної 
Європи розміщувалися численні племена інших “варварів”, тобто неримлян: 
германців, тих же кельтів. Кордон кельтського ареалу проходив десь у районі 
Тюрингії. Скажімо, в німецькій назві Чехії - Богемія -утрималась давня назва 
країни кельтського племені боїв - Воіопаетшп. Основним районом поселень 
германців в давнину були південь Скандинавії, територія сучасної Данії (півострів 
Ютландія, Зеландія), пізніше вони просунулися в райони Рейну, Везера, Ельби. 

Складний конгломерат народів являла собою Східна Європа, яку населяли 
слов’яни, балти, фіно-угорці, а Північне Причорномор’я − іранці (скіфи, сармати), 
греки, інші елінізовані народи. У ІІІ ст. тут появляються і германці. 

Відмінною особливістю цих народів була тісна взаємодія місцевих спільнот 
одна з одною і їх всіх з греко-римським світом. Значною мірою саме під впливом 
політичних, економічних, культурних взаємин з Римом у них розпочався 
інтенсивний процес розкладу первісного ладу. Набуття багатств у вигляді 
військової здобичі стало однією з найважливіших функцій варварського 
суспільства, а утворення на початку ІІІ ст. племінних союзів і цілих народностей 
сприяло їх політичній консолідації. Власне на основі цих племінних союзів в 
майбутньому і склалися європейські нації. Відчуваючи до того ж земельний голод 
унаслідок швидкого збільшення населення, варвари з кінця ІV ст. і особливо в  
V ст. в масовому порядку починають переселятися на територію імперії. У 
істориків ця епоха отримала назву Великого переселення народів. 

У той же час у 40-х рр. ІV ст. імперія вступила в смугу кризи. Наростання 
внутрішніх суперечностей у пізній Римській імперії послаблювало її здатність 
до відбиття зовнішньої небезпеки. Варваризація імперії посилила сепара-
тистські настрої в провінціях, поглибила протиріччя пануючих еліт. Після 
смерті імператора Феодосія І (379-395) Римська імперія остаточно поділилася 
на східну зі столицею у Константинополі і західну, столицею якої спочатку був 
Медіолан (суч. Мілан), а потім Равенна. Цей поділ приблизно співпадав з 
поширенням грецької і латинської мов. До середини V ст. імперією були 
втрачені Африка, Іберія, Британія, Панонія і Західна Римська імперія фактично 
обмежувалася однією Італією. Але й тут від імені номінальних імператорів 
розпоряджалися начальники найманих варварських дружин, поки в 476 р. один 
з них, по імені Одоакр, не проголосив себе королем і не відіслав імператорські 
інсигнії до Константинополя з листом, в якому заявляв, що “подібно сонцю на 
небі, імператор має бути один на землі”. 

Так Західна Римська імперія і формально припинила своє існування. Саме 
ця подія вважається межею, яка відділяє добу античності від доби раннього 
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Середньовіччя (476 - середина ХІ ст.), коли власне й розпочався процес 
становлення сучасної європейської цивілізації. 

Як наслідок, якщо в ІV ст., до початку Великого переселення народів, 
населення Європи виразно поділялося на “римлян” і “варварів”, то в VІ-VІІ ст. 
воно являло собою в Західній Європі строкату суміш напівварваризованих 
колишніх римлян і напівлатинізованих колишніх варварів, які стали основою для 
формування романських народів: французів, італійців, іспанців, португальців, 
каталонців, а на сході румунів і молдаван. В Німеччині різні зарейнські племена 
являли собою етнічний комплекс, з якого згодом склалася германська (або 
німецька) народність. На основі інших германських племен сформувалися сучасні 
австрійці, англійці, голландці, данці, шведи, норвежці, ісландці. 

На початку VІ ст. починаються масштабні походи в межі Східної Римської 
імперії слов’ян, які з другої половини століття теж набувають характеру массових 
переселень і колонізації Балканського півострова. Вони поступово слов’янизують 
Панонію, Далмацію, Болгарію, Македонію і більшість материкової Греції. Одно-
часно слов’яни на заході просуваються у межиріччя Одера й Ельби, на сході – у 
басейни верхнього Дніпра, верхів’я Волги і Західної Двини, басейни озера 
Ільмень, річок Волхова та Оки, де відбувається слов’янизація місцевого 
балтського й фіно-угорського населення. Як результат формуються три гілки 
слов’янських племен – західні (сучасні поляки, чехи, словаки, лужицькі сорби), 
південні (словенці, серби, хорвати, чорногорці, боснійці, македонці, болгари) та 
східні (українці, білоруси, росіяни). 

На основі балтських племен сформувалися сучасні литовці і латиші, а на 
основі фіно-угорських племен – естонці та фіни. Колись багаточисельні кельти 
дали життя сучасним бретонцям, валійцям, ірландцям, шотландцям. 

Отже, у VІІІ ст. етнічна карта Європи стабілізувалася, почала набувати в 
цілому сталих рис і приблизно відповідає сучасній етнічній карті. Головні мовні 
спільноти (кельти, германці, романці, слов’яни, балти, фіно-угри) володіли 
майже тими самими територіями, де й досі живуть їх нащадки. 

По-друге, в умовах “варваризації” Римської імперії постала проблема 
континуїтету (безперервності) і дисконтинуїтету (перервності), внеску різних 
суспільств у розвиток європейської цивілізації. Формування середньовічної 
Європи було результатом сінтезу, взаємодії соціально-економічних структур, 
що склалися в останні століття існування Римської імперії, з одного боку, і в 
суспільствах варварів - з іншого. Звичайно виділяють три основні зони, в яких 
наступність і розрив римської культури, як і сприйняття римських традицій, 
мали різне значення при становленні середньовічного суспільства. До 
внутрішньої зони синтезу входили регіони, що охоплювали Середземномор’я. 
Середня зона синтезу простиралась від Британії і Північної Франції по Дунаю 
до Чорного моря, почасти включаючи колишні римські провінції та найближчі 
райони поза їх укріплених кордонів (лімесу). Найбільш віддалена зона 
включала племена, які мали лише нерегулярну взаємодію з римлянами. 
Племінне суспільство в цій зоні синтезу на багатьох територіях зберігалось 
протягом сотен років, і середньовічне суспільство сформувалося в них під 
впливом Франкської та Візантійської імперій після VІІ ст. 
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Тобто, типи такого сінтезу визначалися переважанням на тій чи іншій 
території пережитків античних відносин, або, навпаки, відносин, що розвивалися в 
варварських суспільствах. Там, де античний вплив укорінився глибше, розвиток 
суспільства йшов швидше. Передусім це позначилося на процесах державо-
творення. На території Західної Римської імперії в V-VІ ст. утворюються так звані 
“варварські” королівства: вестготське (419), вандальське (439), бургундське (443-
457), франкське (486), остготське (493), лангобардське (568) тощо. З середини V 
ст. германські племена англів, саксів, ютів починають переселятися в Британію, де 
також створюють декілька англосаксонських королівств. 

З утворенням у 623 р. держави Само розпочинається процес державо-
творення у слов’ян, який активізувався в V ІІІ-ІХ ст. і обумовив виникнення 
держав як у західних та південних, так і в східних слов’ян. Відображенням цих 
процесів стала поява на європейській арені Давньоруської держави, яка при-
ходить на зміну протидержавним утворенням східних слов’ян VІ-VІІІ ст. у 
вигляді племінних союзів. 

Ці держави в ході історичного розвитку стали зародками спочатку 
середньовічних, а пізніше й сучасних європейських держав 

По-третє, саме за часів Римської імперії зародилося християнство. Воно 
набуло важливого значення в Римській імперії головним чином з двох причин. 
По-перше, із-за існування соціальної напруги, від якої страждала більшість 
соціальних груп від рабів і колонів (дрібні земельні арендатори) до солдатів і 
міських чиновників. По-друге, космополітична Римська імперія нехтувала й 
ігнорувала етнічну належність людей. Тому все більше людей змушено було 
шукати нові форми етнічної ідентичності. Християнство було відкритою релігією 
для людей, які страждали фізично і соціально, а також для полегшення психо-
логічних страждань представників освічених верств римського суспільства. 

Перші двісті років його існування уряд мало ним цікавився. Але, на 
кінець ІІІ - початок ІV ст. воно перетворилось на потужну суспільну силу, що 
змусило державу звернути дуже серйозну увагу на взаємовідносини імпера-
торської влади і християнських релігійних об’єднань. Спочатку влада нама-
галася зупинити його поширення засобами терору і протягом десь шестидесяти 
років (249-313) було зроблено декілька спроб винищити християн. Однак, не 
зважаючи на жорсткі переслідування з боку імператора Діоклетіана, хрис-
тиянство на початок ІV ст. було найбільш численним віросповіданням у 
Римській імперії за кількістю прихильників (приблизно 15% населення, при-
чому переважна їх більшість жила на Сході. 

Навернення імператора Костянтина (306-337) стало головним поворотним 
пунктом в історії християнства. Протягом одного людського життя христи-
янська церква, доти поставлена поза законом і жорстко переслідувана, стає 
привілейованою, а потім і панівною, державною релігією. Ці зміни значною 
мірою були пов’язані з намірами Костянтина зміцнити імперію, а також з тим, 
що в своїй боротьбі за владу він спирався на східну провінційну знать. Тому, в 
313 р., на наступний рік після розгрому свого основного суперника, Костянтин 
оголошує у Медіолані едикт про свободу вірувань, який виключав можливість 
нових гонінь на християн. 
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Значну роль в оформленні офіційної ідеології християнської церкви 
відіграв І Вселенський, Нікейський, собор (325), на якому був прийнятий так 
званий Нікейський символ віри і встановлена система церковної адміністрації. 
Єпископи Риму, Александрії й Антіохії були оголошені патріархами, перші 
двоє отримали почесний титул “папи”. З чотирьох префектур, на які була 
поділена Римська імперія часів Костянтина Великого, три західні префектури − 
Італія, Галлія, Ілірія, які включали територію від Британії до Егейського моря − 
становили одну церковну провінцію, яка підпорядковувалася римській кафедрі. 
З європейських територій лише Фракія не входила до її складу. Четверта − 
префектура Схід, що охоплювала територію від нижнього Дунаю до Лівійської 
пустелі, поділялася між Александрійським й Антіохійським патріархатами. 
Александрійському підпорядковувались Єгипет і Лівія, а Антіохійському − три 
мітрополії-екзархати: понтійський з осередком у кападокійській Кесарії, ефе-
ський і фракійський з осередком в Іраклії. На чолі кліра провінцій були постав-
лені архієпископи, а в містах клір очолювали єпископи. Згодом патріархами 
були оголошені єпископи Єрусалима і Константинополя − нової столиці 
імперії, куди вона була перенесена Костянтином у 330 р. 

З переносом столиці починається новий етап в історії християнства. 
Пересаджена на орієнтальний грунт нова римська монархія, що відтепер бере за 
зразок політичний устрій східних деспотій, прагне створити новий тип 
християнської церкви, цілком підпорядкованої державі та її імператору. Однією 
з найхарактерніших ознак нової влади стало її намагання бути єдиним і 
абсолютним авторитетом не лише у справах державно-політичних, а й у 
церковно-релігійних питаннях (так званий “цезаропапізм”). 

Це наклало свій відбиток на розвиток європейської цивілізації в 
подальшому. Але, в цілому, визнання християнства державною релігією мало 
величезне значення для пізньої Римської імперії, а також в якості одного з 
потужних чинників формування сучасної Європи. Передусім у складі імперії 
з’явилася нова потужна суспільна організація зі своєю особливою ієрархією. 
Церква ставши державною релігійною організацією на території всієї імперії, 
вважала себе тепер всесвітньою - католицькою, або вселенською, церквою. 

Вона розгорнула широку місіонерську діяльність на периферії імперії, серед 
“варварів”. У ІV і особливо в V ст. багато з сусідніх варварських племен уже 
прийняли християнство. До кінця VІІІ ст. завершується процес утвердження 
християнства в головних державах Західної Європи. В ІХ ст. він поширюється на 
слов’янські країни і християнство наближається безпосередньо до кордонів Русі. 
У 864 р. охрестилася Болгарія, в 928-935 рр. − Чехія, в 962-992 рр. − Польща. В  
ІХ ст. християнство утверджується і в інших слов’янських країн, таких як 
Сербія, Хорватія. Найближча сусідка Русі − Угорщина активно запозичувала 
християнство з Болгарії та Німеччини: в 973 р. його приймає король Гейза, а 
завершує христианізацію Угорщини святий Стефан (997-1038). В 960 р. король 
Гарольд Синій Зуб запроваджує християнство в Данії, а остаточно його 
утверджує Кнут Великий (995-1035). З кінця Х ст. христианізація поширюється 
на інші скандинавські країни - Норвегію та Швецію, де ним опікуються 
норвезькі королі Олаф І Трігвессон (969-1000) та Олаф ІІ Святий (1015-1030) і 
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король Швеції Олаф (1000). В Ісландії, яка не мала королів, християнство у 
1000 р. прийняв альтинг. 

Таким чином, християнська релігія створила нову культурну спільноту − 
християнський світ. А середньовічна західна Respublika Christiana (хрис-
тиянська республіка), підкреслює Арнольд Тойнбі, породила новітню світську 
західну цивілізацію. 

З цим, по-четверте, тісно було пов’язане те, що вакуум утворений 
падінням Римської імперії заповнювався усвідомленням християнським світом 
себе не тільки як релігійної громади, а й як єдиної політичної спільноти. Хоча 
Римська імперія впала, її релігія тріумфувала. Духовні й світські володарі 
християнського світу мало-помалу вбиралися в цезарські мантії. На Заході, де 
імперія впала раніше, саме єпископ Римський створив уявлення про новий лад, 
зіпертий на спільний авторитет латинської церкви і католицького імператора. 
Тривале панування Риму, зазначає Бертран Рассел, призвичаїло людей до ідеї 
єдиної цивілізації під єдиним урядуванням. Суттю своєю і в ідеї імперія, на 
думку римлян, була всесвітня. Ця концепція перейшла й до Церкви, яка була 
“католицькою”, тобто всесвітньою. Протягом усього середньовіччя концепція 
єдиної людської родини, єдиної католицької віри, єдиної всесвітньої культури і 
єдиної всесвітньої держави не йшла людям із думки ще відтоді, зазначає він 
далі, як вона була більш-менш реалізована Римом. Власне саме в цьому полягає 
коріння чисельних спроб відновити єдність християнського світу на імперських 
засадах протягом усього Середньовіччя. 

Античність наклала свій відбиток на розвиток Європи не тільки в 
ранньому Середньовіччі, але й в наступний час. Хоча після падіння Західної 
Римської імперії і виникнення на її території варварських королівств багато з 
досягнень античного світу було забуто, ці досягнення як в галузі матеріальної, 
так і духовної культури, знову і знову відроджувались, опановувались і пере-
осмислювались відповідно до потреб тої чи іншої епохи, стимулювали подаль-
ший розвиток різних сфер суспільного життя. 

Зокрема, великий вплив здійснили римські політичні інститути, римське 
право. Достатньо сказати, що існуюча в більшості європейських країн конти-
нентальна модель місцевого управління має свої витоки в Давньому Римі, 
оскільки її правова форма та основні елементи склалися ще в період еволюції 
Римської держави. В процесі формування єдиної централізованої держави та 
переходу від античної республіки до імперії неримське населення вело постійну 
боротьбу за рівні з громадянами Риму політичні і громадянські права. Особливо 
гострим було питання щодо політичного рівноправ’я, що значно розширювало 
можливості населення інших громад − municipes (неримських громадян) для 
участі як в суспільно-державному житті, так і в торгівельно-економічних 
відносинах на основі римського приватного права. 

Однак, навіть після того як римське право було поширене на всю 
територію Римської імперії, міста і громади провінцій залишалися municipium − 
такими, що не мають політичних прав, навіть при здійсненні ними незначної 
юрисдикції, яка повністю була підпорядкована римським магістратам. У 
провінційні міста призначалися римські магістрати (префекти чи інші 
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чиновники), які забезпечували жорстке проведення в життя норм римського права 
і приписів римських органів та посадових осіб. З часом поступово розширювалася 
їх адміністративна компетенція та судова влада і, навпаки, муніципальні 
магістрати поступово позбавлялися владних повноважень і попали в повне 
підпорядкування. Так закладалися правові і політичні засади взаємодії між 
центральною (державною) та місцевою (муніципальною) владами за умови 
жорсткої опіки останньої представниками центральної влади на місцях. 

Тобто, сучасна континентальна модель організації місцевої влади є 
результатом тривалої еволюції римської системи. 

Можна наводити й інші приклади. Так, найціннішою пам’яткою Римської 
імперії став “Согрш ]іігІ8 сіуііів” (“Звод цивільного права”) − зібрання 
правових норм, відоме як Зведення Юстініана (VІ ст.), що підвело підсумки 
всього законодавства Римської імперії. Звод включав у себе чотири частини: 
Кодес Юстініана в 12 томах, який містив закони римських імператорів; Дігести − 
відривки з творів видатних римських юристів, що тлумачили “римське право”, 
в 50 книгах; Інституції − короткий юридичний посібник для суддів та учнів-
юристів (в одній книзі); Новели − нові закони Юстініана, які не увійшли в 
Кодекс (з 535 р. і до кінця його царювання). Саме воно, завдяки обгрунтуванню 
ідеї сильної центральної влади і детальній розробці права приватної власності, 
регулювання товарного господарства, виявилося наймогутнішим джерелом 
багатовікової рецепції (запозичення) римського права у більшості європейських 
країн, у тому числі і в українських землях. 

Таким чином, корені сучасної європейської цивілізації сягають епохи 
античності. То був час, коли закладалися основи всього подальшого розвитку 
Європи, коли цивілізація, що формувалася в її найбільш розвинутих регіонах, 
здійснювала все більший вплив на області, як прилеглі до Середземномор’я, так 
і більш віддалені − в глибині континенту. 

 
1.2. Формування єдиної європейської цивілізації в ранньому Середньовіччі 

 
Особливості засвоєння античної спадщини, розвитку християнства і хрис-

тиянської церкви обумовили формування в ранньому Середньовіччі двох 
складових єдиної європейської цивілізації. Середньовічна Європа відчула на 
собі потужну історичну інерцію античного світу. Але, якщо Захід був 
повернутий обличчям до Риму, то Русь і Балкани були повернуті до другого 
Риму − Константинополя. Тому можна говорити про західний і східний варіант 
у відносинах Європи з античним світом. 

Після падіння Західної Римської імперії Рим і Константинополь як два 
головних центри християнства опинилися в різних історичних умовах, що 
визначило поступове розходження шляхів їх подальшого розвитку. У зв’язку з 
цим необхідно з’ясувати як, в силу яких причин формувалися ці особливості. 

Провідною державою християнського світу в ранньому Середньовіччі 
залишалася Візантійська імперія, східна половина “спадщини” великого Риму, 
похила, але могутня, зосередження давньої і нової культури, торгівлі й ремесел 
тодішнього світу. Світове значення імперії обумовлювалося тим, що її 
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володіння знаходилися в Європі й Азії, тобто охоплювали увесь відомий тоді 
культурний світ і включали велику кількість племен і народів. Могутність 
візантійського імператора, крім сильної армії і флоту, полягала, по-перше, в 
тому, що під його рукою були і східні патріархи, і римський папа, а по-друге, в 
перенесенні на нього ореолу величі Риму, оскільки лише він сприймався як 
єдиний законний імператор. Тому, як слушно зауважують Юрій Пахомов та 
його колеги, ранньосередньовічний західнохристиянський ареал формувався на 
переферії могутнього тоді східнохристиянського світу. 

Східна Римська імперія, як відомо, виявилася більш стійкою, ніж Західна, 
що пояснюється рядом важливих чинників: 

- передусім її більш розвинутими і усталеними економічними відно-
синами. Населення Візантійської імперії до початку арабських завоювань 
складало близько 20 млн. жителів. Тут існували такі великі торговельно-
промислові центри, як Александрія в Єгипті, Антиохія в Сирії, Смірна й Ефес в 
Малій Азії, Константинополь і Фесалоніки на Балканському півострові. Слід 
зазначити, що в західнохристиянському світі на той час не зберіглося жодного 
міста, подібного Константинополю з населенням щонайменше 200 тис. чол., в 
Х ст. − понад 500 тис. і в ХІІ ст. − близько 1 млн. Жвава торгівля з азіатським 
Сходом не переривалася, а навіть зміцнилась, особливо коли в ІІІ ст. по 
сусідству виникло велике новоперсидське царство Сасанідів; 

- рабовласницький лад у Східній Римській імперії не мав таких різких 
рис занепаду, як це мало місце на Заході. Це пояснювалось насамперед тим, що 
рабовласництво у східних провінціях імперії, особливо в сільському 
господарстві, не відігравало такої великої ролі, як на Заході. В економіці Сходу 
велике місце посідали вільні ремісники в містах і общинне селянство на селі; 

- елліністична культура, що являла собою результат багатовікових 
зв’язків греків з різними народами Близького Сходу, була однією з умов, що 
сприяла збереженню певної стійкості Візантії. 

Грецька пізньоелінська мова, яка на відміну від античної грецької 
включила в себе багато елементів з мов інших народів Сходу, своєрідний 
міський устрій, який сходив коріннями до давньоелінського полісу, 
східнохристиянський культ, в якому синкретично відбились місцеві вірування 
різних народів Близького Сходу, давні торговельні зв’язки − все це 
згуртовувало населення східної частини Середземного моря, створювало 
основи для розвитку особливої греко-візантійської народності. 

Вже за Константина Великого, після перенесення столиці на Босфор, 
Римська імперія поступово почала змінювати свій характер. Котапііав, 
латинство, імперії, як підкреслює Норман Дейвіс, неминуче зменшилось, 
змінились і політичні пріоритети: відтоді осереддя імперії містилось не в Італії, 
а на Балканах та в Малій Азії. Проте імператори та їхні піддані й далі вважали 
себе за римлян. Держава офіційно продовжувала йменувати себе Римською 
(Ромейською), а латинська мова залишалася державною мовою, хоча 
розмовною мовою на Сході була грецька. 

За Юстініана (527-565) була навіть зроблена відчайдушна спроба 
відновити кордони імперії на Заході. Значною мірою це вдалося: були 
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завойовані північноафриканське Вандальське, італійське Остготське королів-
ства, а також південне узбережжя Іспанії. Юстініан намагається також 
пов’язати різноманітні народності, що входили в імперію, єдністю віри і закону. 
З цією метою здійснюється величезна робота по кодифікації римського права, 
яка мала закласти основи світової імперії. Охоплений “теологічним запалом” та 
“християнською поміркованістю” імператор на соборі в Константинополі в 553 р. 
спробував наблизити монофізитські церкви (коптську і яковітську) до 
православного віровчення. Сучасникам здавалося, що імперія повертається до 
“щасливих днів” імператорів Августа і Траяна. 

Однак вже невдовзі після смерті Юстініана володіння Візантії різко 
скоротилися. На початок VІІІ ст. у імперії, внаслідок нападів лангобардів, 
слов’ян та арабів залишалося не більше третини земель порівняно з її 
кордонами за Юстініана. Південна частина Балканського півострова, частина 
Південної Італії, південний берег Криму, Мала Азія й острови Архіпелагу − все, 
що залишилось від великої, “відновленої” Римської імперії. 

Проте, імперія встояла і потрясіння, завдане слов’янами та арабами, не 
супроводжувалося тими наслідками, що Велике переселення народів. Основна 
причина цього полягала у відносній твердості воєнної організації імперії, нових 
засадах цивільної адміністрації, нарешті, в церковному устрої християнської 
церкви, яка нерідко приймала на себе тяготи цивільного управління і 
компенсувала слабкість світської влади. 

В цілому ж, Візантійська імперія, саме в “смутні часи” VІІ ст., 
спираючись на еллінські національні основи, здійснила радикальні зміни, які 
отримали назву візантизму і містили в собі передумови її подальшого 
соціального й політичного відродження: 

- наплив варварів у Візантію, передусім слов’ян, сприяв демократизації 
соціального ладу Візантійської імперії, прискорюючи процес подолання рабо-
власницьких відносин; 

- в той же час імперія ставала тепер більш однорідною − грецькою, а не 
греко-римською, як це було раніше. Офіційною державною мовою стала ви-
ключно грецька. Центр уваги імперії цілком зосереджувався на Балканському 
півострові й Малій Азії; 

- з арабськими завоюваннями візантійське православ’я втрачувало у 
своєму обсязі, але вигравало в цільності, оскільки Сирія, Єгипет та інші регіони 
були твердинями монофізитства, аріанства та інших течій у християнстві; 

- відбуваються суттєві зміни і в духовній культурі, ідеології. Як засіб 
духовного зв’язку і єдності між громадянами східної половини імперії формується 
візантійська культура. Візантізм, зазначає Михайло Поснов, сприйняв і 
перетворив усі відомі йому культури, зберіг усі види мистецтва, науки, права, 
однак надав усьому цьому своєрідне забарвлення. Відмінна риса візантійської 
культури − це глибока релігійність, навіть з відтінком аскетизму. Візантійці, 
налякані бурхливим розвитком богословсько-філософської думки в ІУ-У ст., що 
потягла за собою смуту не тільки в церковному, але і в державному житті, 
створили богослов’я, яке характеризувалося традиціоналізмом та консерватизмом; 
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- значними були зміни і в політичній сфері. В цілому, Візантійська 
імперія, незважаючи на постійний вплив східної культури, зберегла дуже багато 
зі спадщини Римської імперії античних часів. Тут продовжувала діяти система 
платної цивільної служби і дисциплінована професійна армія, яка нараховувала 
понад 120 тис. чол. Візантія являла собою глибоко релігійне суспільство, де 
високо цінувались інтелектуальні здібності, надзвичайно високим для 
Середньовіччя був рівень грамотності населення, який складав близько 10%, 
тому неосвіченість серед представників як середнього, так і вищого станів 
всіляко засуджувалась. Основним джерелом підготовки кадрів був Констан-
тинопольській університет, заснований у V ст. Разом з тим пересаджена на 
орієнтальний грунт нова римська монархія, як зазначалося, багато запозичила з 
політичного устрою східних деспотій, ще більше посиливши абсолютну владу 
імператора. Був створений і, зокрема, новий тип християнської церкви, цілком 
підпорядкованої державі та її імператору (так званий “цезаропапізм”). 

Саме тому, скажімо, Арнольд Тойнбі вважає VІІ – початок VІІІ ст. часом 
створення нової Римської імперії. 

Наслідком цих змін стало значне зміцнення Візантійської імперії, яке 
проявилося за правління Ісаврійської (716-802) і особливо Македонської 
династії (867-1057): в 718 р. вона витримала арабську облогу Константинополя, 
а після розпаду Арабського халіфату сама перейшла в наступ на Сході, 
відвоювавши Крит, Кіпр, більшу частину Сирії з Антіохією. На Заході Візантія 
повернула собі на деякий час Апулію й Сіцілію. 

В ІХ-ХІ ст. вона домінувала на південному Сході, панувала на 
Середземному морі, її столиця − Константинополь був головним торговельним 
посередником між Європою і Азією, своєрідним “золотим мостом” світової 
торгівлі, де сходилися Північ і Південь, Схід і Захід. Тут концентрувалася 
арабська, русько-слов’янська, італійська торгівля, від якої візантійський імператор 
отримував такі доходи, яких не мав ні один західноєвропейський монарх. 
Політична та економічна стабільність, подолання внутрішньої культурної кризи, 
пов’язаної з іконоборством, створили умови для культурного ренесансу імперії. 

Все це обумовлювало різке посилення зовнішньополітичної активності 
Візантії, що супроводжувалася пожвавленням місіонерської діяльності візан-
тійської церкви, яка, в свою чергу, готувала грунт для військово-дипломатичних 
акцій константинопольського уряду. Якраз на цьому грунті і стикнулися інтереси 
константинопольського патріархату та римського престолу. 

Тепер розглянемо детальніше ситуацію на заході Європи, яка суттєво 
відрізнялась від становища в східній частині Римської імперії. Тут VІ-VІІ ст. 
вважалися “темною добою”, оскільки: 

- в результаті варварських завоювань її території з християнським насе-
ленням були поділені між германськими племенами, або язичниками (невеличкі 
англосаксонські королівства в нижній Британії та кілька лангобардських 
племен в Італії) або християнами аріанського віросповідання (інші племена 
лангобардів в Італії, а також вандали, вестготи, остготи, бургунди), або 
християнами-католиками, які нікому не підкорялися (франки в Галлії); 
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- внаслідок того, що ці племена стояли на значно нижчому рівні 
розвитку, суспільство “аграризувалось” і міське життя, за висловом Арнольда 
Тойнбі, вдавалося чимось екзотичним. Дійсно, давньоримські міста збез-
людили, скажімо, в Римі нараховувалося не більше 10 тис. мешканців, хоча в 
часи розквиту імперії тут мешкало від 1 до 1,5 млн. жителів. Ремесла і торгівля 
занепадали, гроші вживалися дуже рідко. Занепад міського життя обумовив 
занепад освіти, коли з припиненням діяльності римських шкіл різко знижується 
рівень грамотності і єдиним освіченим станом стає духовенство; 

- папи, хоча і зберігали канонічну зверхність над церковними ієрархами 
Західної Європи, однак в умовах варварських завоювань зв’язки між ними були 
практично втрачені. Фактично влада престолу св. Петра поширювалась на 
десять провінцій його діоцезу. 

Разом з тим, цей період приніс і досить суттєві зміни у становище 
римської кафедри. Папи, підтримуючи нестійку рівновагу між протибор-
ствуючих варварських володарів, намагалися максимально забезпечити власні 
інтереси і поступово перетворювалися на незалежних державців Середньої 
Італії. Внаслідок цього, на відміну від Візантійської імперії, складується 
характерне для Заходу відокремлення церковної влади від світської. Більш того, 
по мірі укріплення церкви, папи починають претендувати на зверхність 
церковної влади над світською (так званий папоцезаризм). 

Спроби лангобардських королів підпорядкувати собі Папську область 
успіху не мали. Папи, не отримавши допомоги від Константинополя, знайшли 
собі могутніх союзників в особі франкських королів. Союз між папством і 
франками був вигідний обом сторонам: 

- перші розраховували, спираючись на нього, підпорядкувати своїй 
духовній владі всю Західну Європу; 

- другі − міцніше укріпитися в зарейнських територіях, покінчити з 
своїм суперником − лангобардським королівством та отримати церковну санк-
цію на повалення династії Меровінгів. 

Союз папства з Каролінгами у середині VІІІ ст. дає новий напрямок 
розвитку європейської історії. Цим союзом був покладений початок: 

- об’єднанню романо-германського світу; 
- духовній могутності папства й світській владі римського престолу, 

оскільки остаточно оформлюється папська церковна держава, яка стала теж 
свого роду залишком колишньої Римської імперії і відігравала велику роль в 
Італії протягом усіх середніх віків. 

Отже, починаючи з VІ-VІІІ ст., папство перетворюється на значну 
політичну силу. 

Починаючи з VІІІ ст., невпинні спустошливі напади з-поза меж хрис-
тиянського світу сприяли зародженню невиразних думок про новий політичний 
лад, в зв’язку з чим обгрунтувується й реалізується ідея про перенесення 
імператорської влади на короля франків. Цьому сприяли, по-перше, 
іконоборський рух у Візантії (730-843), підтриманий імператорами Ісаврійської 
династії, і засуджений римським папою, а, по-друге, поступове звільнення 
римського єпископа з-під влади візантійського імператора. З часів іконо-
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борської боротьби, коли імператор був відлучений Римською церквою і 
оголошений схизматиком, папа намагався позбутися влади імператора. 

Західнохристиянський світ у ранньому Середньовіччі двічі намагався 
створити своє власне політичне об’єднання у формі імперії, незалежної від 
Візантійської. Вперше об’єднує майже усі колишні провінції Західної Римської 
імперії онук Карла Мартела − Карл Великий (768-814). Обширність володінь 
привела Карла Великого та його радників до думки про зміну титулу. До цього 
схилявся і папський престол. Задуму сприяло й те, що вперше імператорський 
престол у Константинополі посіла жінка, імператриця Ірина, яка захопила владу в 
обхід свого сина. 

Наприкінці 800 р. під час перебування Карла в Римі він коронується 
папою Левом ІІІ (795-816) “імператором римлян”. Ця титулатура показує, який 
величезний вплив на людину Середньовіччя здійснювала римська традиція. 
Карл був оголошений не імператором франків, а імператором римлян, хоча 
останні як народ вже давно не існували. 

Тут доцільно з’ясувати світове значення ідеї імперії. Важливо зрозуміти, по-
перше, що в основі середньовічної історіографії лежала теорія чотирьох монархій. 
Ступенями світової історії вважалися Асиро-Вавилонська, Мідо-Персідська, 
Македонська та Римська держави, при цьому до Римської імперії середньовічні 
хроністи включали і свою сучасність. Рим був оголошений “вічним” містом, 
“вічною” столицею світу, а історія середньовічної Європи оголошувалась 
складовою і прямим продовженням римської історії. Тому будь-яке політичне 
об’єднання в Європі вважалось як реставрація “вічної” Римської імперії. 

По-друге, за Середньовіччя сучасної різниці між церквою та державою не 
проводили. Існувало єдине християнське суспільство, в якому монарх і церква 
робили одну справу, хоча й виконували різну роботу. Між ними нерідко 
виникали суперечки, але йшлося не про відносини між церквою і державою в 
сучасному розумінні, а про розподіл Богом даної влади в об’єднаному 
християнському суспільстві. Тобто, Римська імперія являла собою лише 
цивільну форму католицької церкви і, за поглядами сучасників, Карл Великий 
виконав обов’язок, який лежав на Римській імперіє щодо Заходу. 

По-третє, згідно уявленням того часу, нова Римська імперія мала охопити 
весь християнський світ і стати останньою державою на землі, одночасно 
являючись Градом Божим, створеним церквою. 

Слід підкреслити, що відродження Римської імперії було не просто 
важливою політичною подією або значним історичним епізодом. Без огляду на 
короткочасність існування, Каролінгська держава мала переломне значення для 
Європи: 

- Європа позбувається зовнішньої небезпеки з боку арабів і норманів і 
загрози поневолення ними; 

- остаточно утверджується союз римського папства з молодим 
Франкським королівством і розриваються політичні зв’язки папства й Візантії, 
готуючи розрив церковної єдності Заходу і Сходу, уособленням якої були в ІV-
VІІІ ст. вселенські собори. Коронування Карла Великого і поява католицького 
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імператора знищило рештки ознак влади візантійського імператора на Заході, 
зокрема затвердження ним пап; 

- своєю чергою, новий “римський імператор” сприяв визнанню влади 
пап у всіх областях своєї держави, христианізації її населення. Все, що входило 
до складу монархії або приєдналося згодом до об’єднаного і відокремленого 
нею світу, знайшло свій духовний центр у Римі; 

- поруч з греко-східною імперією на чолі з імператором, яка домінувала до 
того в християнському світі, виникає велика європейська держава, яка об’єднала 
романо-германський світ, зкувала його не тільки вогнем і залізом, але й єдністю 
церковного та адміністративного устрою і усвідомленням спільності інтересів. 

- завдяки їй Західна Європа підійшла до усвідомлення своєї культурно-
релігійної єдності. В межах імперії не могло бути суто національних церков, 
оскільки не було кордонів між народами, які її населяли. 

Європа, дійсно тоді перетворилась у дещо більше, ніж географічний 
регіон, який розумівся на початку ІХ ст. як щось відмінне від Африки або Азії: 
тепер це був комплекс територій зі спільною долею. Карла Великого називали 
“батьком Європи”, його онука Карла Лисого − “державцем Європи”, а папу 
Іоана VІІІ − “пастирем Європи”. 

В цьому був певний сенс, оскільки Європа на той час не складалася з 
потужних об’єднань, які розглядалися як національні спільноти, а була спів-
товариством множини народів, кожний з яких володів власним характером, 
мовою і неповторними рисами. Пом’якшення суперечностей між ними, 
існувавших і зберігшихся до наших днів, було турботою політичних влад і 
церкви. Каролінгські правителі разом з церквою виробили нову концепцію 
держави, засновану на повазі до релігійних законів. 

Проте імперія Карла Великого, як і всі ранньофеодальні монархії, не мала 
достатньої економічної бази для справжньої централізації. По-перше, пану-
вання натурального господарства, замкненість окремих областей і районів і 
навіть окремих помість, слабкий розвиток міст і торгівлі − все це обумовлювало 
невідворотній розпад імперії. По-друге, процес феодалізації, який здебільшого 
завершився на час правління Карла, різко змінив позицію земельної арис-
тократії щодо центральної влади. Поглиблення системи імунітету перетворило 
великих феодалів на майже незалежних володарів, які прагнули політичного 
суверенітету, а імператору відводили місце лише глави їх ієрархії. По-третє, 
імперія являла собою надзвичайно строкатий конгломерат народів і племен, що 
перебували на різних стадіях культурного розвитку, об’єднаних силою в одну 
державу. Тому, не маючи міцних економічних зв’язків, вони прагнули звіль-
нитися від накинутої силою влади. 

Говорячи про середньовічну Західну Європу, слід виділити два таких 
надзвичайно важливих культурно-соціальних явища, як католіцизм і феодалізм. 
Перше з них характеризувалося доцентровою тенденцією розвитку, друге - 
відцентровою. Католицизм дав народам Євіропи цілісний світогляд і прагнув 
авторитетом римського папи об’єднати їх. Феодалізм подрібнював їх на безліч 
політичних організмів. Це знаходить яскраве підтвердження в історії 
Каролінгської імперії. 
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Відцентрові тенденції з усією силою проявилися вже після смерті Карла 
Великого, за його сина Людовика (814-840), прозваного пізніше Благочестивим. 
Людовик знаходився під сильним впливом духовенства, яке ратувало за єдність 
імперії. Деякі з них мріяли про злиття всіх народів і про відміну усіх 
“варварських” законів. 817 р. Людовик вирішив проголосити старшого сина 
Лотара імператором-співправителем, тоді як інші мали задовільнитися 
титулами королів. Однак згідно германській традиції усім дітям належала їх 
частка спадщини, в тому числі − територіальна. Ця традиція суперечила цер-
ковній об’єднувальній концепції. 

Після смерті Людовика між його синами розпочалася усобиця. За 
Верденським договором (843 р.) імперія була поділена на три частини. 
Верденський розділ, таким чином, намічав у загальних рисах утворення трьох 
майбутніх великих держав Європи − Франції, Німеччини та Італії. 

Разом з тим, в Європі формуються основи нової стабільності. У новому 
порядку, який утворився на руїнах імперії Каролінгів,підкреслює Джозеф Лінч, 
вже проявилися певні стійкі риси європейської історії: 

- з ІХ ст. традиційна римська централізація, що нею певний час 
послуговувався і Карл Великий, поступається місцем процесу, який розподілив 
владу між монархом і аристократією. Тобто, влада імператора, а згодом і 
національна влада короля змінює свій характер. Монарх у феодалізованій 
Західній Європі − це вже не представник і вождь етносу, як у германців, не 
носій державного принципу з абсолютною владою, як у стародавньому Римі і 
тодішній Візантії, а верховний глава ієрархії герцогів, графів, баронів; 

- духовним главою західного світу стає папа, проте його влада 
доповнюється світською владою римського імператора як спадкоємця давніх 
цезарів, захисника римської церкви і поширювача християнства. Цей поділ 
влади і незалежність духовної влади від світської становить особливість 
розвитку західного світу. Водночас церква прагне перетворитися на незалежну 
духовну монархію. 

Отже, в епоху Карла Великого західний світ не лише об’єднався й 
відособився, але й завершив розробку тих соціально-політичних структур, які 
відрізняли його від Візантії. На відміну від останньої, де церква була у 
підпорядкуванні держави, а аристократичні елементи не відігравали значної 
політичної ролі, в західному політичному устрої були закладені певні умови 
для формування політичної свободи, оскільки держава не була всемогутньою і 
влада в ній не була абсолютною. 

Християнська Європа була багатоетнічною і багатомовною, а також 
політично роздробленою. Та хоч вона й була дуже розмаїта, там діяли й 
об’єднувальні сили. Економічні зв’язки залишалися слабкими аж до великої 
економічної експансії, яка відбулася в ХІІІ ст., але зв’язки культурні та 
релігійні давали змогу стуленому з багатьох клаптів латинському Заходу 
зберігати відносну єдність. 

Першою об’єднувальною силою була церква − єдина інституція, яка 
стояла над розмаїттям мов та політичних структур у регіоні. 
Високоцентралізована церква ХІІІ- ХІV ст. тоді ще не існувала. Та навіть без 
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централізованої владних структур католицька церква була присутня всюди 
своєю літургією, своїми таїнствами, своїми парафіями і монастирями. 

Другою об’єднувальною силою була спільна культура − літературна для 
освіченої еліти і релігійна для більшості. Попри регіональні відмінності у 
сповідуванні християнського культу, кожен християнин був часткою 
фундаментальної і всюди однакової священної структури, побудованої на 
підвалинах віри, що лежала на ґрунті однієї релігії. 

Отже, хоча перша спроба об’єднати західнохристиянський світ в єдиній 
християнській імперії виявилася невдалою, ідея такого об’єднання не вмирала. 
На цей раз ініціативу бере на себе східна частина імперії Карла Великого, яка 
зберегла найбільший зв’язок з каролінгським минулим. У 919 р. великі феодали 
і церковники Східно-Франкського королівства, обрали королем саксонського 
герцога Генріха Птахолова (919-936), який поклав початок Саксонській 
династії, що правила до 1024 р. Саме з королями цієї династії пов’язана друга 
спроба відновлення Римської імперії. Генріх І та його син Оттон І (936-973) 
змогли різко піднести королівську владу в Німеччині. Внаслідок низки 
громадянських воєн і шлюбних союзів їм вдалося реінтегрувати герцогства, що 
відкололися: Франконію, Швабію (колишня Алеманія), Баварію та Лотарингію. 

В цій боротьбі представники Саксонській династії активно викорис-
товували церкву. В результаті трьох італійських кампаній − 951-952, 961-965, 
966-972 рр. − Оттон забезпечив відновлення імперського зв’язку між 
Німеччиною й Італією і в 962 р. коронувався імператорською короною. 

Характерно, що і на цей раз (як раніше Карл Великий) Оттон був 
проголошений імператором римським. Як і Карл Великий, Оттон І у 972 р., в 
обмін на завойовані візантійські території в Італії, добився від Констан-
тинополя визнання титулу імператора. Угоду скріпив шлюб Оттонового сина, 
майбутнього імператора Оттона ІІ, з Феофанією, донькою попереднього 
візантійського імператора Романа ІІ. Офіційна назва нової імперії була 
“Священна Римська імперія”. І тільки пізніше, в ХV ст., до цієї формули було 
додано “германської нації”. 

Оттон І та його наступники − Оттон ІІ (973-983) і Оттон ІІІ (983-1002) 
проводили активну зовнішню політику. На першому місці у них стояла, зви-
чайно, Італія. Однак, лідерство Саксонського дому в Німеччині, як підкреслює 
Норман Дейвіс, змістило центр тяжіння відновленої імперії на Схід і вона за 
підтримки Риму активно займається місіонерською діяльністю, поширюючи 
свою владу і віру в Європі. 

Важливим кроком на цьому шляху на Схід стало заснування в 968 р. 
імператором Оттоном І на захоплених землях полабських слов’ян архієпископства 
Магдебурзького з шістьма єпархіями для загального керівництва місіонерською 
діяльністю у Східній Європі. Саме з ім’ям Оттона І пов’язане призначення в 962 р. 
на прохання княгині Ольги “єпископом руським” Адальберта. 

За імператора Оттона ІІІ та папи Сильвестра ІІ (999-1003) набирає силу 
ідея створення універсальної християнської держави, главою якої мав стати 
імператор, а співправителем – підпорядкований йому у світських справах папа. 
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Ці плани передбачали розбудову нової західноримської імперії з 
включенням до неї слов’янських держав на рівноправних засадах. Оттонові ІІІ 
довелося відкинути наміри свого діда Оттона І інтегрувати в свою імперію 
слов’янські народи, використовуючи християнство як засіб німецької експансії. 
Цей німецький наступ зустрів запеклий опір полабських слов’ян і викликав 
ненависть до завойовників. Тепер, згідно з новим планом, імператор і папа мали 
очолити федерацію вільних християнських народів. Один – як репрезентант 
світської влади, другий – духовної. Межі цього союзу накреслив сам Сильвестр 
ІІ: “Нашою, нашою є Римська імперія. Сили дасть нам багата овочами Італія, 
військовими силами Франція (Галлія) і Німеччина, не бракуватиме між нами 
також найхоробріших королівств Скіфії”. 

Під Скіфією, яку планувалося залучити до нового союзу християнських 
народів, малися на увазі передусім землі на північ від Чорного моря, тобто Русь та 
інші слов’янські держави. З цією метою налагоджувалися зв’язки з Польщею, 
Угорщиною і Чехією. Польща й Угорщина діставали власні митрополії, незалежні 
від Магдебурзької архієпископії: одна в Гнезно, друга − в Остригомі. Польський 
король Болеслав Хоробрий та угорський король Стефан І одержали від папи 
Сильвестра ІІ право на створення у своїх державах самостійних церковних 
ієрархій. Направляються посольства від папи та імператора до Києва. Смерть 
Оттона ІІІ (1002) та Сильвестра ІІ (1003) перервала втілення їхнього плану. Тим 
більше, що його реалізація зустріла сильну опозицію з боку королів Франції, 
Англії, німецьких герцогів, римської аристократії, не кажучи вже про Візантію. 

Саме на Х-ХІ ст. припадають важливі зміни у взаємовідносинах між 
папством і імператором. Католицька церква в цей період знаходилась у 
своєрідному становищі. З одного боку, вона поширила свій вплив на всю За-
хідну Європу. Вона управлялася з одного центру римським папою. Однак, з 
іншого боку, відсутність чіткого порядку вибору пап давало можливість 
імператорам втручатися у справи римської курії. 

Зростаючі розходження між папою й імператором переросли у відкрите 
зіткнення під час перебування на римському престолі Гільдебранда. Обраний 
папою під ім’ям Григорія VII (1073-1085) він енергійно проводив у життя 
кардинальні реформи, включаючи заборону на симонію (продаж і купівлю 
церковних посад), шлюби католицьких священників (целібат), рукоположення 
єпископів світськими владами (інвеституру). У березні 1075 р. він оприлюднив 
свою знамениту заяву з двадцяти семи пунктів про “Dictatus Papae” (“Верхо-
венство папи”). Папа претендував на верховну законодавчу й судову владу в 
християнському світі, право скидати всіх володарів, як духовних, так і світ-
ських. Тобто, мова йшла про створення всесвітньої теократії, підпорядкування 
папському престолу держав Європи. 

Дійсно, починаючи з ХІ ст. папський престол міцно утвердився на чолі 
християнського світу. Успіхи пап у боротьбі проти германських імператорів 
Генріха ІV (1084-1105) та Генріха V (1106-1125) допомогли їм усунути свого 
головного суперника у змаганні за провод у християнському світі, імператора. 
Найбільшої могутності папська влада досягла за папи Інокентія ІІІ (1198-1216). 
В його улюбленому афоризмі говорилося, що “папська влада − сонце, 



23 

імператорська − місяць. Як місяць запозичує свій блиск від сонця, так й 
імператори отримують свою владу від папи”. Слід зазначити, що папським 
претензіям відповідала реальна величезна міць середньовічної католицької 
церкви. Багато королів визнавали себе васалами папи. Серед них були монархи 
Англії, Арагону, Португалії, Сицилії, Болгарії, Швеції, Данії, Польщі тощо. 

Проголошений Григорієм VII пріоритет папської влади не тільки над 
духовенством, але й світськими володарями зміцнив серед західноєвропейських 
католиків почуття відповідальності за долю всього християнства, 
приналежності до християнського світу. 

Хрестові походи (1096-1291) стали першим реальним виявом попервах 
досить-таки абстрактного поняття: християнський народ, об’єднаний навколо 
свого папи для досягнення якоїсь великої мети. Їх офіційною причиною було 
визволення св. Земель від невірних. Однак насправді хрестові походи стали спро-
бою об’єднати зароджувані політичні системи через напад на послаблених 
ворогів. 

Однак, слід підкреслити, що зміцнення та занепад ідеалу хрестових походів 
відбувався майже паралельно з розвитком та занепадом уявлення про 
християнський світ, очолений одним папою. Дійсно, ХІ-ХІІІ ст. принесли повну 
перемогу папам у боротьбі з германськими імператорами. Однак спроби пап 
встановити світове панування виявилися такими ж марними, як і розрахунки 
імператорів. У момент остаточного торжества пап над імперією наближався час, 
коли самому папі прийдеться піти з Риму під покровительство французького 
короля. Плани світової монархії як імператорів, так і пап розсипались прахом. 

Головна причина цього полягала у складуванні національних держав, 
унаслідок чого падає самостійна політична роль католицької церкви. Потужний 
претендент на політичне панування в Західній Європі в ХІ-ХІІІ ст. у 
суперництві з германськими імператорами, організатор хрестових походів, вона 
все більше й більше змушена була відмовлятися від своїх політичних амбіцій і 
шукати миру зі світськими володарями, що значно посилилися. 

Таким чином, Західна Європа відкинула спроби об’єднання на 
принципах, встановлених імперіями стародавнього світу. Вона не бажала ні 
панування германських імператорів, що намагалися утвердити свою владу в 
межах Західної Римської імперії, ні панування папського універсалізму. 

Європейське суспільство, підкреслює Юрій Терещенко, не дозволило 
нікому себе підпорядкувати, і дух незалежності, почуття індивідуальності, 
національний патріотизм зрештою рішуче взяли гору над пасивною покорою 
народів, культивованою давньою Римською імперією. Із, здавалося б, зовсім 
дезінтегрованого феодального суспільства і мороку раннього Середньовіччя 
підносилась нова Європа у всій розмаїтості національних державних утворень 
та культурних надбань народів. 

Це національно-культурне і політичне розмаїття стало однією з 
визначальних рис нової цивілізації, що безперервно оживлювалась творчим 
змаганням народів, кожен з яких надавав новій європейській будівлі своїх 
неповторних рис. 
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Тепер слід розглянути процеси, які відбувалися на теренах Східної та 
Південно-Східної Європи. Варто підкреслити, що процеси докорінних змін − 
державотворення, розвитку феодальних відносин та христианізації − 
відбувалися не тільки серед германських, а й серед слов’янських народів, 
передусім тих, що були географічно близькими до Візантії і Західної Європи. В 
зв’язку з цим слід зробити два загальних зауваження: 

- процеси державотворення та христианізації у слов’янському світі були 
тісно пов’язані з боротьбою між двома головними центрами християнства, які 
дивилися на Європу як на підвладну територію. Відштовхуючись від 
канонічного поділу територій, Рим вважав такою сферою свого впливу Західну 
Європу, Константинополь - Східну Європу і Балкани. Боротьба між двома 
“столицями світу” була жорсткою, а в другій половині ІХ ст. вона прийняла 
відкритий, офіційний характер. Активну участь у цій боротьбі брали 
Каролінгська та Священна Римська імперія; 

- слов’яни не зруйнували Східної Римської імперії і не замінили 
імператора на когось зі своїх жупанів (князів), як це було на Заході, але 
значною мірою увійшли до складу імперії, надавши нових рис візантизму і самі 
відчувши його різноманітні впливи. Це обумовлювалось тим, що Східна 
Римська імперія виявилась більш стійкою і сильною, ніж Західна. Тому старій 
державі з організованою військовою та адміністративною системою не 
складало великих зусиль накласти свою руку на племена, які зі зброєю в руках 
займали області імперії. Тим більше, що вони не мали сильної князівської влади 
і зберігали демократичний лад, характерний для періоду військової демократії. 

Подолання Візантією тривалої іконоборської кризи (843 р.) обумовило 
початок її нового політичного та культурного піднесення. Починаючи з цього 
часу Візантійська імперія докладала чимало зусиль, поєднуючи релігійні, 
політичні, культурні компоненти, щоб створити власну сферу впливу. Цьому 
сприяло відновлення візантійської влади на Балканах за межами грецької 
етнічної території. Активна місіонерська діяльність візантійської церкви, по 
суті, мала готувати грунт для військово-дипломатичних акцій констан-
тинопольського уряду, оскільки, протягом майже всього існування Візантії, 
вона не полишала думки про відновлення колишньої імперії і підкорення інших 
народів, передусім слов’янських. 

Протягом VII-VIIІ ст. діяльність старих єпархіальних центрів Іллірії, 
Мезії, Македонії тощо в умовах сильних політичних потрясінь, як у свій час і 
на Заході, поступово затухала. Але єпархії продовжували роботу по створенню 
церковної організації − насамперед на чорноморському й егейському та 
адріатичному узбережжях. Саме до VII ст., за свідченнями Костянтина VII 
Багрянородного (912-959), відносяться спроби поширити християнство серед 
балканських слов’ян. 

Однак, це було досить непростою справою. В VII ст. (679) в північно-
східній частині Балканського півострова утворюється Болгарська держава − 
перша іноземна держава на південь від Дунаю, яка до Х ст. була головним 
ворогом імперії в Європі. Первісно до її складу увійшли території південного 
союзу семи слов’янських племен і сіверяни, що мешкали на північ від Дунаю. 
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До ІХ ст., коли постала проблема прийняття християнства, вона постійно 
розширювалась. за князя Бориса І (852-888). 

Оскільки прийняття християнства від Константинополя могло поставити 
Болгарію в становище політичного васала імперії, то князь Борис І (852-888) 
первісно робить ставку на Рим і наполегливо шукає контактів з папою 
Миколаєм І у церковних справах, а з імператором Людовиком − в політичних. 
Однак в складних внутрішньо- і зовнішньополітичних обставинах він зму-
шений був прийняти в 864 р. християнство з Візантії. Проте, на прохання 
Бориса папа Миколай І направив йому двох єпископів – Домініка й Гримоальда 
і, таким чином, прийняв Болгарію під своє церковно-адміністративне відання. З 
візантійського боку послідувало “Окружне послання патріарха Фотія” (867) – 
відкритий виступ проти Риму. Папа і патріарх відлучили один одного від 
церкви, хоча на цей раз до відкритого розриву не дійшло. 

Однак, така лінія поведінки Бориса в кінцевому підсумку привела до 
створення автокефальної церкви і він отримав з Візантії архієпископа, який 
очолив болгарську Церкву. Тут ми бачимо перший прояв однієї з характерних 
рис сучасного православ’я – відсутність централізованої системи управління і 
створення автокефальних, тобто незалежних, церков. 

Консолідувавшись протягом ІХ ст. як на етнічному, так і на політичному 
рівні, Болгарське царство досягло найбільшої могутності за його сина Симеона 
І Великого (893-927), коли включило до свого складу майже весь Балканський 
півострів. Завдавши Візантії ряд нищівних ударів (896, 913, 917) Симеон 
отримав право претендувати на імперську корону і в 919 р. прийняв гучний 
титул “царя і самодержця усіх болгарів і ромеїв”. Хоча він і не зміг реалізувати 
амбіційний задум об’єднання Болгарії і Візантії, але змусив Константинополь 
визнати його василевсом болгарів. Той факт, що цей титул торкався лише 
території Болгарії, зовсім не зменшував враження від ідеологічної і політичної 
поступки, що містилася в ньому. Тим більше, що і Болгарська церква отримала 
статус патріархату. 

Однак, Болгарія поступово вступала в смугу занепаду і втрати політичної 
єдності. В 971 р. Іоан Цимісхій завдав їй смертельного удару, завоювавши 
Східну Болгарію зі столицею в Преславі, а Василь ІІ у 1018 р. відвернув загрозу 
відновлення Болгарської держави на новій основі (976-1018), підкоривши 
західну Болгарію з центром у м. Охрид. В підсумку Болгарія надовго, до кінця 
ХІІ ст. потрапила під владу Візантії 

Водночас це відкрило шлях для посилення впливу Візантійської імперії 
на сербські племена, які поділялися на власне сербів, хорватів і словенців і 
досить рано зазнали впливу романізму і римського духовенства. Перші 
відомості про прийняття ними християнства відносяться до початку VII ст., 
коли хорвати і серби з ініціативи імператора Іраклія (614-641) оселилися в 
Далмації для боротьби проти аварів. Проте християнська релігія серед них 
вкоренилася тоді недостатньо. 

Поділене гірськими хребтами, сербське населення тривалий час жило 
невеликими територіальними об’єднаннями, які називалися жупами. У VIІІ-ІХ ст. 
відбувається процес соціальної диференціації, виділяються жупани, які 
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називалися також князями. З їх середовища поступово виокремлюються великі 
жупани, які намагалися об’єднати групи сусідніх племен і створити державу. 
Процес утворення держави у сербів прискорила боротьба з сусідами − 
Візантією, Угорщиною і Болгарією, що намагалися їх підкорити. 

У 827 р. вони завоювали незалежність від Візантії і це призвело на деякий 
час до відновлення язичництва. Ядром консолідації місцевих слов’янських 
спільнот спочатку стала область Рашка (район Косова), де утворилось перше 
значне об’єднання сербських племен при князі Властимирі (836-843). За 
імператора Василя І Македонянина (867-886) вони в 868 р. знову увійшли в 
сферу впливу імперії, що обумовило остаточне утвердження християнства. 
Один з нащадків Властимира, Чеслав (932-960), спочатку виступав як ставленик 
болгарського царя Симеона, однак після його смерті став незалежним князем і 
значно розширив свої володіння на захід і північ (аж до Дунаю). 

Подальший розвиток подій був пов’язаний зі значним послабленням 
Візантії в другій половині ХІ ст. Повстання слов’ян і декілька військових 
заколотів (1035, 1040, 1047, 1072 рр.) серйозно підірвали панування Візантії на 
Балканах, якому і без того загрожували печеніги. У 1071 р. Візантія зазнала 
страшної поразки від турок-сельджуків під Манцикертом поблизу озера Ван, 
коли імператор Роман ІV Діоген потрапив у полон. Під владу турків відійшла 
значна частина Малої Азії, де утворився в 1085 р. сильний сельджукський 
Румський султанат. Населення та економічні ресурси імперії набагато 
скоротилися і після цієї поразки Візантія вже не одужала остаточно. До того ж в 
1071 р. нормани поклали край візантійській владі на півдні Італії. 

За перших імператорів нової династії Комнинів (1081-1185) Візантія 
дещо відновила свої позиції, однак у ХІІ ст. процес занепаду набув 
незворотного характеру і призвів до остаточної катастрофи під час четвертого 
хрестового походу. Захопивши і розграбувавши Константинополь (13 квітня 
1204 р.), венеціанці і латиняни поділили повалену імперію, утворивши ряд 
держав хрестоносців на чолі з латинським імператором. (Ист.чел.ІУ, 186) З 
занепадом Візантії домінування на Балканах переходить до слов’янських 
держав Болгарії та Сербії. 

Посилення Сербської держави розпочалося в ХІ ст. і було пов’язане з 
західносербськими (діоклейськими) князями. Найбільш значними з них були 
Михаїл (1051-1081) і його син Костянтин Бодін (1081-1101). Процес політичної 
організації приморських сербів знаходився в тісному зв’язку з боротьбою 
католицького і православного обрядів у слов’янських областях. Якщо словенці і 
хорутане були охрещені ще у VIIІ ст., завдяки сусідству з Баварією і залежності 
від франків, і на цей час остаточно знаходились під політичним і церковним 
впливом Заходу, то серби і хорвати перебували під подвійним впливом обох 
християнських центрів. Тому питання про те, на чиєму боці опиняться серби 
мало велике політичне значення, особливо з огляду на церковний розкол 1054 р. і 
боротьбу папства з імператором. 

У 1077 р. Михаїл отримав від папи Григорія VII, який намагався 
посилити свої позиції у боротьбі з германським імператором та константи-
нопольським патріархом, титул короля. З тих пір Сербія користувалася як 
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політичною, так і церковною самостійністю. Однак після смерті Бодіна поси-
люються відцентрові тенденції, в боротьбі за домінування перемагають 
східносербські князі з династії Неманів. Стефан Неманя об’єднав Сербію, 
поділену на дрібні уділи і з 1159 р. став великим жупаном. Спочатку він 
знаходився в певній залежності від Візантії, але на початку 80-х рр. ХІІ ст. 
відмовився підкорятися їй і за договором 1190 р. імператор був змушений 
визнати незалежність Сербії. Стефан об’єднав під своєю владою також 
Дунайську Сербію, Далмацію, Герцоговіну, Чорногорію. За його молодшого 
сина – Стефана Першовінчаного (1195-1224) Сербія стала королівством. 

Найбільшої могутності Сербія досягла за короля Стефана Душана (1331-
1355), який перетворив її на найбільшу балканську державу. Внаслідок ряду 
воєн з болгарами і візантійцями Стефан захопив Македонию, Албанию, Епір і 
Фесалію. Деякий час у васальній залежності від нього знаходилась Болгарія. В 
1346 р. він коронувався у Скопле царською короною, проголосивши себе 
“царем сербів і ромеїв”. 

Після смерті Душана Сербія розпалась на декілька уділів, які постійно 
ворогували між собою, роблячи її малоздатною до оборони. Це повною мірою 
позначилося в 1389 р.на Косовому полі, коли сербський король Лазар зазнав 
поразки від турків і Сербія була приєднана до Османської імперії. 

Досягнення державної єдності хорватських племен було більш складним 
завданням, головним чином із-за зіткнення політичних інтересів Візантії, яка 
частково зберігала свою владу над Далмацінським узбережжям, і інтересів 
імперії Карла Великого та його наступників у Східнофранкському королівстві. 
Склалася своєрідна рівновага між так званою Далмацінською Хорватією з її 
князем Борною і Паннонською Хорватією на чолі з князем Людевітом. Серйозні 
намагання до політичної інтеграції виявилися вже в ході конфлікту між ними в 
820-х рр. Звільнившись від франків хорвати за жупана Трпимира (846-864) 
утворили незалежну державу. На початку Х ст. (бл. 925) Хорватське князівство 
за великого жупана Томислава (910-930) перетворилося на королівство. До його 
складу входили землі власне Хорватії і Далмація. Однак приморські 
далмацінські міста у другій половині ХІ ст. були захоплені Венецією. Широкі 
плани плекав князь Звонимир, який у 1076 р. отримав від папи Григорія VII 
королівську корону. Але після його смерті в 1089 р. розпочалась усобиця і 
королева-вдова, сестра угорського короля Ладислава запросила брата на 
допомогу. Той використав ситуацію для підпорядкування країни і отримання 
таким чином виходу до Адріатики. В 1102 р. його наступник Коломан 
коронувався з рук Сплітського архієпископа хорватською короною і прийняв 
титул короля Угорщини та Хорватії. У складі Угорщини Хорватія залишалась 
протягом багатьох наступних століть. Таким чином, було закріплено входження 
Хорватії до західнохристиянського світу. 

Назва “Боснія” вперше з’являється в середині Х ст. Цей регіон, тривалий 
час не мав справжньої політичної автономії, знаходячись між Хорватією на 
заході та Сербією − на сході. Але наприкінці Х ст. Боснія відстояла право на 
власне політичне життя, а її правитель прийняв титул бана. Боснія відносилась 
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до Сплітської архієпископії і тут були сильні латинські впливи. Вони 
посилилися після того, як в 1137 р. її приєднала до себе Угорщина. 

В Болгарії в 1185 р. брати Асень і Петро очолили повстання, яке призвело 
до відновлення держави − Другого Болгарського царства. В 1189-1190 рр. під час 
третього хрестового походу вони вступили в переговори з германським 
імператором Фрідріхом І Барбаросою, пропонуючи виставити на підтримку 
імператора 40-тисячне військо болгарів і половців і визнати протекторат імперії в 
обмін на визнання незалежності Болгарії і забезпечення Петру імператорського 
титулу. Але загибель Фрідріха під час походу зірвала можливість досягнення такої 
угоди. В 1196 р. Асень і Петро загинули в результаті змови і престол посів їх 
молодший брат Іоанн. Його вступ на престол співпав з обранням папою Інокентія 
ІІІ (січень 1198), який приділяв велику увагу подіям на Балканах. 

У 1202 р. Іоанн Асень поставив питання перед папою про визнання титулу 
“імператора болгарів і валахів” і приєднання Болгарії до римської церкви. В 
листопаді 1204 р. легат папи Лев вінчав Іоанна королівською короною, були 
визначені також повноваження болгарського примаса. Найбільшої могутності 
Друге Болгарське царство досягло за Асеня ІІ (1218-1241), коли болгари 
заволоділи Фракією і Македонією, частиною Епіра і Фесалії. Вже за династії 
Шишмановичів (1323-1396) Болгарія в 1365 р. поділилась на три незалежних 
держави − Тирновську, Відінську і Добруджу. Феодальну роздробленість вико-
ристали турки, які з 1363 до 1396 р. поступово завоювали країну. 

Дещо інакше розгортався процес державотворення і християнізації у 
західних слов’ян. Найбільш ранньою слов’янською державою був союз племен 
Богемії (або Чехії), що утворився в першій чверті VII ст. у процесі боротьби 
проти аварів − народу тюркської мовної групи, які прийшли на Дунай у другій 
половині VI ст. Наприкінці VI − на початку VII ст. вони підпорядкували собі 
ряд слов’янських племен. Слов’яни повстали проти панування аварів і утворили 
великий військово-племінний союз, до якого входили крім чеських племен 
також південні слов’яни (словени) і полабські слов’яни − серби (сорби). 
Держава розпалася після смерті князя Само (623-658), оскільки на той час 
аварська небезпека вже не була надто загрозливою. 

Більш міцним був інший союз західних слов’ян, основним ядром якого на 
цей раз були не чехи, а споріднені їм морави. Слов’янскі племена оселилися на р. 
Мораві в 534 р. Наприкінці VIIІ - на початку ІХ ст. вони прийшли в сопри-
косновение з франками і, за Карла Великого і особливо за його сина Людовика, 
визнавали владу франків. Об’єднані засновником Великоморавської держави 
князем Моймиром (818-846), вони до середини ІХ ст. вже були охрещені 
німецькими проповідниками і знаходилися у васальній залежності від Східно-
Франкського королівства. Крім моравських і чеських племен до Велико-
моравської держави входили сорби, інші полабські та польські племена, 
слов’яни Паннонії, Словаччини і сучасної Галичини. 

Намагаючись досягти незалежності князь Ростислав (846-870) вирішив 
опертися на політичний і релігійний союз з Візантійською імперією і в 862 р. 
відправив посольство до Константинополя. У 863 р. звідти в якості місіонерів 
були направлені Кирило (827-869) і Мєфодій (825-885), які в 863-867 рр. 
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успішно діяли, проповідуючи і здійснюючи богослужіння слов’янською мовою. Їм 
вдалося потіснити католицьке духовенство, яке, звичайно, висловлювало 
незадоволення. Особливо баварський клір виступав проти слов’янського бого-
служіння і брати звернулись за вирішенням справи до папи Миколая І. Кирило 
невдовзі (869) у Римі помер, а Мєфодій був призначений новим папою Адріаном 
ІІ архієпископом Моравії, незалежним від сусідніх німецьких ієрархів, з дозволом 
здійснювати літургію слов’янською мовою. Однак політичне становище у 
Великоморавській державі залишалося складним, його, втручаючись у внутрішні 
справи, намагалося підпорядкувати Східно-Франкське королівство. 

Проте, в 874 р. Людовик Німецький змушений був укласти договір з 
князем Святополком (870-894), визнавши його незалежним князем Моравії. 
Однією з поступок Святополка було надання німецьким місіонерам свободи 
діяльності. Апостольська діяльність Мєфодія значно ускладнилась, баварське 
духовенство навіть кинуло його в темницю, а після смерті (885) його учні були 
зовсім вигнані з Моравії. Вони перебралися до Болгарії, де сприяли станов-
ленню національної слов’яно-болгарської церкви і розвитку старослов’янської 
писемності. Наприкінці ІХ ст. від Великоморавської держави відпали чеські 
князі, потім у 897 р. сорби, а після розгрому мадьярами в 905-906 рр. вона 
остаточно розпалася. 

Великоморавська держава як величезне територіально-політичне об’єд-
нання відіграла важливу роль у стримуванні натиску Франкської держави та її 
наступників і сприяло збереженню етноідентичності західнослов’янських наро-
дів. Крім того, більш тісна взаємодія із західним світом сприяла швидкому, 
порівняно зі східним слов’янством, формуванню однонаціональних держав і 
феодалізації західних слов’ян. 

З частини Великоморавської держави виникло незалежне Чеське 
князівство. Чеські князі, ще залежні від Моравії, існували вже в ІХ ст. Тоді ж 
розпочинається і христианізація Богемії. Спочатку активну роль відігравала 
Регенсбурзька кафедра, але після їх невдач у 845 р. був відкритий доступ 
моравським місіонерам. (князь Боривой охрестився за моравським обрядом від 
єп. Мєфодія, а його наступник Спітигнев (893-915) хрестився в Регенсбургу, 
Баварія, за лат. обрядом − Н.Д.339) Справжнім апостолом Чехії була св. 
Людмила, дружина князя Боривоя (874-879) (855-891 Н.Д. 339) і донька 
Святополка Моравського. Вона та її син князь Спітігнев багато сприяли 
розповсюдженню Евангелія. Однак єдності щодо християнства не було навіть 
серед представників самої династії Пшемисловичів, які розглядали його як 
знаряддя підпорядкування Німеччині. 

Внаслідок цього час від часу проявлялися рецидиви язичницької реакції. 
Лише після кривавої війни імператор Оттон І змусив князя Болеслава І 
Грозного (936-967) відновити християнство. Остаточно воно закріпилося в 
Чехії за його сина Болеслава ІІ Благочестивого (967-999). У 1041 р. за князя 
Бржетіслава (1034-1055) встановились васальні відносини чеського князя зі 
Священною Римською імперією. Однак вони посідали особливе місце серед 
інших герцогів Німеччини. В 1086 р. імператор Генріх ІV надав князю 
Вратіславу ІІ (1061-1092) королівський титул, постійним він став з 1212 р. 
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Чеська церква спочатку підпорядковувалась баварській єпархії в Регенсбурзі, а 
в 973 р. за Болеслава ІІ отримала власний єпископський престол у Празі, 975 р. 
до нього додався ще один − для Моравії в Оломоуці. Своєї митрополії Чехія не 
мала до 1344 р., оскільки була васалом імперії, проте вибори чеських єпископів 
були прерогативою лише чеського духовенства. 

Польща знаходилась у політичному зв’язку з Чехією і отримала хрис-
тиянство звідти. Князь Мєшко (960-992) одружився на донці Болеслава І і в 966 
р.охрестився. Через два роки (968) було засновано єпископство в Познані. 
Остаточно християнство в Польщі утвердилось за Болеслава І Хороброго (992-
1025), який прийняв титул короля і заснував у 1000 р. Гнезненське архі-
єпископство з підпорядкованими єпископами – Колобжегським, Вроцлавським і 
Краківським (Тер.81-82 – а Познан.?), звільнивши таким чином польську церкву 
від підпорядкування Магдебурзькому архієпископу. За його правління до складу 
Польської держави увійшли Мала Польща з Краковом, Сілезія і Помор’є. 

Таким чином, Польща і Чехія навернулися в західне християнство і стали 
складовою політичної системи західного християнського світу. 

Подібним чином відбувалась і еволюція Угорщини. Мадяри з’явилися на 
Подунав’ї 895 р. і протягом декількох десятиліть наводили жах на Європу 
своїми набігами. Після поразки на р. Лех (955) від Оттона І, вони стали 
переходити до осідлого життя і християнізуватися. Стефан І Святий (997-1038) 
оголосив християнство державною релігією, в 1000 р. отримав від папи 
Сільвестра ІІ королівську корону та окрему церковну організацію і таким 
чином увійшла в сферу впливу Священної Римської імперії. Проте, в ХІ-ХІІ ст. 
в Угорщині посилюються візантійські і слов’янські впливи. Вони були 
обумовлені родинними зв’язками угорських королів з великокнязівським 
київським домом, проживанням угорських принців на Русі і русичів в 
Угорщині, шлюбами з Комнінами. Особливо ці впливи посилилися після смерті 
короля Гейзи ІІ (1161) за неповнолітнього Стефана ІІІ, коли імператор Мануїл 
розраховував перетворити Угорщину на васальне королівство. Молодший брат 
Стефана ІІІ, майбутній король Бела ІІІ (1173-1196) деякий час навіть вважався 
офіційно спадкоємцем імператора, а після його смерті (1180) був одним з 
претендентів на імператорську корону. Проте, криза, що настала після смерті 
Мануїла повністю змінила політичне становище. 

Слід згадати про вихід на історичну сцену албанців і румунів, який відбувся 
в ХІ ст. Албанці, колишні нащадки ілірійців, пережили тривалі періоди рома-
нізації і слов’янського впливу, який її змінив. Вони поступово християнізувалися, 
а пізніше, під час турецького панування, більша частина албанців була навернута 
на мусульман. Румуни, романізовані даки, вперше в писемних джерелах 
згадуються в ХІ ст. під ім’ям влахів (волохів). Князівства Валахія і Молдавія були 
засновані в ХІІІ-ХІV ст. і знаходилися під візантійським культурним впливом. В 
середині ХІV ст. вони звільнились з-під влади Угорщини, однак невдовзі потра-
пили в залежність від Османської імперії. 

Отже, боротьба за сфери впливу між Римом і Константинополем була 
вирішена реальним співвідношенням сил. Спроби Константинополя, утри-
мавши за собою Балкани, утримати й територію західних слов’ян та Угорщини 
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виявилися невдалими. Причина полягала в тому, що Константинополь міг слати 
сюди проповідників, міг здійснювати дипломатичний тиск, але не міг надіслати 
сюди воїнів. Візантійське християнство тут не мало шансів на перемогу; ця 
перемога виявилася в руках католицизму, який опирався на реальну силу 
Священої Римської імперії. Константинополю до того ж приходилось постійно 
повертатись обличчям до Сходу, звідки для нього йшла головна небезпека. 

Що стосується Болгарії, Сербії, Румунії, Київської Русі, то вони, як і на 
Заході, відкинули спробу Візантії, об’єднати їх на принципах, встановлених 
імперіями стародавнього світу. Разом з тим, Візантія успішно здійснювала 
своєрідний “експорт” культури та освіти, прив’язуючи їх до себе культурно і 
геополітично. Запровадження кириличної писемності, запозичення величезної 
кількості візантійської літератури, яка стала основою розвитку національних 
літератур, наслідування зразкам візантійського права свідчить про те, що 
культурно-освітній вплив був не менш ефективним, ніж економічний чи 
воєнний. В першу чергу завдяки цьому вдалося створити цілий греко-право-
славний світ, який залишився навіть після падіння Візантійської імперії. 

Таким чином, у ході народження Європи в період Середньовіччя відбувся, 
хоча і не без конфліктів, культурний синтез християнства і декількох цивілізацій, 
що були спадкоємцями Давнього світу та давніх культур кельтів, германців, 
слов’ян. Християнська релігія створила нову культурну спільноту – 
християнський світ. Але цей християнський світ був поділений на окремі держави, 
які все більше віддалялися і все більше мислили національно. Тому в Європі, яка 
формувалася, поєднувались єдність і подір, єдність і різноманітність. 

Проте Європа успадкувала також, частково від римських часів, де сусідили 
два різних світи: латиномовний Захід і грекомовний Схід, і значний культурний 
розрив. Так виникла і сформувалась двоїста Європа, одна − під головуванням 
римського католицького християнства – на Заході і друга – створена грецьким 
православним християнством - на Сході. Два християнські світи тільки 
виникнувши наприкінці VІІ ст і до остаточного розриву в трагічні 1182-1204 рр., 
вже були відчужені різницею між своїми характерами і конфліктом інтересів. 

Одночасно слід підкреслити, саме у середньовічній Європі були закладені і 
підвалини європейської єдності. Це, передусім, те, що було створене в сфері науки 
і мислення і досягнуте в галузі мистецтва. Можна зробити висновок, що з епохи 
Середньовіччя походить і джерело європейської інтеграції, коли Західна Європа 
являла собою суцільне культурне ціле, об’єднане католицькою церквою, з єдиною 
мовою спілкування, якою була латина, розвинутою регіональною торгівлею, 
золотом у вигляді основної валюти, у свій час (в епоху хрестових походів) з 
єдиною зовнішньою політикою і стратегічними військовими цілями. Недарма 
кожного року в Ахені присуджується “Премія Карла Великого” політику, який 
вніс найбільш вагомий внесок у досягнення цієї єдності. 

 
1.3. Європейські проекти створення наднаціональної імперії 

 
Період Х-ХІІІ ст. в Західній Європі ознаменувався значним піднесенням 

продуктивних сил у сільському господарстві і ремеслі, зростанням народо-
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населення, масовим виникненням міст як центрів ремесла й торгівлі, швидким 
розвитком товарно-грошових відносин. 

З хаосу феодальних усобиць і стану політичної роздробленості поступово 
народжуються відносно централізовані держави, які, на відміну від самодержавної 
Візантії, набувають форму монархій, що спираються в своїй політиці на станові 
збори. В своєму прагненні до розширення кордонів і стабілізації захоплених 
територій вони вступають між собою в тривалі й кровопролітні війни. 

Тому європейські мислителі і політичні діячі, намагаючись запобігти між-
державним конфліктам в Європі, спробували визначити шляхи примирення й 
об’єднання держав. Розглядаючи саме державу та її інтереси як першопричину 
міждержавних суперечностей, що спричиняють воєнні конфлікти, прихильники 
“єдиної Європи” висловлювалися за обмеження державного суверенітету і 
утворення наднаціонального об’єднання, яке б керувалося, в першу чергу, 
спільними інтересами, а не інтересами окремих держав. Ця мета залишалася 
незмінною протягом століть. Змінювалися лише завдання, форми та методи 
досягнення такого об’єднання. 

Одним з перших подібних проектів був план “Повернення Святої землі”, 
розроблений на рубежі ХІІІ-ХІV ст. домініканським монахом, легістом (від лат. 
lex − закон, право) французького короля Філіпа ІV Красивого (1285-1314) 
П’єром Дюбуа. П’єр Дюбуа обгрунтовував ідею поновлення на релігійній 
основі втраченої єдності європейських народів шляхом утворення конфедерації 
як найкращої форми існування християнського світу. План передбачав 
створення церковного собору та арбітражного трибуналу, які мали 
підтримувати мирне співіснування християнських держав і вести спільну 
боротьбу з мусульманами. 

У зв’язку з цим потребує аналізу історичний контекст, у якому розроблявся 
цей проект. Протягом майже 30-річного правління Філіп ІV перетворив Францію у 
найсильнішу державу Європи і не побоявся вступити в конфлікт з римським 
папою, вимагаючи сплати на користь держави регулярних податків з духовенства. 
Проти різко виступив папа Боніфацій VІІІ (1294-1303), який, як Григорій VІІ та 
Інокентій ІІІ, був глибоко проникнутий теократичними ідеями. Однак він зазнав 
поразки, а бордоский архієпископ, обраний під тиском Філіпа ІV наступним 
папою під ім’ям Климента V, ставився набагато лояльніше до французького 
короля. Більш того, він переніс свою резиденцію з Риму до Авіньйону, де папи й 
залишалися протягом майже 70 років (1309-1378). Так званий “Авіньйонський 
полон” пап значно вплинув на авторитет папства в Європі. 

Тобто, папи, які раніше досить легко отримували перемоги над королями 
й імператорами, на цей раз зазнали поразки у боротьбі з французьким королем, 
який спирався на національні елементи і проводив національну політику. 

Серйозні зміни відбувалися не тільки в Західній Європі, але й на Сході. У 
1261 р. нікейський імператор Михаїл VІІІ Палеолог захопив Константинополь і 
відновив Візантійську імперію. За падінням Латинської імперії очікувалась 
втрата останніх уламків латинської Романії в Греції, “Нової Франції”. 
Новообраний папа Урбан ІV стає душею ліги проти Палеолога, розглядаючи 
церковну унію як основну форму примирення. Тим більше, всім на Заході було 
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зрозуміло, що нежиттевість Латинської імперії обумовлювалась передусім 
внутрішніми причинами, нездатністю ужитися з грецьким населенням. Новий 
похід на Схід, навіть під прапором відновлення на константантинопольському 
престолі останнього латинського імператора Балдуїна ІІ або його сина Філіпа, 
міг переслідувати лише цілі колоніальної завойовницької політики найбільших 
італійських держав, а це зовсім не входило до планів курії. 

Реальною силою був сицілійський король Манфред Гогенштауфен, але 
цього не хотіли Урбан та його наступник Клімент ІV (1264-68), теж француз, 
що відновили клопоти про закликання до Італії французів, а саме брата 
французького короля Людовика ІХ, графа Прованса Карла Анжуйського. Після 
загибелі Конрадіна він у 1268 р. остаточно утвердився в Сицілійському 
королівстві. Одночасно Карл у 1267 р. уклав договір з вигнанцем Балдуїном у 
Вітербо, за яким обіцяв протягом шести років організувати грандіозну 
експедицію для завоювання царства “схизматика” − Михаїла Палеолога. За це 
Балдуїн відмовився від сюзеренних прав на князівство “Ахею і Морею”, 
підтвердив права Карла на володіння Манфреда в Епірі і на Корфу, відступив 
йому майже всі острови до Дарданел, а також третину майбутніх завоювань. 
Договор був скріплений шлюбом Філіпа, сина Балдуїна, з Ізабелою, 
спадкоємицею Вілльгардуена. 

У випадку реалізації цього плану утворювалась би могутня держава в Італії і 
на Сході, за якої курія втрачувала всіляку самостійність дій. Тому папа схилявся 
до варіанту з церковною унією. Палеолога врятував хрестовий похід Людовика ІХ 
в Туніс, де він загинув (1270), а флот Карла був знищений під час бурі. 

Папа Григорій Х (1271-1276) у 1274 р. скликав Ліонський собор, який 
проголосив унію католицької і православної церков. Його наступнику Миколаю 
ІІІ (1277-1280) вдалося зламати панування Карла Анжу в Італії і підтримати 
справу Григорія Х. Це було не дуже важко, оскільки своєю ворожою політикою 
щодо країн Сходу французькі феодали підірвали торгівлю Південної Італії з 
арабськими країнами. Сицілія повстала (1282) і перейшла під владу Арагона. 
Проте “Сицілійська вечірня” поховала не тільки плани Карла про поход на 
Схід, разом з тим вона поховала і плани унії. 

Ось в цих умовах і з’явився проект Пьера Дюбуа. По суті, це був проект, 
який поєднував у собі декілька цілей, передусім мова йшла про встановлення 
гегемонії Франції в Європі, боротьбу з папством і реанімацію ідеї хрестових 
походів, але вже під проводом Капетингів. Тим більше, що французькі королі 
завжди сильніше всіх у Європі підтримували справу звільнення Св. Землі − як 
морально, так і матеріально. Тепер Філіп ІV розраховував утвердити у 
Східному Середземномор’ї нову васальну імперію. Брат короля, Карл Валуа, 
мав повести велике військо в Італію, завоювати Сицілію і, отримавши руку 
Катерини Куртене, спадкоємиці прав Балдуїна ІІ, яка носила титул “імператриці 
константинопольської”, здобути собі державу Палеолога. Папа Боніфацій VІІІ 
підтримав цей план. Шлюб Карла з Катериною відбувся 1301 р., він був 
визнаний в якості законного претендента на Константинополь. 

Хоча Філіп ІV і заручився підтримкою Венеції, Арагону та Неаполя, 
однак представники Анжуйської і Арагонської династій самі хотіли там 
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утвердитися. Тому проект підкорення не тільки Італії, Сицілії і Сходу, але й 
усієї Європи і поєднання таким чином французької імперії в Європі з 
васальною, французькою ж, імперією в Константинополі не був реалізованим. 
Не був реалізований й інший проект, який передбачав обрання Карла Валуа 
германським імператором, оскільки ні німецькі князі, ні навіть авіньйонський 
папа не погодилися обрати його на цей трон. 

Перемога турок на р. Мариця (1371) і на Косовому полі (1389), а також 
розгром європейських хрестоносців під Нікополем (1396) робили невідворотним 
падіння Візантійської імперії. Султан Баязід І (1389-1402) не приховував своїх 
планів щодо швидкого завоювання Візантії. Імператор Мануїл ІІ в 1399-1402 рр. 
поїхав до Західної Європи з метою добитися допомоги від інших християнських 
країн. Але тоді загибель Візантії була відстрочена на півстоліття розгромом турків 
Тімуром у 1402 р. Однак в 20-х рр. ХV ст. Туреччина знову зміцнила і Мурад ІІ 
(1421-1451) відновив завоювання. Турецькі володіння тепер впритул наблизилися 
до Константинополя. Візантійський уряд наполегливо шукав допомоги в Європі, 
погоджуючись на підпорядкування грецької церкви папській владі. Унія була 
проголошена 1439 р. на Флорентійському соборі. 

У 1444 р. проти турок був організований новий хрестовий поход, в якому 
взяли участь польські, чеські, угорські, німецькі, частково французькі та інші 
західноєвропейські рицарі. Проте, похід і на цей раз виявився невдалим. У битві 
під Варною (10 листопада 1444 р.) рицарі були розбиті, загинув і польський та 
угорський король Владислав ІІІ. Тим самим падіння Константинополя було 
передвирішене, він впав 29 травня 1453 р. 

Успіхи османів мали особливо велике політичне значення для Центральної і 
Східної Європи, оскільки тепер був відкритий шлях для турецької агресії в 
напрямку Австрії, Угорщини, Чехії, Польщі, України. Тому треба було думати про 
негайну організацію боротьби з османами усією силою християнського світу. У 
1464 р. свій проект об’єднання християнських держав висунув чеський король 
Їржі Подебрад (1458-1471). Він передбачав, правда, не стільки утворення 
європейського об’єднання, скільки засіб усунення міждержавних протиріч у 
Європі. З цією метою пропонувалося скликати “Лігу довічного союзу” − сейм із 
представників 16 королівств, який мав грати роль арбітражного суду у вирішенні 
конфліктів та забезпечувати спільну боротьбу проти Османської імперії. 

ХVІ ст. в історії Європи насичене подіями й процесами епохального 
значення. По суті вони розпочалися вже з середини ХV ст.: 

- спочатку в 1453 р. впала Візантія і на південному сході Європи виник 
потужний фактор загрози всьому європейському розвитку в особі Османської 
імперії; 

- потім у 1492 р. відбулося відкриття Христофором Колумбом Америки 
і європейці, полинувши в пошуки золота, почали інтенсивно здійснювати 
географічні відкриття в Америці, Африці й Азії. В 30-40-х рр. ХVІ ст. були 
відкриті багатющі родовища срібла в Америці і потоки дешевого срібла і золота 
полинули до Старого Світу, викликавши знецінення грошей і підвищення цін, 
так звану “революцію цін”; 
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- це в свою чергу прискорило процес первісного накопичення капіталу і 
стимулювало мануфактурне виробництво, розвиток товарно-грошових відносин 
і, як наслідок, переростання локальних ринків у національні, а національних у 
загальноєвропейський і світовий; 

- завершивши процеси об’єднання, великі централізовані держави 
Франція й Іспанія почали з 1494 р. війни за оволодіння Італією, які потім 
переросли у війни між імперією Габсбургів, “над якою ніколи не заходило 
сонце”, і Францією за гегемонію в Європі. Прямо або опосередковано в ці війни 
втягувалось багато держав і земель Європи. Локальні війни і конфлікти стали 
набувати тенденцію до переростання у війни загальноєвропейського масштабу; 

- великі зміни відбулися і в релігійній сфері. Реформація, яка гостро 
поставила питання про відміну монополії католицької церкви на духовне життя 
християн і про безпосереднє спілкування віруючих з богом, розколола 
континент на два ворожих табори за конфесійною ознакою. 

За всіма цими явищами стояла нова економічна сила, що народжувалася. 
Слід підкреслити, що відповідно до наростання ранньокапіталістичних 
тенденцій в економіці відбувались зміни в політичному житті Європи. В ньому 
визначальне місце посідали три напрями: 

- тенденцію формування національних держав найбільш яскраво 
представляли Англія і Франція; 

- для австрійської династії Габсбургів характерним було бажання 
зберегти феодальний лад у формі наднаціональної загальноєвропейської 
універсальної монархії під своєю владою; 

- тенденція до локальної державності була характерна для князівств 
Німеччини і міст-держав Італії. 

Перша тенденція диктувалась логікою економічного і політичного 
розвитку Європи в епоху ґенези капіталізму, друга тенденція вела назад, до 
єдиної феодальної Європи, хоча й намагалася сумістити формування 
європейського й світових ринків зі створенням наднаціональної імперії. Третя 
тенденція була обумовлена попереднім історичним розвитком італійських і 
німецьких земель у середні віки, відсутністю централізованої держави і 
опозицією імперській ідеї. 

Захист старих цінностей був об’єктивно головним змістом політики Карла 
V (1500-1558) з ідеєю утворення універсальної католицької імперії. Під владою 
Габсбургів унаслідок різних династичних комбінацій опинилися Нідерланди й 
Іспанія з її американськими колоніями, що підкріплювало їх претензії на 
європейське панування. Монархи Європи багато століть продовжували визнавати 
за імператорами першість, навіть ворогуючи з ним. Скажімо, імператорська 
канцелярія визнала титул “Величність” за королями Англії і Швеції лише в  
1633 р., а за французьким королем в 1641 р., в розпал Тридцятилітньої війни, яка 
поставила хрест на претензіях Габсбургів на світове панування. 

У політиці Карла V габсбурзька ідея створення європейської і, в певному 
сенсі, світової імперії проявилася найбільш яскраво. Хоча він наполегливо 
здійснював її протягом декількох десятиліть, його не можна назвати релігійним 
фанатиком. Вихований серед гуманістів, він погоджувався з критикою інтелек-
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туального рівня теологів і організаційних структур католицької церкви та її 
претензій на втручання у справи світських володарів. Справа захисту 
католицької віри слугувала скоріше інтересам універсалістської імперської 
політики, причому самій католицькій церкві він у своїх планах відводив 
підпорядковане місце, роль своєрідного рупора своєї політики. 

Сьогодні багато хто вбачає в політиці Карла V прообраз європейської 
інтеграції, а самого імператора слідом за Карлом Великим оцінюють як “батька 
Європи”. Якщо раніше імператора називали останнім імператором середньо-
віччя, вкладаючи, щоправда, різний зміст у це поняття, то тепер нерідко 
йменують передтечею сучасного федералізму. 

Ідею утворення універсальної католицької імперії звичайно приписують 
канцлеру імператора (з 1518 р.) італійцю Меркуріно ді Гаттінарі, поклоннику 
ідей Данте і Еразма Ротердамського. Однак коли Гаттінара отримав посаду 
канцлера, лінія Габсбургів на створення універсальної європейської монархії 
вже вповні визначилась у політиці Максиміліана І (1493-1519), який по суті 
заклав основи універсальної імперії Карла і створив вісь Відень − Мадрид 
(зв’язок між австрійською й іспанською гілками Габсбургів), у сфері впливу 
якої знаходилися Старий і Новий Світ. На цьому шляху він у 15-річній боротьбі 
ствердив свою бургундську спадщину, а потім права на імператорську корону, 
панування в Італії, притязания на вакантні іспанську, чеську, угорську корони. 

Причому імперія створювалася фактично без крові, за допомогою типово 
середньовічного метода − династичних шлюбів, в основі якого лежало суто 
феодальне уявлення про династичну природу держави. Максиміліан, людина за 
своїми поглядами середньовічна, вважав вповні можливим відродження духу 
давньоримської імперії. Мета полягала у створенні християнської світової 
імперії, досягненню якої мали слугувати всі доступні засоби. Імперія Карла V 
уявлялася як майбутня “держава Божа” на цьому світі. Але майбутнім Європи 
стала не християнська світова монархія, а розвиток національних держав і 
релігійний розкол. 

Утворення величезної габсбурзької держави призвело до невідворотнього її 
зіткнення з Францією. З одного боку, франко-іспанське суперництво за 
переважання в Італії переросло у франко-габсбурзьке, з іншого боку, Франція, 
оточена з усіх боків габсбурзькими володіннями, мала повести боротьбу не на 
життя, а на смерть, щоб відстояти свою національну незалежність. Ця обставина 
перетворила Італійські війни (1494-1559) у загальноєвропейський конфлікт. 

Вирішальний удар по спробах Карла створити універсальну імперію 
завдали все ж не Франція й її союзник Османська імперія, а німецькі князі. 
Справа в тому, що не підпорядкувавши своїй владі Німеччину, імператор не міг 
створити універсальну імперію. З самого початку Реформації (1517) Німеччина 
розкололася на два табори, причому не тільки в ідеологічному, а й у 
політичному відношенні, оскільки на боці Реформації опинилось декілька 
великих німецьких князів. Реформація була не тільки релігійним, але в певному 
сенсі і політичним рухом, спрямованим проти універсалістських тенденцій 
Габсбургів. Аугсбурзький мир (1555) проголосив знаменитий принцип: “Чия 
влада, того й віра”. Це був кінець епохи Карла V. 
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Коли його син, іспанський король Філіп ІІ у 1559 р. остаточно поїхав з 
Фландрії до Іспанії, це означало кінець універсальної імперії Карла V, зміну 
орієнтації на Центральну Європу орієнтацією на Атлантичну імперію, центром 
якої була Іспанія з її заморськими колоніями. 

Протистояння Франції й Габсбургів показало, що з появою великих 
централізованих держав у зовнішній політиці починає панувати принцип реа-
лістичного розрахунку, не прикритий релігійними ілюзіями. Державний інтерес 
стає основою політичних розрахунків, міжнародних комбінацій і союзів. Два 
головних політичних суперника − “христианіший” король Франції та 
“апостолічний” Габсбург − вели боротьбу, не соромлячись ніяких засобів, 
залучаючи на свій бік навіть турецького султана. Франціск І допомагав 
протестантським князям Німеччини, що боролися проти імператора за “справжню 
(исконную) німецьку свободу” і немало сприяв торжеству протестантизму, 
викорінюючи в той же час протестантів всередині власної країни. 

Досвід тривалих і виснажливих воєн ХVІ ст. став поштовхом до 
вироблення певних норм, принципів міжнародних відносин, зокрема 
“природних кордонів” та “політичної рівноваги”. Перший міністр французького 
короля Генріха ІV (1594-1610) герцог Сюлі (Максимільєн де Бетюн) під-
креслював, що захопити можна лише те, що можна утримати, оскільки 
могутність держави має свої межі і, перейшовши їх, вона викликає проти себе 
об’єднані сили ворогів і заздрисників. 

У своїх знаменитих мемуарах “Мемуари мудреця та королівська державна 
економіка” (1638) він писав: “Кожний король Франції має скоріш думати про те, 
щоб набути друзів і союзників, міцно пов’язаних з ним спільністю інтересів − а це 
самий надійний зв’язок, − ніж накликати на себе невгамовну ненависть і 
ворожість проектами, які переважають його власні сили”. 

Виходячи з цих ідей, герцог Сюлі викладає свій проект − “Великий задум” 
(“Le grand Dessein”), який приписував Генріху ІV. Суть “Великого задуму” 
полягала у нізведенні Габсбургів до володарів одного Піренейського півострова, 
вигнанні турків і татар з Європи, відновленні Візантійської імперії і здійсненні 
потім перекройки всієї політичної карти континенту. Європа мала складатися з 
приблизно рівних держав, для створення яких Іспанію треба було обмежити 
Іберією, монарший дом Австрії відокремлювався від імперії, а володіння цих двох 
держав планувалося перерозподілити між іншими. Наприклад, іспанські 
Нідерланди повинні були або поділені між Англією і Францією, або передані 
Сполученим Провінціям. Угорщина мала відновитися як незалежна виборна 
монархія. Трон Німеччини імператор мав посідати внаслідок відкритих виборів, 
щоб жодна династія не виявляла своєї монопольної влади. 

В якості механізму забезпечення довічного миру Сюлі планував 
сформувати Європейську лігу володарів. Федерація мала складатися з шести 
спадкових та п’яти виборних монархій, а також п’яти республік. На чолі 
федерації ставала особлива рада − сенат з 66 представників, з яких по чотири 
місця надавалося кожній з великих держав і по два − решті. Посада голови, 
починаючи з баварського курфюрста, підлягала ротації. На раду покладалося 
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завдання охорони загального миру й розв’язання суперечок між державами та 
правителями і підданими. 

Що стосується Східної Європи, то Сюлі писав наступне: “Я не кажу про 
Московію або Русь Велику. Ці величезні землі, що мають не менше 600 льє в 
довжину і 400 льє в ширину, населені значною мірою идолопоклонниками, 
меншою мірою − розкольниками, як греки або вірмени, і при цьому множество 
суеверий і звичаїв повністю відрізняють їх від нас. Крім цього, росіяни 
належать Азії стільки ж, скільки і Європі, і їх слід розглядати як народ 
варварський, відносити до країн, подібних Туреччині, хоча вже п’ятсот років 
вони стоять в шерензі християнських держав”. 

Згідно з “Великим задумом” Росія могла бути прийнята до нової 
організації Європи. Однак, “якщо великий князь Московський або цар руський, 
якого вважають князем скифським, відмовиться вступити в це об’єднання, коли 
йому буде зроблена відповідна пропозиція, то з ним слід поводитися як з 
турецьким султаном, позбавити його володінь у Європі і відкинути в Азію”. 

Головною концепцією, що лежала в основі як нової політичної карти, так 
і нової ліги, була “рівновага сили”. Жодна держава не повинна була стати 
такою могутньою, щоб могла накинути свою волю решті держав. Європа, 
визнаючи рівноправність католиків і протестантів, мала обернутися на “une 
repubilque tres chretienne”, “християнську республіку”, “одну велику родину”. В 
її межах усі мали насолоджуватись свободою торгівлі. Поза її кордонами треба 
було знищити, як зазначалося, Туреччину і не припиняти “вигідних” завоювань 
в Азії та Північній Африці. Для підтримання стабільності та боротьби з 
зовнішньою загрозою планувалося створити європейську армію. 

Ставши популярним у добу “рівноваги сил” проект привернув до себе 
велику увагу. За два століття, що проминули від другого видання (1742) до 
заснування Ліги націй та Європейського Співтовариства, його найважливіші 
думки про міжнародну стабільність, про вільну торгівлю, про об’єднаний 
суверенітет і про спільну підтримку ладу не втратили своєї привабливості. А 
найголовніше − проект утверджує принцип, яким часто нехтують: мир − це 
функція влади. 

Подібні ідеї розроблялися й іншими авторами, зокрема, Емериком Крусе 
(“Нова Кінея”) та Еріком Лакруа, які в 1623 р. обгрунтовували план створення у 
Венеції світової мирної асамблеї під проводом папи. В 1693 (1623?) р. 
англійський політичний діяч Уільям Пенн у своїй праці “До сучасного та 
майбутнього миру в Європі” підтримав ідею об’єднання Європи з єдиним 
парламентом, в якому кожна з європейських країн мала б представництво, 
пропорційне до її населення. Аналогічними проектами був захоплений і один з 
відомих представників французького Просвітництва ХVІІІ ст. абат Шарль Сен-
П’єр, який у 1713 р. видав свій “Проект вічного миру в Європі”, в якому 
наполягав на необхідності укладення договору про вічний мир, без якого війни 
загрожують знищити людську цивілізацію. 

Таким чином, не дивлячись на різноманітність європейських проектів 
цього періоду, вони були досить схожими за своїми складовими: 

- об’єднання держав; 
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- підпорядкування рішенням європейського Сенату, Сейму чи Ради; 
- арбітражне вирішення конфліктів; 
- утворення армії для застосування санкцій та ведення зовнішньо-

військових дій, насамперед проти ісламського світу. 
В цілому останні проекти лежали в руслі апробованих у Середньовіччі 

принципів встановлення національними державами кордонів за мовною 
ознакою та за природно-географічними рубежами, закріплених Вестфальською 
системою міжнародних відносин (1648), а також, як зазначалося, виходили з 
династичної природи держави. 

Такий світопорядок існував майже 150 років − до Французької революції 
кінця ХVІІІ ст. Революція проголосила принцип національного суверенітету. 
Але, якщо до кінця ХVІІІ ст. на європейському континенті домінувала стара 
формула нації, що ототожнювала її лише з правлячими верствами, то тепер 
джерелом суверенних прав нації ставав увесь народ. 
Організуючим ядром держави ставали не монарх, не правляча династія, а нація 
в новому, модерному розумінні. Саме з цього починається епоха націй. Нація − 
це єдність, і цим вимірюється її ідентичність. У цьому контексті Європа 
перетворюється на територію націй (націй-держав), у площину де відбувається 
територіалізація суверенітету. 

 
1.4. Ідеї європейської ідентичності, “європеїзм” та “об’єднана Європа” 

 
На цьому новому етапі, започаткованому Французькою революцією, 

постає ідея миру між суверенними державами. Настала пора, зазначає Жерар 
Мере, коли мрії про мир, який існував перед революційною епохою 
Просвітництва, поступаються ідеї міжнаціонального миру, яка мусила бути 
переосмислена і виражатися в нових категоріях. 

У 1795 р. в розпалі європейських воєн, викликаних Французькою 
революцією, відомий німецький філософ Імануїл Кант пише свій “Проект вічного 
миру”. Він рішуче підтримав ідею Ш. Сен-П’єра про необхідність укладання 
державами договору про вічний мир. За Кантом, вічний мир − це таке ж 
першочергове завдання всесвітньо-історичного прогресу, як і встановлення 
всезагального правового громадянського стану: одне тісно пов’язане з іншим. 

Він формулює шість “попередніх статей” запропонованого ним проекту 
угоди про вічний мир між народами, що не втратили свого значення і сьогодні: 

- мирний договір знищує всі наявні причини майбутньої війни, навіть 
заховані в архівах і невідомі сторонам, що домовляються стосовно факту 
територіальних претензій; 

- жодна самостійна держава...не повинна бути запозиченою іншою 
державою ні шляхом успадкування, ні обміну, ні купівлі, ні як дарунок; 

- постійні армії з часом мусять повністю зникнути; 
- забороняється використовувати державні позики для фінансування 

підготовки до війни і її ведення; 
- жодна держава не має права шляхом насильства втручатися в 

політичний устрій і управління інших держав; 
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- жодна держава під час війни з іншою не може вдаватися до таких 
ворожих дій, які б зробили неможливою взаємну довіру в майбутньому стані 
миру, а саме: порушення умов капітуляції, підступні вбивства, зрада тощо. 

Основна ж ідея полягала в тому, “аби публічне право будувалося на 
федерації вільних держав”. Розум, каже І. Кант, скількимога засуджує війни, а 
вберегти від них може тільки міжнародний уряд. Тому “єдиний правовий стан, 
сумісний зі свободою держав, − це їх федерація, що має за мету усунення 
війни”. Тобто, лише спільне підпорядкування суверенітетів конституційному 
законові може бути практичною умовою миру. 

Однак Наполеон намагався встановити світову гегемонію спираючись не 
на закон, а на силу. Це була чергова спроба об’єднання Європи на імперських 
засадах. Заява одного з наполеонівських наближених: “Нехай західна імперія 
відродиться в імперії Наполеона такою, якою вона була за Карла Великого, − у 
складі Італії, Франції і Німеччини”, - відповідало усій політиці Наполеона. І 
цього він намагався досягти як політичними та економічними, так і воєнними 
методами. Так, у грудні 1805 р. Наполеон видав знаменитий едикт: “Коро-
лівська династія в Неаполі перестала правити”. 

Саме з Неаполя починається практика насадження так званих 
“наполеонідів”, васальних держав, очолюваних імператорськими родичами або 
маршалами. Зокрема, Неаполітанське королівство було віддане спочатку 
старшому братові Жозефу, а потім зятю Мюрату. У тому ж 1806 р. Батавська 
республіка перетворюється на Голландське королівство на чолі з іншим братом − 
Луї. В липні 1806 р. створюється Рейнська конфедерація з 16 німецьких воло-
дарів, що підтримували Наполеона, який в якості “протектора” очолив нову 
лігу. Всі ці державці вийшли з Священої Римської імперії германської нації, в 
серпні Франц ІІ зрікся цього титулу, яким австрійські імператори володіли 
протягом століть. Декілька нових держав Наполеон викроїв і для старшої 
сестри Елізи та наближених. Мюрат, до призначення Жозефа королем ново-
створеного Вестфальського королівства (1807) і переведення до Неаполю, був 
великим герцогом Берга (на території Німеччини), Талейран став князем 
Беневентським, начальник генерального штабу, маршал Бертьє − князем 
Невшательським, Бернадот отримав Понтекорво тощо. 

У листопаді 1806 р. Наполеон у Берліні оголошує про встановлення 
континентальної блокади Англії шляхом заборони будь-якої торгівлі з нею всім 
залежним від Франції державам. Метою блокади був не тільки тиск на Англію, 
підрив її економіки, а й створення привілейованого становища для французької 
промисловості і торгівлі. Континентальна блокада була продовженням тої 
майже столітньої війни, яку вели між собою Франця і Англія у ХVІІІ ст. Це 
була боротьба за світову економічну першість, колоніальну гегемонію і панівне 
становище на Європейському континенті. Наполеону майже вдалося досягти 
своєї мети: на початку ХІХ ст. Європа, на три чверті завойована або поставлена 
в залежне становище, знаходилась під загрозою опинитися у повному 
підпорядкуванні Французької імперії. 

Поразка Наполеона була обумовлена тим, що він зіткнувся з силами, які 
переважали міць цієї імперії: 
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- найбільш розвинутою країною світу - Англією, яка в останній третині 
ХVІІІ ст. першою розпочала промисловий переворот і шлях до індустріального 
суспільства; 

- національно-визвольним рухом та провідними державами континенту. 
Європа, зазначав Антоен Дебідур, ніколи не бачила таких сприятливих 

умов для створення нової політичної організації, що забезпечує мир, які 
склалися в 1814 р. Необхідно було переглянути всю політичну карту цієї 
частини світу. Війна змела усі існуючі до тих пір трактати, не залишила ні 
однієї держави, яка б не змінила своїх кордонів. Однак, розгром Наполеона 
завершився спробою Англії, Росії, Австрії, Прусії поділити територію Європи 
відповідно до своїх інтересів. 

Війни з наполеонівською Францією стали могутнім стимулом пробу-
дження національної свідомості, переросли у визвольну боротьбу народів за 
свою незалежність. Проте, створена Віденським конгресом 1814-1815 рр. 
віденська система міжнародних відносин виходила з принципу легітимізму і 
перекроювала політичну карту Європи, відкинувши права націй. В Європі, 
виходячи з принципу рівноваги встановлювалося панування п’яти великих 
держав – Англії, Росії, Австрії, Прусії та Франції. До середини ХІХ ст. керівну 
роль у європейських відносинах відігравали перші три держави. Міжнародні 
відносини з 1815 до 1850 р. розвивалися в умовах їх взаємного суперництва. На 
континенті Європи переважаючою державою в цей період була Росія. Оплотом 
європейської реакції був австро-прусько-російський союз, відомий під назвою 
“Священий союз”. Унаслідок Кримської війни і поразки Росії складується нова – 
кримська система міжнародних відносин, основою якої став англо-французький 
блок. Замість Росії переважаючою силою на континенті стає імперія Наполеона ІІІ. 

Новим явищем у 60-х рр. ХІХ ст. було швидке економічне зростання 
Прусії, де в 30-40-х рр. розпочався промисловий переворот. Отто Бісмарк 
підготував і здійснив “залізом і кров’ю” об’єднання Німеччини навколо Прусії. 
Після розгрому Франції в 1870-1871 рр. Німецька імперія набула переважаючий 
вплив на континенті Європи. Їі промисловість потужним ривком вийшла на 
світову арену. Посідаючи в 70-ті рр. четверте місце в світі, вона через два 
десятиліття почала оспорювати друге місце і доганяти Велику Британію. На 
кінець ХІХ ст. Німеччина вийшла на друге місце за обсягами виробництва заліза і 
сталі, поступаючись тільки США. Поряд з важкою індустрією відбувалося швидке 
зростання нових галузей промисловості – хімічної та електротехнічної. У 1913 р. 
вона займала перше місце на світовому ринку електротехнічних виробів (50% 
світового експорту) та машин. В цілому з 1870 до 1913 р. її частка в світовому 
промисловому виробництві зросла з 13 до 16%, в той час як Англії − впала з 32 до 
18%. Частка Франції також зменшилась – з 10 до 7%. 

Спираючись саме на бурхливий розвиток промисловості й торгівлі, 
Німеччина намагається реалізувати чергову спробу об’єднання Європи на 
імперських засадах. У 1890 р. новий імператор Вільгельм ІІ (1888-1918) 
відправляє у відставку “залізного канцлера” і проголошує перехід до “світової 
політики”. Тим більше, що внаслідок переходу до індустріального суспільства і 
посилення викликаної цим конкуренції, промислової і сільськогосподарської 
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кризи 70-х рр. ХІХ ст. всі держави переходять до політики протекціонізму, 
починається гонитва за колоніями як ринками збуту, вивозу товарів і капіталів, 
де можна було б позбутися конкуренції. 

Ідеологічним центром зовнішньої експансії стає Пангерманський союз, 
створений у 1891 р. Його основним гаслом було: “Король на чолі Прусії, Прусія 
на чолі Німеччини, Німеччина на чолі світу”. Пангерманський союз закликав до 
боротьби проти Англії, до захоплення колоній і створення сильного військово-
морського флоту. “Тільки за умови, якщо ми сильні на морях, − зазначалося в 
пангерманській пресі в 1899 р., − великі морські держави дозволять нам 
створити середньоєвропейський економічний союз...і тільки за наявності 
широкої середньоєвропейської основи ми зможемо набути світові позиції і в 
інших частинах земної кулі та утримати їх”. 

Тобто, передумовою створення світової імперії ідеологи пангерманізму 
вважали створення “Серединної Європи”, потужного з політичної й економічної 
точок зору блока європейських держав під егідою Німецької імперії. 

Найвідомішими з пангерманських проектів, присвяченими якраз об’єд-
нанню Європи навколо міцного економічного центру на чолі з Німеччиною, 
були проекти богослова Поля де Лагарда, історика Генріха фон Тріцке та 
економіста Фрідріха Ліста. Новий економічний союз мав об’єднати навколо 
Німеччини такі держави та території, як Австро-Угорщина, Швейцарія, 
Нідерланди, Фландрія і, згідно деяким планам, Франція. 

Один з таких проектів, опублікований у 1893 р. у вигляді памфлету, 
змальовував майбутнє Європи в середині ХХ ст. як митний союз держав − 
“Серединна Європа” (Міїїеіеигора). Ядром союзу мала стати Німеччина, яка 
поновила свої “природні кордони від Трієста до Ейдера та від Іпра до Мемеля”, 
разом з Польщею, Рутенією (Україною), Прибалтийськими країнами, Румунією, 
Сербією, можливо, Албанією, Болгарією та Грецією. Аналогічну думку про 
необхідність об’єднання навколо Німеччини таких європейських країн, як 
Австрія, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, скандинавські країни, а також 
підписання відповідної угоди з Великою Британією висловлював відомий 
теоретик федералізму Константин Франц. 

Саме Ф.Ліст, К.Франц та інші стояли у витоків руху “Серединна Європа”, 
серед представників якого можна назвати такі відомі постаті, як Фрідріх Науманн, 
Макс Вебер, Ганс Дельбрюк. Кінцевою метою руху було створення у просторі між 
Францією і Росією, між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями спільного 
економічного, культурного і правового простору, що охоплював би народи, які за 
більшістю характеристик -історичних, культурних, господарчих, релігійно-
етичних тощо -засвідчували близкість значнішу, ніж до зовнішніх стосовно них 
Росії та Франції, інших германських та романських народів. 

Рух набрав організаційної цілісності після виходу з друку в жовтні 1915 р. 
книги Ф.Науманна “Серединна Європа”. Державно-політичний устрій 
Серединної Європи Ф.Науманн визначав як союз: “Жодна держава, що увійде 
до цієї наддержави, не позбудеться державної самостійності...Натомість, в 
інтересах усіх учасників, щоб не повстали нестримні плани переплавлення. 
Іншими словами: під титулом Серединної Європи створюється не нова держава, 
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проте створюється союз існуючих”. Саме таку модель пропонував 1882 р. один 
з теоретиків федералізму Константин Франц: ”Природно, з цього не постане 
жодне національне тіло та взагалі жодна держава. Це має бути союз (Виші) і то 
навіть з вельми різних елементів...Централізації та уніформійності слід 
категорично уникнути”. З появою Серединної Європи скасовується 
актуальність небезпечних з огляду на наслідки різноманітних панславістських 
та всенімецьких проектів, а також планів Великої Сербії, Великої Румунії і т. ін. 
Центром розташування адміністративних органів союзу мала бути Прага. 

Безперечно, в концепції “Серединної Європи” як явищі інтелектуальної 
історії Німеччини вельми вагомим є елемент німецького месіанізму − 
переконання, що Німеччина має певний метафізичний обов’язок перед Богом та 
людством, гідний великої нації. Намагання “сказати своє слово” зумовлювало 
саме східну орієнтацію зусиль. Якби Німеччина, знайшовши тут для своїх 
прагнень допомогти скривдженим народам сприятливий грунт, виконала 
шляхетну місію визволителя, вона б мала не лише щиру вдячність тогочасної 
генерації, а й справжню приязнь і відданість наступних, здобула б на майбутнє 
в особі кількох націй половину континенту зичливих друзів та надійних 
союзників. Через те найдалекоглядніші політики застерігали від будь-яких 
експансіоністських намірів у Східній Європі. Як вважав Макс Вебер, “усяка 
політика по той бік нашого східного кордону, якщо саме вона є реальна 
політика (Кеаіроііпк), неминуче є західнослов’янська політика, та не німецько-
національна політика (українців, як і переважна більшість інших європейських 
дослідників, М. Вебер зараховував до західних слов’ян)”. 

Внаслідок загострення суперечностей між провідними державами Європи 
формуються два військово-політичні блоки − Троїстий союз та Антанта, 
протистояння яких призвело до початку 1 серпня 1914 р. Першої світової, або 
як її називали сучасники, Великої війни. Але, якщо країни Антанти в своїй 
політиці виходили з принципу політичної рівноваги, то Німеччина намагалася 
встановити світову гегемонію. 

Найбільш яскраво це проявилось в урядовій програмі, сформульованій 
канцлером Т. Бетман-Гольвегом 9 вересня 1914 р. Програма визначала цілі 
Німеччини у війні і базувалась на пангерманістських ідеях. За нею в Європі 
проектувалося утворення союзу європейських країн під егідою Німеччини. 
“Зовнішня рівність” у цьому союзі, писав канцлер, не повинна перешкоджати 
“економічному пануванню Німеччини над Серединною Європою”, яка, окрім 
Німеччини та Австро-Угорщини, мала включати скандинавські та придунайські 
країни, країни Бенілюксу, Італію, Францію. Причому остання “повинна бути 
настільки послаблена, щоб ніколи не могла більше піднестись як велика держава”. 
З цією метою планувалося анексувати її північно-східні департаменти. 

На Сході передбачалося приєднати до Німеччини Литву і Курляндію за 
посередництвом персональної унії, а також створити ряд буферних держав. Щодо 
Польщі існував так званий “австро-польський план”, за яким Царство Польське 
мало об’єднатися з Галичиною у самостійну державу, пов’язану з Австрією 
персональною унією. Іншими словами, передбачалося перетворення дуалістичної 
Австро-Угорської імперії на триєдину Австро-Угорсько-Польську монархію. 
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Україну планувалося перетворити на незалежне королівство на чолі з 
одним з Габсбургів. Тобто, знаходячись у сфері впливу Австро-Угорщини, вона 
в цій якості повинна була входити до “Серединної Європи”. 

“Реорганізація” Європи мала стати, як відзначалося, трамплином для 
“світової політики”. У зв’язку з цим важливою метою німецького уряду ставало 
створення обширной “Серединної Африки”, встановлення контролю над 
Єгиптом, оволодіння опорними пунктами на африканському узбережжі 
Атлантики. Крім того, намічалося витиснути Англію з басейна Середземного 
моря, закріпити вплив на Близькому Сході, захопити Північне Борнео, 
забезпечити укорінення в Китаї тощо. 

Але перебіг подій не дав можливості реалізувати ці проекти. У травні 
1918 р., під час переговорів цісаря Карла І з кайзером Вільгельмом ІІ у Спаа, 
було укладено угоду, що стосувалася тісного економічного й політичного 
співробітництва двох держав. Як зазначає Еріх Цьолнер, наміри щодо 
німецького панування у “Серединній Європі”, які пропагувалися оточенням 
Фрідріха Науманна, зазнали тут провалу. 

Проте, в ХІХ − на початку ХХ ст. розроблялися й демократичні проекти 
єдиної Європи, причому вони належали представникам різних суспільних течій. 
Так, представник утопічного соціалізму Анрі Сен-Симон вбачав майбутнє в 
утвердженні всесвітньої асоціації народів і загального миру при стиранні 
національних кордонів. Своє бачення висловлювали Пьєр Жозеф Прудон 
(ідеолог одного з напрямів анархізму) і письменник Віктор Гюго. 

Вони керувалися романтичною ідеєю відновлення втраченої єдності 
шляхом поступового зростання серед народів розуміння своєї європейської 
ідентичності, що, в свою чергу, створило б можливості для встановлення “вічного 
миру” на континенті. “Настане день, − говорив на Конгресі пацифістів у 1849 р. 
Віктор Гюго, − коли війна між Парижем і Лондоном, між Петербургом і Берліном, 
між Віднем і Турином видасться такою ж абсурдною і неможливою, як між 
Ам’єном і Руаном. Настане день, коли всі ви – французи, росіяни, італійці, 
англійці, німці, всі нації континенту, будуть спаяні у вищу єдність, не втрачаючи 
своєрідності і прославленої індивідуальності”. Під впливом американської 
боротьби за незалежність і утворення США значної популярності набуває гасло 
“Сполучених Штатів Європи”. Цей термін уперше вжив В.Гюго. 

Дещо з інших позицій підходив до цієї проблеми Фрідріх Ніцше, який в 
роботі “По той бік добра і зла” (1886) був переконаний, що незважаючи на 
хворобливе відчуження, яке виникло і виникає між народами Європи внаслідок 
націоналістичного божевілля, особливо завдяки близоруким і надто проворним 
політикам, які за його допомогою беруть верх, Європа прямує до об’єднання. 

Таким чином, протягом багатьох століть, починаючи з Середньовіччя і 
закінчуючи Новим часом, європейські мислителі і політичні діячі намагалися 
втілити в життя ідею європейської єдності. Увесь цей час боролися два підходи 
до реалізації цієї ідеї: неодноразові спроби до силового об’єднання Європи на 
імперських засадах і пропозиції утворення федерації, засновані на реалізації 
принципу рівноваги, а також принципі рівноправності. 
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Вперше питання про практичну реалізацію гасла “об’єднання Європи” 
було поставлено після Першої світової війни. Для цього існував цілий ряд 
об’єктивних причин. По-перше, війна була найбільш кровопролитною за всі 
попередні війни, які знала Європа. Вона викликала небувале напруження 
людських ресурсів – в армію в обох коаліціях було мобілізовано понад 70 млн. 
чол., війна обійшлась приблизно в 10 млн. вбитих і тих, що померли від ран 
(стільки, скільки загинуло у всіх європейських війнах за тисячу років), 20 млн. 
поранених, з них 3,5 млн. залишилися інвалідами. Демографічні втрати від 
голоду, хвороб тільки в 12 країнах склали ще понад 20 млн. По-друге, в роки 
війни воюючі країни витратили астрономічну суму – 359,9 млрд. дол., у тому 
числі прямі воєнні витрати становили 208 млрд. дол., що в 10 разів 
перевищувало вартість воєн з 1793 до 1907 р. Це підірвало економіку, призвело 
до економічної розрухи і соціально-політичної нестабільності в багатьох 
європейських країнах 

Все це посилювало пацифістські настрої, сприяло відродженню ідеї 
європейської єдності як єдиної можливості виходу з кризи. К. Ясперс, 
передаючи відчуття людини, яка пережила війну, в книзі “Сенс і призначення 
історії” писав, що після першої світової війни мова йшла вже не тільки про 
занепад Європи, але про занепад усіх культур. З’явилось відчуття кінця 
людського існування взагалі, перетворення, що охоплювало всі народи і всіх 
людей без виключення, яке веде чи то до знищення, чи то до народження 
нового. Це ще не було самим кінцем, однак знання про те, що кінець можливий, 
стало загальним. (”Смысл и назначение истории” М.,1994, с.241) 

Тому тема “європеїзму”, загальної долі європейських народів набула в 
міжвоєнний період особливе звучання. В принципі, це знайшло відображення в 
двотомнику Освальда Шпенглера “Занепад Заходу”, який наробив дуже багато 
галасу, та роботі А. Деманшона “Занепад Європи”, де розвивалася ідея 
шведського історика і політолога Рудольфа Кжелена про циклічність розвитку 
суспільства. В своїй праці “Держава як організм” (1915) він порівнював 
державу із живим організмом, який проходить стадії народження, молодості, 
зрілості і старіння. Виходячи з такого аналізу розвитку держави в історичному 
аспекті, прихильники європейського федералізму вважали, що вона як суб’єкт 
міжнародних відносин переживає останній етап своєї еволюції. 

Представники іншого напряму федералізму – інтегрального федералізму, 
що виник під впливом Великої кризи 1929-1932 рр., такі як Армад Дандрьо, 
Еммануїл Муньї, Олександр Марк, Деніс де Ружмон розглядали державу з її 
вузьконаціональними інтересами та політикою протекціонізму як основну 
причину гальмування економічного прогресу суспільства. А неможливість 
вирішення на національному рівні багатьох економічних та екологічних 
проблем обумовлювала необхідність утворення наднаціональних європейських 
структур з відповідними повноваженнями національних представництв, здат-
них обмежувати владу вищих інститутів і забезпечувати інтереси та потреби 
кожного учасника. 

Не дивно, що перші важливі практичні кроки на шляху реалізації 
федеративної ідеї були здійснені саме в період між двома світовими війнами. В 
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цей час складується декілька рухів, що ставили за мету створення “Сполучених 
Штатів Європи”. Найбільш потужним серед них був панєвропейський рух, 
заснований з ініціативи австрійського графа Рішара Куденхова-Калергі. В 1923 р. 
в своїй роботі “Пан-Європа” він закликав до створення “Сполучених Штатів 
Європи”, посилаючись на такі приклади, як успішне утвердження США в 1776 р., 
Швейцарської єдності в 1848 р., успішний розвиток Германської імперії після 
1871 р. Ця книга лягла в основу створення Панєвропейського союзу. 

Його перший конгрес, що зібрав у 1926 р. в Відні дві тисячі учасників з 
24-х країн, визначив основні напрями розбудови європейської конфедерації: 

- створення військового альянсу; 
- поетапне утворення митного союзу; 
- спільне використання колоній європейських держав; 
- уведення єдиної грошової одиниці; 
- налагодження співробітництва європейських та інших держав у рамках 

Ліги націй. 
Основне завдання панєвропейського руху учасники конгресу вбачали в 

поширенні ідеї єдиної Європи серед парламентарів, урядовців, представників 
промислових і громадських кіл. Серед інших рухів можна назвати “Феде-
ральний комітет європейської співпраці” на чолі з Емілем Борелем, “Євро-
пейський митний союз” на чолі з сенатором Івом Ле Троке. 

Найактивнішим державним діячем у царині миру та співпраці в Європі в 
20-30-х рр. був, безперечно, активний учасник панєвропейського руху Аристид 
Бріан (1862-1932). Соціаліст-реформатор родом з Нанта, він десять разів був 
прем’єр-міністром Франції, але найвищих висот його кар’єра сягнула в 1925-
1932 рр., коли він став міністром закордонних справ. А. Бріан, разом зі своїм 
німецьким колегою Густавом Штреземаном, був ревним прихильником франко-
німецького примирення. Він став головним архітектором Локарнських дого-
ворів, творцем пакту Бріана-Келога про відмову від війни, пропонував створити 
Європейський Союз на федеральній основі. 

Цю пропозицію А.Бріан зробив у своєму виступі в Женеві на Х Асамблеї 
Ліги націй у вересні 1926 р. “На мою думку, - заявив він, - між народами, 
об’єднаними географічно, як народи Європи, має існувати певний федератив-
ний зв’язок; ці народи повинні мати можливість у будь-який момент спіл-
куватися між собою, обговорювати свої інтереси, приймати спільні ухвали, 
встановлювати між собою узи солідарності, які дозволили б їм, коли дове-
деться, протистояти скрутним обставинам, якщо вони виникнуть. Саме ці узи я 
намагаюсь створити”. Зважаючи на загрозу кризи, додав він, “очевидно, що 
таке об’єднання матиме передусім економічний характер, бо цей аспект 
питання найнагальніший...І все-таки я переконаний, що з точки зору політичної 
і з точки зору соціальної федеральні узи можуть виявитися корисними 
(благодетельними), не зазіхаючи на суверенітет жодної з держав, які належать 
до об’єднання”. Визначальними словами тут були терміни: “об’єднані 
географічно”, “передусім економічний” та “суверенітет”. 

Делегати 27-ми європейських держав-членів Ліги націй доручили йому 
підготувати меморандум з цього питання. Складений Алексісом Леже “Меморан-



47 

дум про організацію режиму федеративного європейського союзу” конкретизував 
пропозиції А. Бріана і був опублікований французьким урядом у травні 1930 р. 

У цьому документі йшлося про “духовний союз Європи”, і він визначав 
принципи та механізм, завдяки яким його можна створити. Меморандум 
наполягав на “загальному підпорядкуванні економічних проблем політичним”. 
Він передбачав створення виконавчого органу − постійного Політичного 
комітету для ухвалення постанов і представницького органу – Європейської 
конференції з представників усіх європейських держав-членів Ліги націй для 
дискусій. У меморандумі фактично вперше були використані такі звичні 
сьогодні поняття та цілі, як “спільний ринок”, “митний союз”, “рух товарів, 
капіталів та громадян”, “захист економічно відсталих регіонів”, “спільнота 
європейських народів” та ін. Разом з тим на відміну від принципів, викладених 
1929 р., почати пропонувалося зі встановлення політичних зв’язків. 

Поки що меморандум звертався до 27 європейських членів Ліги націй із 
пропозицією скликати низку зустрічей для вивчення широкого кола пов’язаних 
із майбутнім об’єднанням питань – фінансів, робочої сили та міжпарла-
ментських відносин. Уряди 26 держав надіслали свої відповіді на меморандум у 
період з 25 червня (Іспанія) до 4 серпня 1930 р. (Швейцарія). З усіх держав до 
проекту Бріана повністю пристали тільки Югославія і Болгарія (Дейвіс 980, що 
тільки Голандія). Інші держави висловили більш-менш критичні зауваження. 

Скажімо, Німеччина, з одного боку, була зацікавлена у створенні Євро-
пейського союзу, розраховуючи на можливість подолання умов Версальського 
мирного договору, але з іншого, дуже побоювалась, що він якраз може 
закріпити її східні кордони, встановлені у Версалі. Італія погоджувалась з 
принципом європейської співпраці й відкидала принцип європейської єдності, 
висуваючи до того ж практично неприйнятну іншими країнами пропозицію про 
включення до союзу держав, які не були членами Ліги націй: СРСР, Туреччини. 
Нарешті, Велика Британія, прагнучи розвитку співробітництва зі своїми 
домініонами, опиралась створенню особливих європейських органів. Вона 
пропонувала обмежитись тільки проведенням періодичних зустрічей 
європейських держав у рамках Ліги націй. 

Під час ХІ сесії Асамблеї Ліги націй, 8 вересня 1930 р., А. Бріан опублікував 
“Білу книгу” зі своїм меморандумом, відповідями держав і доповіддю. Після 
виходу книги почалося обговорення. Майже відразу стала помітна різниця між 
позицією А. Бріана, який проводив ідею європейського “федерального зв’язку”, 
без якого проект не мав сенсу, й позицією британського представника Гендерсона, 
який удавався тільки до терміну “співробітництво”. 

На пропозицію Франції та Югославії було вирішено створити “Комісію з 
вивчення Європейського союзу”, яку в січні 1931 р. очолив А. Бріан. Комісія 
працювала впродовж усього 1931 р. і розглядала переважно економічні 
питання. Але, як виявилося, 1931 р. був останнім як для А. Бріана, так і для 
його ідей. Невдовзі після його першої промови про Європейський союз стався 
фінансовий крах на Уолл-стриті. Дискусії про Бріанів меморандум збіглися з 
першими виборчими успіхами німецьких нацистів. А. Бріан, відступив від своїх 
європейських планів, очоливши Маньчжурську комісію, яка після тривалих 
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роздумів лише словесно дорікнула Японії за напад на Китай. В Європі дедалі 
слабшав “дух Локарно”. 

Г.Штреземан помер, а хворий А. Бріан сам подав у відставку. Тим більше, 
що й у Франції проти нього розширювалась кампанія, в ході якої противники 
звінувачували його в проведенні політики односторонніх поступок Німеччині, 
яка робилась все більш націоналістичною і загрозливою. 

Єдиною вдалою спробою реалізації проекту “об’днаної Європи” у 
міжвоєнний перод було підписання в 1921 р. угоди про економічний союз між 
Бельгією і Люксембургом (БЛЕС), що передбачав координацію внутрішньо- та 
зовнішньоекономічної політики двох країн. 

Коли А. Бріана не стало, Остін Чемберлен, британський міністр закор-
донних справ, палко вшанував його пам’ять. Бріан “пишався своєю країною і 
ревниво ставився до її прерогатив, − сказав він, − проте його гордощі задово-
льнялись, коли Франція виступала в ролі богині, що веде решту держав дорогою 
миру й цивілізації. Тепер нема вже нікого, хто міг би дорівнятися до нього”. 

У тій атмосфері фашистська Італія висунула альтернативний план 
європейської безпеки. Мусоліні запропонував чотиристоронній пакт Британії, 
Франції, Німеччини та Італії. Цей пакт був би цинічним поверненням до лихих 
звичаїв післянаполеонівської Європейської згоди і означав би відмову від усіх 
претензій на рівний статус країн Європи. Пакт безсоромно намагався 
мобілізувати “Захід” супроти небезпек “Сходу”, тобто проти сварок держав-
наступниць і потенційної експансії комунізму. Пакт здобув певну симпатію у 
британському міністерстві закордонних справ, проте не здобув підтримки в Ке-
д’Орсе, французи воліли дотримуватися уже наявних міжнародних угод. Отже, 
запропований пакт залишився мертвою буквою, і тільки Мюнхенська угода 
згодом стала немов реалізацією його пунктів. 

В ті роки розроблялась і фашистська концепція “об’єднання Європи”. В 
одній з розмов із головою Данцізького сенату Г. Раушнінгом А. Гітлер заявляв: 
”У центрі я поставлю сталеве ядро великої, скованої у неподільне ціле 
Німеччини, Австрії, Чехії, Моравії, Західної Польщі... Потім – Східна 
Федерація, Польща, держави Прибалтики, Угорщина, балканські держави, 
Україна, Поволжя, Грузія. Федерація −... союз допоміжних народів, без армій, 
без самостійної політики, без самостійної економіки... Час малих держав 
минув”. (Кухта,с.62) 

Ці плани носили відверто агресивний характер і в той же час проти-
ставлялись ліберально-демократичним проектам об’єднання Європи. Нацисти 
після приходу до влади скликали в 1934 р. в Берліні міжнародну конференцію, 
яка проходила під прапором боротьби за “оновлення й об’єднання” Європи. А 
вже під час Другої світової війни, розв’язаної нацистами, їх відомий ідеолог Й. 
Риббентроп писав, що вона є “війною в ім’я єдності і свободи Європи. Її мета: 
встановлення тривалого міцного миру для європейських країн. Це війна проти 
економічного удушення і втручання чужих Європі земель – Англії й США. 
Європа – європейцям”. Відповідно й проблема фашистського європеїзма 
змістилась у площину гітлерівських планів установлення “нового порядку” в 
Європі. 
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Встановлення диктаторських режимів у Європі та початок Другої світової 
війни зіграли каталізуючу роль у справі зростання авторитету федеративної 
Європи. Вже у 1939 р. лідер французьких соціалістів Леон Блюм закликав 
захистити “незалежність націй у рамках федеративної та роззброєної Європи”. 
У 1941 р. Альтьєро Спінеллі та Ернесто Россі заснували в Італії Європейський 
федералістський рух. У 1943 р. на засіданні в Мілані була прийнята його 
програма та стратегія дій, яка вбачала в утворенні європейської федерації єдину 
можливість для збереження демократичних свобод в Європі й попередження 
встановлення міжнародної анархії. 

В цей час основним гаслом федералістського руху, основною рушійною 
силою його розвитку були ідеї демократії та свободи. “Федералістська модель, − 
підкреслював відомий європейський федераліст Альтьєро Спінеллі, − пропонує 
повагу до суверенітету національних держав в усіх областях... передаючи його до 
європейського уряду, що знаходиться під демократичним контролем євро-
пейського парламенту і діє згідно з європейськими законами у сфері зовнішньої 
політики, оборони, економіки та захисту громадянських прав. Федералістська 
модель пропонує справді наднаціональну державу, яка співіснує з державами-
членами і використовує суверенітет у межах своєї компетенції”. 

В умовах панування нацизму в Європі серед населення європейських 
країн з’являється все більше прихильників ідеї пожертвувати державним 
суверенітетом заради Європейської Федерації як гаранта миру і безпеки. 
“Національна незалежність, свобода, соціалізм, − проголошував Маніфест, − 
будуть панувати лише тоді, коли Федерація...буде їхньою основою, а не їхнім 
наслідком...Утворення Європейської Федерації, таким чином, є першочерговою 
метою, на якій прогресивний європейський рух має сконцентрувати всю свою 
енергію”. 

Викладені в “Маніфесті з Вентотопе” ідеї й постулати були підтримані 
багатьма представниками інших країн, насамперед з числа християнсько-демо-
кратичних, ліберальних і частково соціал-демократичних та соціалістичних кіл. 

У Франції активні прихильники єдиної Європи (Анрі Френе, Жорж Бідо, 
Альбер Камю, Едмон Мішле, Франсуа де Ментон) об’єдналися навколо 
утвореної в 1941 р. газети “Комба”. Було навіть засновано постійне бюро з 
метою координації дій по звільненню країн-учасниць Руху опору та організації 
Федеративного союзу європейських народів. 1942 р. про доцільність такого 
союзу як запоруки захисту від нових міждержавних конфліктів на кшталт І та ІІ 
світових воєн, засіб гармонізації німецько-французьких відносин учасники 
європейського Руху опору заявили на зустрічі в Женеві. 

Отже, на відміну від інтегрального федералізму, який акцентував на 
економічних чинниках, представники цього напрямку федералістської докт-
рини, що виник як реакція на панування ідеології тоталітаризму (націоналізм, 
фашизм) у Європі, керувалися в першу чергу, політичними Мотивами 
інтеграції. На думку прихильників цієї концепції експансіоністська природа 
держави робить неминучими постійні конфлікти та війни. Їхнє попередження та 
забезпечення вічного миру в Європі вважалося можливими лише в результаті 
обмеження державного суверенітету, аж до повного його скасування на користь 
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федеративного об’єднання. Основною метою інтеграційної політики прого-
лошувалося створення федерації європейських народів, яка б забезпечила їхнє 
примирення та відродження після катастрофи, до якої призвів нацоналізм. 

Виробляються проекти об’єднання Європи й на урядовому рівні. Вже в 
1942 р. стало зрозумілим, що в ході війни Радянський Союз зміцнить свої 
позиції і це зможе посилити революційний рух у Європі. В жовтні 1942 р. 
Уїнстон Черчилль склав меморандум і розіслав його членам британського 
воєнного кабінету. Він писав у меморандумі: “Всі мої думки звернені передусім 
до Європи як праматері сучасних націй і цивілізації. Відбулась би страшна 
катастрофа, якби російське варварство знищило культуру і незалежність давніх 
європейських держав”. Тому “я звертаю погляди на створення об’єднананої 
Європи. Я сподіваюсь, що рада, ймовірно, складатиметься з десяти учасників, 
включаючи колишні великі держави, шведів, норвежців, данців, голандців, 
бельгійців, французів, іспанців, поляків, чехів, турок”. Ці погляди визначали 
позицію У. Черчілля в післявоєнний час. 

Таким чином, Перша і Друга світові війни, Велика криза 1929-1932 рр., 
встановлення тоталітарних режимів сприяли відродженню ідеї європейської 
єдності, посилювали переконання прихильників європейського федералізму 
різних напрямів у неможливості сучасної держави вирішити наболілі питання, 
забезпечити мир і процвітання своїх народів. Єдиний вихід вбачався в 
федеративному об’єднанні європейських країн. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які основні ідеї розвитку Європи притаманні античній епосі? 
2. Яку роль відіграв релігійний фактор у формуванні єдиної європейської 

цивілізації? 
3. Чим обумовлене виникнення та розвиток проектів створення 

наднаціональної імперії? 
4. Якими є основні чинники формування європейської ідентичності? 
5. У чому полягає сутність ідеї про об’єднану Європу? 
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РОЗДІЛ 2 
ІНТЕГРАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ, СУЧАСНІ ВИМІРИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

2.1. Розуміння інтеграції в контексті  
міжсистемної взаємодії суспільного розвитку 

 
Взаємодія між основними підсистемами суспільного життя формує 

головний принцип внутрішньодержавних стосунків, а відкритість суспільної 
системи щодо зовнішньої взаємодії є основою міжнародних стосунків. При цьому 
пріоритетом в обох випадках лишається політична сфера та політичне 
співробітництво, що визначає напрям руху держави, її імідж на міжнародній арені 
та ефективність суспільного розвитку. Головне місце у міжнародному просторі 
нині відводиться інтеграційним процесам. Поняття інтеграції пов’язано з 
укріпленням взаємозалежності і злагодженості елементів соціальної системи. 

У науковій літературі на даному етапі відсутня єдність розуміння 
інтеграції як поняття. Як правило інтеграцію відносять до сфери створення 
новітніх структур, що спрямовані на забезпечення регулювання взаємовідносин 
між державами на основі інституціоналізації самих міждержавних відносин 
(інтегрально-державницький підхід). Дещо окремо знаходиться розуміння 
інтеграції як природного процесу розвитку співробітництва між країнами однієї 
географічної зони (економіко-географічний підхід) поряд з майже повним 
ототожненням інтеграції з процесом створення наднаціональних органів, що 
супроводжується зменшенням ролі національних органів у прийнятті рішень 
(інституціонально-управлінський підхід). Також досить часто поняття інте-
грації розглядають в аспекті розвитку світового господарства, визначаючи 
інтеграцію як процес створення бажаної структури світового господарства 
шляхом усунення штучних перепон ефективного функціонування суб’єктів 
господарської діяльності на основі уніфікації та координації всіх елементів цієї 
структури (функціонально-макроекономічний підхід Я.Тінбергена). Подібні 
розбіжності в розумінні інтеграції потребують врахування змісту та сутності 
інтеграційних процесів, їх особливостей у більш широкому контексті. 

У сучасних досідженнях термін інтеграція означає певну цілісність, 
структурованість суспільних відносин, об’єднання людей та держав у нові 
суспільно-політичні спільноти. Н.Овчаренко [28] наводить дві основні 
характеристики інтеграції: як соціальний процес утворення цілісності (єдності) 
системи з частин, систем, елементів (при цьому цілісність системи є більшою, 
ніж сума її частин); як лояльне відношення до нових учасників процесу, 
визначення необхідних меж влади. Фактично він стверджує, що інтеграція 
може одночасно розглядатися як стан і як процес. При цьому тенденції 
інтеграції як стану відображають об’єктивний стан світової спільноти на 
даному етапі, невизначений характер її розвитку; тенденції інтеграції як 
процесу є найбільш високим рівнем взаємодії, коли його учасники відчужують 
частину свого суверенітету на користь наднаціональних органів [33]. Таке 
розуміння є ідеальним типом інтеграції, при якому відбувається не просто 
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координація суспільно-політичних міждержавних відносин, а передача управ-
ління, автономії та суверенітету ново створеним державним структурам, які 
формують єдину політичну та економічну спільноти. 

Основу інтеграції становить міжсистемна взаємодія суспільно-політичної, 
соціально-економічної, науково-технологічної, соціокультурної сфер суспіль-
ного життя, які з одного боку прагнуть до національного самозбереження, а з 
іншого, відчуваючи зовнішню залежність, мають схильність до само-
розрушення. При цьому міжсистемна взаємодія розглядається у двох площинах: 
внутрішня та зовнішня. Внутрішня міжсистемна взаємодія визначає спро-
можність держави до нових міждержавних утворень і формується на основі 
взаємодії основних рівнів суспільного розвитку – свідомісного, політичного, 
економічного, соціального і культурного. Єдність та стабільність такої взає-
модії забезпечує державі спроможність до самоорганізації, адаптації до умов 
зовнішнього середовища, активне включення у процеси міжнародних зв’язків, 
зберігаючи при цьому національну самобутність. В іншому випадку інте-
граційні процеси призведуть до поглинання держави та відкинуть її на пери-
ферію глобалізаційного простору. 

Зовнішня взаємодія визначає спроможність держави підтримувати свій 
імідж на міжнародній арені. Ефективність зовнішньої міжсистемної взаємодії 
залежить головним чином від внутрішньої стабільності держави та ефективної 
системи управління інтеграційними процесами. Така взаємодія є найбільш 
високою формою співпраці на міжнародній арені з метою створення єдиного 
геополітичного простору, але вона має певні обмеження, яка на практиці без-
посередньо пов’язані з нестабільністю основних сфер життєдіяльності су-
спільства, що тримує найбільш гостре вираження на рівні економічному, полі-
тичному, соціальному, етно-культурному, геополітичному, відтворюючись у 
процесі дестабілізації суспільства та маючи наслідком дезінтеграцію системи. 

Відповідно до розуміння сутності інтеграційних процесів, їх природи, 
спрямованості, специфіки виділяють наступні ознаки інтеграції: взаємо-
проникнення і переплетіння національних виробничих процесів; широкий 
розвиток міжнародної спеціалізації і кооперації у виробництві, науці, техніці на 
основі найбільш прогресивних їх форм; глибокі структурні зрушення в еконо-
мічних системах країн-учасниць; необхідність цілеспрямованого регулювання 
інтеграційного процесу, розробка скоординованої економічної стратегії та 
політики; регіональність територіальних масштабів. Наведені ознаки харак-
теризують процес інтеграції в різних аспектах – від економічних до політико-
правових, дещо окремо знаходяться пистання військової інтеграції. При цьому 
кожен тип інтеграції має власні специфічні функціональні характеристики, які 
Безпосередньо впливають на теоретико-методологічні підходи її дослідження. 

В основі розбіжностей у розумінні інтеграції міститься не тільки 
нетотожність дослідницького підходу та сфери розгляду явища інтеграції як 
такого, але й, перш за все, теоретичні розбіжності, неоднорідність концепцій 
інтеграції, яка інколи доходить до взаємовиключення. Складність ситуації 
обумовлена декількома причинами, серед яких перш за все особливо гостро 
стоїть питання філософського підґрунтя, на якому будуються концепції 
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інтеграції. Адже саме вирішення цього питання безпосередньо впливає на 
зміщення концептуально важливих пріоритетів в той чи інший бік, побудову 
відповідних глобалістських геополітичних теорій та концепцій, й, як наслідок, 
концепцій інтеграції, в рамках яких здійснюються спроби на основі 
конкретного дослідницького підходу вирішення питання світового розвитку 
різних (у тому числі й за розумінням) цивілізацій, культур, суспільств, держав. 

Наприклад, в рамках історичного підходу розвивалися концепції еволюції 
та етногенезу. В концепції еволюції А.Тойнбі на основі аналізу розвитку 
цивілізацій стверджував, що на один історичний об’єкт (цивілізація, держава 
тощо) впливає певний комплекс чинників (як соціальні, так і природні). Проте 
об’єктивні умови зовнішнього середовища, наприклад, географічні, самі по собі 
не є чинниками, що за рахунок свого впливу є причиною утворення соціальної 
спільноти, оскільки лише створюють умови, в яких спільноти мають необхід-
ність здійснити вибір: або зникнути, або ж в процесі активної життєдіяльності 
розвивати власну соціальну організацію. Власне, за А.Тойнбі, розвиток 
соціальної організації спільноти є фактично наслідком вимушеної реакції на 
зовнішні обставини, що реалізується в різних формах – від простіших форм 
прояву (виживання) до більш складніших (творчість), – тобто відбувається 
внаслідок реалізації “життєвого пориву”. Проте вплив зовнішнього середовища 
у даному випадку, оскільки досить не визначеним залишається питання 
безпосередньої участі особистості у процесі розвитку соціальної організації 
спільноти, дещо нагадує теорію суспільного договору Гоббса, в якій людина 
була змушена створити суспільство у відповідь на диктат зовнішніх обставин 
(необхідність збереження власного життя в складних умовах природного 
існування, страх перед силою тощо). При чому, якщо в Гоббса подальшій 
розвиток соціальної спільноти також відбувається за договором, то А.Тойнбі 
фактично стверджує, що особливості цивілізаційного розвитку соціальної 
спільноти залежать перед усім від природних умов зародження та існування тієї 
або іншої цивілізації та необхідності забезпечення її безпеки. 

На противагу такому підходу можна вважати концепції наукового осмис-
лення складних соціальних явищ і процесів (управління суспільним розвитком), 
що підкреслюють Ф.Лейн, В.Остром, Р.Стілльман, Дж.Фредеріксон. Одним з 
провідних елементів таких концепції стає здатність управлінської системи регу-
лювати зміни, що відбуваються в суспільстві, тобто забезпечувати умови не 
тільки для гнучкого реагування на них, але й створювати підґрунтя для їх 
наукового передбачення та вироблення дієвих механізмів управління суспіль-
ними змінами, подолання їх наслідків. 

Теоретичним підґрунтям аналізу розвитку соціальної спільноти та су-
спільних процесів виступає не стільки соціально-філософський, або ж управ-
лінській контекст, скільки традиційний для західної суспільної думки соціо-
логічний підхід. Так, П.Штомпка [81] досліджує соціологію соціальним змін, 
вказуючи на відображення динамки сучасності в активізації теорії змін. Він 
зазначає, що на теоретичному рівні динаміка наукового осмислення соціальних 
процесів відбувалася на декількох етапах: еволюційному, циклічному, 
діалектичному та посторієнтованому на розвиток. У межах цих етапів 
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П.Штомпка намагається переосмислити концепції соціального процесу, 
розвитку, прогресу, соціального часу, історичної традиції, сучасності, 
постмодернізму, інтеграції та глобалізації. 

У свою чергу, концепція етногенезу Л.Гумільова практично заперечує 
ідею впливу на розвиток цивілізацій історичних умов, пропонуючи замість 
концепції “життєвого пориву”, що розуміється як географічний процес, 
концепцію пасіонарності, в якій “життєвий порив” є лише продуктом істо-
ричних та природних умов. При цьому, не підвладний впливу соціально-
економічних чинників певний фактор етногенезу стає за Л.Гумільовим основою 
розвитку цивілізації. Відповідно етнос у Л.Гумільова представляє собою 
природно-географічну спільноту людей, об’єднаних за певним стереотипом 
поведінки на основі протиставлення себе іншим спільнотам, засадах позитивної 
компліментарності і характеризується як енергетична система з мозаїчною 
структурою. На замість “творчості” А.Тойнбі Л.Гумільов уводить поняття 
“зусилля”, що передбачає використання в процесі перетворення умов соціаль-
ного існування історично обумовленої енергійності людини, що виходить за 
межі виживання індивіда. При цьому особистість в рамках концепції пасіо-
нарності фактично знеособлюється – в історичному процесі діють пасіонарії, 
гармонійні особи, субпасіонарії, що є носіями різної енергетичної напруги, не 
детермінований вихід якої у зовнішнє середовище (об’єктивація “життєвого 
пориву” у А.Тойнбі) призводить до тих чи інших цивілізаційних зсувів. Але 
відсутність будь-якої причинності та детермінації в процесі реалізації 
енергетичної напруги створює необхідність містичного пояснення самої 
пасіонарності та відповідного пасіонарного розвитку цивілізації. 

У контексті інтеграційних процесів в останні роки саме поняття “енергії” 
набуло дещо іншого змісту, особливо в рамках теорії самоорганізації системи, в 
синергетичних інноваційних концепціях. В роботах [2; 42; 43] питання 
самоорганізації розглянуто в контексті синергетичних уявлень про соціальну 
реальність шляхом здійснення теоретичних досліджень соціальності, 
визначення проблемного поля самоорганізації системи, моделювання розвитку 
системи на основі самоорганізації. 

В основі процесу самоорганізації, як зазначає А.Колєсніков, лежить прин-
цип підпорядкування, відповідно до якого система може бути представлена як 
певна складність ієрархічного порядку елементів, що складається з сукупності 
динамічних підсистем, які підпорядковані одна одній і знаходяться між собою в 
чітко визначеному динамічному зв’язку [15]. При цьому доцільно розрізняти 
самоорганізацію (відкритості) соціальної системи (соціосистеми): самоорга-
нізацію біомаси соціуму та соціально-цивілізаційну самоорганізацію. Ці рівні 
узалежнюють одне одного, проте структурно як вхідні та вихідні потоки, так і 
механізми самоорганізації цих рівнів різні: продуценти самоорганізації біомаси 
можна вважати вхідними потоками у систему другого рівня – соціально-
цивілізаційну [50]. 

Основними характеристиками процесу самоорганізації соціальної ситеми 
можна вважати: збільшення власної незалежності від зовнішнього середовища 
впорядкованості, що визначається закономірностями функціонування самої 
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системи (ця впорядкованість формує первинну структуру системи, яка 
забезпечує необхідний запас різноманіття для формування структур вищих 
рівнів); відображення в різноманітті елементів первісної структури і їх різно-
маніття і структуру зовнішнього середовища; життєздатність і гомеостатична 
стійкість системи, що визначається тим, наскільки повно і адекватно вона 
відображає зовнішнє середовище і тим, наскільки повно реалізовано в системі 
прагнення до побудови власної незалежної впорядкованості [41]. В контексті 
інтеграційних процесів самоорганізація соціальної системи передбачає її внут-
рішню структурну перебудову, поглиблюючи наднаціональний елемент; та 
зовнішню трансформацію, формуючи на якісно вищому рівні нову структуру, 
що сприяє зближенню рівнів розвитку країн у всіх галузях, зберігаючи при 
цьому функціональність та формуючи стійку рівновагу до аналогічних збурень, 
що забезпечує найвищий ступінь витривалості системи в момент флуктуацій. 

Проте, зазначені концепції поки що не отримують належного визнання, 
натомість головну роль відіграють концепції, що пов’язані з процесами соціаль-
ного, економічного та політичного розвитку суспільства загалом. Активізація 
досліджень соціального розвитку здійснюється в межах неоліберальної 
парадигми (В.Холден [72]), що підпадає критиці за соціальні наслідки 
управлінських дій, які виявляються в зростанні нерівності щодо розподілу 
суспільних благ та влади. Як підкреслює В.Холден, у країнах, що розвиваються, 
забезпечення стійкого соціального розвитку безпосередньо залежить від 
реалізації принципів постмодерністського державного управління, парадигма 
якого передбачає залучення зусиль бідних прошарків населення в процесах 
соціального розвитку суспільства поряд із збереженням сталого розподілу 
влади в суспільстві, що повинно реалізуватися в програмах щодо забезпечення 
стійкого розвитку та створенні перспективних планів на майбутні періоди. 

Аналіз кризи неолібералізму, яка нівелює значення суспільних інститутів 
та організацій, у тому числі й міжнародних, здійснюють Н.Хорєва і С.Бабб [57]. 
У контексті глобалізму в його неоліберальному варіанті дослідники доходять 
висновку про небезумовність теорії гегемоністської стабільності, адже деякі 
міжнародні інститути стали продуктом реалізації гегемоністського проекту, що 
вплинуло на визначення їх інституційних особливостей, внаслідок чого виникає 
проблема глобального управління такими складним структурами. 

Неолібералізм, залишаючись одним з провідних теоретичних принципів 
аналізу суспільних явищ і процесів в межах інституціоналізму, насправді має 
дуальний характер – з одного боку розвиток інституціональної теорії дає мож-
ливість розширити межі економічної та політичної теорії в межах інтеграції, а з 
іншого боку загострює проблему “практикоорієнтованості” суспільного розвитку, 
яка зводиться переважно до питань взаємодії органів державної влади з 
інститутами громадянського суспільства, залишаючи за межами теоретичного 
мислення проблематику регулювання процесів соціального розвитку суспільства. 

Спорідненою неолібералізму виступає конвенціональна концепція, запро-
понована В.Козловським, відповідно до якої соціальний розвиток розуміється 
як будь-яка зміна (порушення) соціального договору або соціальної конвенції 
на користь будь-якої групи індивідів. Комплексна картина соціального розвитку 
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включає аналіз змін соціальних інститутів, норм, цінностей, внутрішніх 
механізмів суспільних змін, що виступають як взаємовідносини конфлікту й 
консенсусу (контракту, своєрідного договору). Соціальний розвиток виявляється 
як зміна соціальних практик та символічна боротьба в сфері політики та культури. 
При цьому спільним показником соціального розвитку є динаміка життєвого 
стандарту, якості життя, ступень реалізації особистісного потенціалу. 

І.Ясавєєв навпаки ставить ідею соціального розвитку під сумнів. На 
підґрунті теорії Р.Нісбета, відповідно якої в основі соціологічної ідеї розвитку 
міститься запозичена в біології метафора “зростання”, що визначає зміст теорії 
розвитку в аспекті уявлень про спрямованість, стадійність, незворотність 
історичних змін, про їх цілі тощо незважаючи на тип суспільства, І.Ясавєєв 
вважає, що альтернативою ідеї соціального розвитку можуть виступати теорії 
соціальної онтології. 

У результаті аналізу процесів розвитку в соціальній сфері А.Шаров 
виділяє такі чинники соціальних змін, що мають невибіркову дію й впливають 
водночас на всі головні складові суспільного розвитку, як: соціально-струк-
турні зміни (суттєві зміни в соціальній структурі не обумовлюють значні зміни 
в свідомості людей – саме висока соціокультурна сталість буде визначати 
подальшій розвиток); комунікативні процеси (при наявності високої інфор-
мованості населення та зовнішньої насиченості інформаційного поля 
фактологічною інформацією відзначаються сильні деформації у відборі інфор-
мації для “масового використання”, її висока ідеологізованість та заанга-
жованість ЗМІ). Характеризуючи трансформаційні процеси сучасного су-
спільства А.Шаров зазначає, що важливою особливістю, яка стримує модер-
нізаційну динаміку, є синхронність перетворень як у ціннісній сфері та базис-
них механізмах соціального регулювання, так і в інституціональному середо-
вищі. Ця синхронність, на думку дослідника, має аналогію з тезою про 
цивілізаційний характер кризи сучасного суспільства. 

Л.Волчкова розкриває взаємозв’язок між ефективним управлінням і соціаль-
ним розвитком, під яким дослідниця розуміє складний, суперечливий, посту-
пальний перехід або перетворення соціуму за допомогою визначених механізмів в 
результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів, що обумовлюють цей 
процес. Соціальний розвиток є, на думку Л.Волчкової, розгортанням внутрішніх 
властивостей людини в її взаємозв’язках із соціумом, реалізацією та нарощенням 
соціального потенціалу. Соціальний розвиток відбувається в процесі подолання 
відчуження праці, розвитку, перетворення відносин власності, управління та 
власті. Відповідно ефективне управління соціальним розвитком є цілераціо-
нальним процесом узгодження суперечливих інтересів соціальних суб’єктів, що 
забезпечує реалізацію суспільних потреб та інтересів. 

На основі аналізу взаємозв’язку змін, що відбуваються в суспільній праці 
та змін в управлінні соціально-економічними процесами, В.Мініна виділяє три 
основні тенденції в розвитку відносин управління: соціалізація управління, 
формування цілісного системно-управлінського мислення, відмова від струк-
турно-функціонального підходу при формуванні моделі управління [4]. 
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Питання сучасної соціальної теорії та природи теорії в соціальному світі 
досліджує Й.Крейб [60], намагаючись теоретично осмислити соціальну струк-
туру в рамках теорії дії. Узгодженість цих двох теоретичних концептів 
утворюється в межах структурного функціоналізму Т.Парсонса, неофунк-
ціоналізму та теорії конфліктів, доповнених теоріями раціонального вибору та 
символічного інтеракціонізму. Значна увага приділяється також питанням 
застосування структуралістського варіанту марксизму і постмодерністської 
теорії, які поєднуються з критичною теорією Ю.Хабермаса. Зважаючи на таку 
теоретико-методологічну насиченість, наслідками дослідницького підходу стає 
конкретизація предмету соціальної теорії, який доповнюється практичним 
змістом, що дозволяє орієнтуватися в змінах сучасного суспільства, 
враховуючи їх вплив на теоретичну думку. 

Інші дослідники розглядають процеси соціальної еволюції з точки зору 
динаміки нерівноважних систем. Л.Паутова, досліджуючи елементи системи, 
вказує на те, що вони наділені інтегральними якостями, тобто прагнуть 
підтримати цілісність системи і зміни в одому з елементів безумовно призво-
дять до змін в інших [8]. Це дає можливість стверджувати, що стан неврів-
новаженості системи свідчить про її готовність до здійснення структурно-
функціональних та інституціональних змін і відповідно до збільшення 
різноманіття. В цьому сенсі є показовим закон необхідного зростаючого 
різноманіття, за яким складність системи визначає складність суб’єкта – чим 
більше ускладнюється система, тим складнішим стає і суб’єкт. Лише за таких 
умов розвиток системи може бути динамічним, а зміни дозволять використати 
стан стійкої неврівноваженості в напрямі стабілізації системи. В якості основних 
змін необхідно розглядати зміни та трансформації світогляду суб’єктів в усіх 
сферах суспільного розвитку на основі пріоритету цінностей цивілізації. 

У даному випадку в якості чинників соціальної динаміки виділються 
інформаціональність соціальних спільнот, тип і витратність управління, що 
розуміється як продукт взаємодії власної еліти і соціуму. Останній являє собою 
соціальну спільність, що актуалізує свої потенціальні керівні можливості. 
Відповідно суспільство представляється як структура соціумів, що не взаємо-
діють. Безпосередньо узагальнюючим поняттям інформаціональних, соціальних та 
культурно-ціннісних змін, які визначають перехід від одного сценарію 
суспільного розвитку до іншого виявляються певні еволюційні зсуви [20, с. 31]. 

Значно розширює межі такого підходу теорія Дж.Херрера [70], який 
досліджує зв’язок між технологією та міжнародною політикою, доводячи, що 
міжнародна політика формується під впливом технологій, які мають 
вирішальне значення, враховуючи темпи технологічних змін у суспільстві.  

Дослідження Дж.Херрера ґрунтується на теорії міжнародних відносин, 
історичній соціології, пропонуючи складну теорію історичного взаємозв’язку 
технологій і міжнародної політики, отримуючи нові результати в сфері аналізу 
політичної економіки та безпеки, що мають значення для управління суспіль-
ним розвитком в період глобалізації, демонструючи можливості міждисцип-
лінарного підходу. Актуальним у даному контексті виявляється аналіз систем-
них змін, в основі яких містяться суспільні зсуви, здійснений в межах новітніх 
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парадигм (перш за все, не-матеріалістичного розуміння структури), що 
наближує теоретичне осмислення технологій в державній політиці, державному 
управлінні, міжнародній політиці до сфери соціального з метою виходу на нову 
практику управління трансформаціями складних соціальних системам. 

Розгляд суспільних трансформацій, у тому числі й в аспекті інтеграційних 
процесів, спонукає деяких дослідників розглядати будь-які зміни з точки зору 
стану стабільності та хаосу. Наприклад, В.Романов вважає [36], що у “соціаль-
ному хаосі”, що виник, проявляється розділення суспільства на соціум і власну 
еліту. Відтворення власною елітою моделей управління, що основані на 
попередньому досвіді, виявляється витратним та не досягає а ні соціального, а ні 
економічного ефекту. Намагаючись подолати загострення суспільних настроїв 
щодо змін та реформування політичної системи, власна еліта трансформує 
моделі керівних впливів. Але соціальна самоорганізація в умовах відкритого 
суспільства призводить до утворення неурядових структур, що генерують нові 
моделі прийняття рішень, які базуються на системному підході, в якому 
джерелами соціальної динаміки виявляються дихотомія влади (проявляється в 
характері взаємовідносин соціуму та владної еліти щодо ресурсів на основі 
різних систем цінностей) та чинники якості соціальних спільнот. 

Система цінностей, інформаціональність (виступає як чинник дихотомії 
влади та соціальної динаміки й актуалізує управлінській потенціал соціальної 
спільності) та управлінська інноваційність відображають основу соціальних 
спільнот. Безпосередньо інноваційні моделі управління виникають як продукт 
взаємодії владної еліти та соціуму у відкритому навколишньому середовищі та 
впливають на еволюцію систем [20, с. 31]. 

Взагалі слід вказати, що системний синергетичний підхід базується на 
використанні природничо-наукової та фізико-математичної наукових парадигм. 
У випадку дослідження інтеграційних процесів використання системного 
синергетичного підходу дає вченим можливість стверджувати, що соціальна 
динаміка описується почерговою зміною періодів соціальних інновацій та 
спадів [21]. З огляду на це необхідним виявляється розгляд соціальної динаміки 
в залежності від сполучення чинників інформаціональності соціуму, владної 
еліти та витратності управління як параметра стану системи. При чому 
витратність управління визначається обсягом суспільних ресурсів, які можуть 
бути мобілізовані суб’єктом управління та впливають на характер соціальної 
динаміки і сценарій суспільного розвитку. Поряд з цим суспільні ресурси 
представляють собою сполучення людського капіталу, ресурси навколишнього 
середовища як середовище відтворення високоякісного людського капіталу та 
фінансово-промислові ресурси як результат виробничої діяльності, що 
залежить від якості соціуму. 

Аналіз процесів суспільного розвитку в умовах інтеграції наводить 
дослідників на думку, що при еволюційних зсувах, що протікають за законами 
системної катастрофи, яка супроводжується структурною дезинтеграцією та 
наступною інтеграцією з подальшою перебудовою взаємовідносин, формується 
якісно інше суспільство, з іншим характером соціальних взаємовідносин та 
сценарієм суспільного розвитку [20, с. 31]. 
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Особливого значення при цьому набувають методологічні проблеми дослі-
дження, які ґрунтовно розкриваються в наукових підходах Д.Хітчінса [71], який 
зазначає, що на сьогодні не існує єдиної наукової теорії, яка б поєднувала 
сукупність різних уявлень науковців, а також узагальнювала їх методологічні 
напрацювання та розробки, що обумовлює збереження догматизму в науці. 
Альтернативним підходом у даному випадку Д.Хітчінс розуміє системність та 
аналіз соціотехнічних систем, розвиток яких обумовлений виникненням 
концепції хаосу і катастроф, які встановлюють певні обмеження щодо засто-
сування конкретної методології аналізу складних явищ і процесів, враховуючи 
динаміку змін в сучасних умовах суспільного буття як граничного стану для 
наукового пізнання. Д.Хітчінс пропонує уніфіковану систему гіпотез, що 
застосовує ентропійну конфігурацію, або уніфіковану концепцію, оскільки 
системи є або реальними, такими, що можуть сприйматися, або ж усві-
домлюються на основі редукції до хаосу, на основі чого вони осмислюються та 
визначаються. Уніфікована система гіпотез намагається зрозуміти системи 
шляхом дослідження складних систем всіх типів: фізичних, хімічних, 
біологічних, соціальних, екологічних тощо, не намагаючись піддавати критиці 
питання вірності або невірності управління ними. 

Сім принципів побудови уніфікованої системи гіпотез, до яких належать 
реакція системи, системна сув’язність, адаптація системи, єдність у різно-
манітті, обмежене різноманіття, преференційні моделі та циклічна послі-
довність, пропонує Д.Хітчінс. Сукупність цих принципів складає певний план 
циклу життя не єдиної системи, але набору відкритих систем, що взаємодіють 
та можуть бути відображені. Ці принципи вказують на причини об’єднання 
систем у сукупність, появу хаотичних, катастрофічних, лінійних або пріори-
тетних взаємодій кожної з них, заснованої на їх стабільності, причинах 
занепаду або колапсу, а також перегрупування їх основних компонентів. 
Оскільки Д.Хітчінс пропонує представляти ці принципи в формі кінечного / 
перехідного стану, то уніфікована система гіпотез є фактично сумою прин-
ципів, але не одним конкретним принципом, адже описує етапи життєвого 
циклу системи та причини переходу з одного до іншого. Завдяки проходженню 
певних етапів, які поєднані в єдиний стабілізаційний (або синергетичний) цикл, 
здійснюються дослідження інтеграційних процесів на основі самоорганізації 
системи. “У більшості процесів синергетичний цикл замаскований формуванням 
потоку синергетичних подій, в якому початок одного циклу накладається на 
кінцевий або інший етап попереднього когерентного синергетичного циклу. 
Тільки імпульсні самоорганізаційні процеси є чіткими прикладами невеликої 
послідовності самоорганізаційних циклів”. Відповідно до такого підходу 
І.Черленяк пропонує наступну схему синергетичного циклу [50]: початковий стан 
базової системи; початковий стан плюс потоки енергії, речовини, інформації; 
дисипація (розсіювання) енергії та виникнення нерівноважного стану; 
фокусування та локалізація нерівноважності в центрах генерації; релаксація 
базової системи до початкового стану за одночасної генерації нової структури. 

Проте, наближення подібних теорій до теорії соціальних систем, маючи 
на меті вирішення проблем управління суспільним розвитком, не завжди 
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виявляється вдалим, оскільки, як зазначає К.Фукс [67], теорія соціальних систем 
підпадає значному впливу з боку редукціоністського індивідуалізму та 
дуалістичному функціоналізму, в межах яких адекватне інтегрування людського 
неможливо. Щоб уникнути дуалізму, Механістичного детермінізму та редук-
ціонізму, К.Фукс пропонує діалектичну концепцію соціальних систем, що ґрун-
туються на понятті самоорганізації. Діалектичну теорію соціальної само-
організації К.Фукс намагається наповнити ідеями теорії структурації А.Гідденса, 
стверджуючи, що структури є середніми та результуючими дій (теорема дуальної 
структури), тобто водночас дозволяють і обмежують соціальні дії. 

На основі цієї ідеї К.Фукс стверджує, що соціальні системи є 
“рекреативними” (такими, що відтворюються), тобто такими, що само-
організуються. Рекреативність у свою чергу ґрунтується на творчій активності 
людства, а соціальні структури стають дійсними завдяки продуктивній практиці 
та відношенню акторів людства. У даному контексті проблема еволюційного 
розвитку розглядається К.Фуксом у неофункціоналістському аспекті: він визнає 
наявність важливих структурних елементів у соціальних системах, які 
сприяють історичному розвитку суспільства, що ґрунтується на діалектиці 
випадковості та необхідності, а також принципах порядку через флуктуації в 
умовах нестабільності та біфуркацій. Як підкреслює К.Фукс, всі системи, що 
самоорганізуються, є інформаційно-генеративними, впритул наближаючись до 
гідденсової концепції збереження механізмів, які допускають просторово-
часове дистанціювання соціальних відносин, що дозволяє описувати відно-
шення інформації та самоорганізації в соціальних системах. 

Але подібний висновок є певним поверненням до індетермінізму в 
розумінні процесів суспільного розвитку загалом. Зазначена проблема спонукає 
розглядати інтеграційні процеси з точки зору інноваційності, створення якісно 
нових соціальних спільнот, що потребує розвитку та впровадження новітніх 
механізмів управління подібними соціальними утвореннями, новітнім, 
інноваційним суспільством. Враховуючи це, доцільним є розробка не-класич-
них концепцій інтеграції, в яких би поєдналися принципи епістемології, еволю-
ційної теорії, теорії дискурсу в межах єдиної парадигми. Такий підхід перед-
бачає в якості підґрунтя політичний плюралізм та соціальну взаємодію, впли-
ваючи на підвищення ефективності суспільного розвитку загалом. 

 
2.2. Постнекласичні концепції інтеграції  

та моделі інноваційного розвитку суспільства 
 
Неоднозначність процесів світової глобалізації та інтеграції обумов-

люють необхідність конкретизації зазначених наукових парадигм, що 
стають основою розуміння суспільного розвитку, теоретичною основою руху 
суспільства. Складність міжцивілізаційної комунікації призводить до необ-
хідності врахування в теоретичних моделях суспільного розвитку багатьох його 
складових, що значно ускладнює як самі моделі, так і їхнє розуміння. Як 
наслідок, аналітично-прогностична діяльність починає спиратися на емпірично 
неверифіковані дані, методи аналізу є не досконалими, що знижує їх резуль-
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тативність та ефективність. Але будь-яка модель є ідеальним відображенням 
об’єкта дослідження, його теоретичним конструктом, наданим у формальному 
вигляді, а її складність безпосередньо відображає складність об’єкта, що дослі-
джується. І тому використання конкретної моделі в практичній діяльності 
потребує чіткого теоретико-методологічного підґрунтя – не однієї наукової теорії, 
парадигми, а всієї системи наукових знань та уявлень про об’єкт дослідження, що 
забезпечує цілісність та адекватність теорії та практики, спадковість наукових ідей 
і концепцій, що формує інноваційне поле суспільного розвитку. 

Досліджуючи проблеми теоретико-методологічного осмислення глобаль-
ного людського розвитку, Р.Сміт зазначає, що багаторівневі статистичні моделі 
вивчення ефекту цивілізаційних зон та інструментальних факторів впливу на 
людський потенціал є важливими з точки зору виявлення потенціалу людського 
розвитку на рівні країни та суспільства [80]. Р.Сміт ґрунтується на показниках 
людського розвитку ООН – індексах, що синтезують рівень освіченості, 
тривалості життя та рівня доходів. До цієї групи він також додає показники 
рівня розвитку політичної демократії, корупції, внутрішніх конфліктів, 
оцінюючи їх як інструментальні фактори. При цьому важливим є те, що 
політична свобода поєднується з громадянським обов’язком, що стає основою 
регіональних відмінностей в оцінці людського розвитку, а також розуміння того 
факту, що цивілізаційні зони та рівень корупції безпосередньо стають 
дестабілізуючими факторами, оскільки призводять до зсувів у структурі 
суспільств та деформації суспільно-політичного життя країни. 

Можливість застосування у процесі моделювання складних соціальних 
систем методів математичного моделювання в межах математичної кінетичної 
теорії активних частин, що залишає можливість аналізу математичних моделей 
з соціальної точки зору, доводять Н.Белломо, М.Бертотті та М.Делітала [53]. 
Дослідники доходять висновку, що можливості такої моделі описувати процес 
впливу соціальної політики держави та розподілу суспільних благ на загальні 
тенденції розвитку суспільства є очевидно, навіть не зважаючи на наявний в 
сучасній науці теоретико-методологічний плюралізм. В останньому випадку 
також доцільно звернути увагу на багаторівневу концепцію та методологію 
опису і аналізу стабільності систем, які пропонують Т.Баумгартнер, Т.Бьорнс та 
Д.Мікер [52]. 

Іншим провідним теоретичним принципом дослідження процесів інте-
грації стає теорія гегемонії, особливо кількісна теорія гегемонії стабільності, 
яка є основою наукового прогнозування змін внутрішньої і зовнішньої політики 
держави щодо економічного розвитку, приймаючи до уваги складову націо-
нальної безпеки, що набуває актуальності за умов інтеграції та глобалізації. 
Враховуючи сучасні зміни в міжнародній економічній ситуації та необхідність 
корегування гегемонічної теорії стабільності, В.Коневей [58] вказує на 
актуальність її модифікації в аспекті модернізації методологічного підґрунтя 
дослідження економічних процесів на всіх рівнях управління державою та 
суспільством. 

У рамках загальної суспільної проблематики М.Дейлі і Х.Сільвер [61] 
аналізують концепти соціального відчуження та соціального капіталу, вка-
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зуючи на виникнення внаслідок змішування або перекривання одного поняття 
іншим соціальної ізоляції. При чому, як правило, соціальна ізоляція реду-
кується до проблеми соціального капіталу, що звужує можливості розвитку 
державної політики, оскільки в основі певної теоретичної традиції фактично 
відсутнім є осмислення процесів, в які включене конкретне соціальне явище. В 
цьому аспекті дослідники контекстуалізують соціальні відносини та соціальні 
мережі, піддаючи критиці політику “рішень”. 

Дещо іншу точку зору обґрунтовує Дж.Чьопра [56], який вважає, що 
державне управління переважно займається управлінням змінами в гонитві за 
“суспільно визначеними” суспільними цінностями, намагаючись зберегти 
вигляд відкритості та прозорості. В теоретичному аналізі цього питання 
Дж.Чьопра звертається до аналізу процесу формування державної політики, 
суб’єктів державного управління та інститутів громадянського суспільства в 
аспекті покращення управлінської складової взаємозалежності цих двох систем, 
питань ролі та обов’язків політичного керівництва та керівників органів 
державної влади. 

У цьому аспекті доцільно вказати на обмеженість застосування класичної 
парадигми державного управління до сучасних проблем, пов’язаних з 
динамічними змінами соціального середовища та необхідністю адекватних 
відповідей на зміни в соціальній системі, що потребує іншого теоретичного 
обґрунтування в теорії державного управління, ніж традиційний прагматизм. 
Так, досліджуючи проблем інституційних змін в рамках теорії організації, 
Ж.Берк і Д.Гелвен [54] доходять висновку про синтетичний характер орга-
нізації, що обумовлює її функціональну структуру, яка може бути реком-
бінована, при чому останнє ж залежить від культурних та інституційних 
ресурсів самої організації. Тобто, фактично йдеться про теорію креативного 
синкретизму, яку дослідники розглядають як основу змін, що спирається на 
феноменологічний підхід в частині пояснення виникнення та закріплення 
інституційних норм і цінностей в суспільстві. 

Хоча застосування концепції досвіду як основи розуміння соціальних 
явищ в межах інституціоналізму певною мірою наближує ідеї Ж.Берка і 
Д.Гелвена до прагматизму Дж.Дьюї, особливо в аспекті розуміння соціальних 
норм. Саме у такому контексті Ф.Доббін [65] піддає критиці організаційну 
теорію, вказуючи, що байдужість аналізу в її рамках залишає переконливим 
класичний підхід П.Бурдьє. Але на практиці виявляється, що цей підхід та 
організаційна теорія фактично застосовується фрагментарно, на відміну від 
сучасних “парадигматичних” проектів як ключових в сучасному управлінні. 

Найбільшого розповсюдження в сенсі теоретико-методологічного обґрун-
тування інтеграційних процесів отримує економічна складова суспільного 
розвитку. При цьому в межах інноваційних концепцій пояснення економічної 
інтеграції передбачає врахування циклічного характеру розвитку світової 
економіки та використанняи принипів економічної синергетики. Як вірно 
зазначає Н.Кондратьєв, певною мірою наслідуючи ідею К.Маркса, соціальна 
динаміка описується почерговою зміною періодів соціальних інновацій та 
спадів [16]. Необхідним є введення в циклічну модель економіки, яка визначає 
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інноваційний розвиток системи, принципу “межового циклу”. Розмежування 
сфер зворотного часу та незворотного еволюційного часу і нелінійних взаємо-
дій призводить до вичленовування централізації та інтегрованості з еконо-
мічного простору як суттєвих складових суспільної підсистеми, що розширює 
сферу дієвого впливу управління на незалежну в межах класичної економічної 
парадигми сферу ринкових відносин з метою забезпечення їх стабільності та 
запобіганню утворення криз. 

У теоретико-методологічному плані введення в модель меж дозволяє 
поділити економічний простір з урахуванням не лише внутрішньосистемних 
переходів, але й конкретизації в межах інтеграційної парадигми, яка дозволяє 
наблизитися до практики за допомогою уявлення про системні переходи як 
такі, що знімають зовнішні границі та обмеження для економіки, що 
ґрунтується на інформації як аксіологічному пріоритеті суспільного розвитку. 
Встановлена межа між базовою структурою економічної системи та страте-
гічною структурою, що характеризує еволюційну тенденцію економічного 
розвитку дозволяє відтворити загальну картину балансу розподілу основних 
ресурсів, що регулюють та спрямовують розвиток системи, тобто необхідно 
говорити про модель відтворення в межах інтеграційної парадигми. Також 
принциповим моментом у даному випадку стає наявність специфічної 
централізації, що стає основою перетворення управлінської вертикалі в систему 
кластерів, яка є шляхом запобігання дивергенції, а з іншого боку забезпечує 
конвергенцію державного регулювання економіки та базових регуляторів 
економічної підсистеми. 

В умовах інтеграції та глобалізації національних економічних систем в 
межах єдиного світового економічного простору це набуває особливого 
значення. Хоча з точки зору державного управління у цьому випадку виникає 
доволі складна проблема, що пов’язана з необхідністю контролю та регулю-
вання системи економічних відносин у суспільстві, яке орієнтується на лібе-
ральну модель економіки. Зрозумілість та дієвість механізмів державного регу-
лювання економічних відносин у традиційних суспільствах (у тому розумінні, 
що вони не орієнтуються на виробництво інтелектуального продукту у формі 
знань та інформації) може втратити власну ефективність за умов поширення 
лібералізації національної економіки. Можливим рішенням може бути засто-
сування різноманітних протекціоністських засобів, що, як зазначають дослід-
ники [39], пом’якшують вплив глобалізації на існуючі вітчизняні сектори, 
включаючи приватний сектор, фірми державної форми власності, союзи й інші 
складові суспільства. Як альтернативний шлях вони можуть спробувати 
відкрити свої економіки для якомога більшої участі в міжнародній системі. 

Врахування таких підходів при формування поліциклічної моделі 
інноваційного розвитку суспільства дозволить більш адекватно відображати 
динаміку та тенденції суспільних змін, оскільки статично-констатуючий 
характер, якій дає можливість побудови прогнозних сценаріїв лише в умовах 
стохастичних еволюційних змін, набуде трансформаційного характеру в 
напрямі побудови динамічних моделей нестійкого розвитку. Сучасні умови 
суспільного розвитку, його динаміка, що прискорюється процесами глобалізації 
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та інтеграції, впливаючи на те, що процеси суспільних змін набувають рево-
люційного характеру, не є стійкими і, як наслідок, не є рівноважними. Враху-
вання цього дає можливість розширення методів наукового пошуку, розробки 
інноваційних теоретичних конструктів і відповідного оновлення практики, 
оскільки, як зазначають дослідники, “розгляд еволюційної динаміки соціальних 
систем в моделях нестійких нерівноважних процесів формує нове знання” [21]. 
Така динаміка у розвитку соціальних систем характеризуються наявністю 
жорсткої ієрархічної взаємообумовленості між основними сферами та 
напрямами їх функціонування як всередині, так і з зовнішнім середовищем. 
Специфіка міжсистемної та внутрісистемної взаємодії як проблема стабілізації 
процесів суспільного розвитку, що розглядається в межах теоретичних 
парадигм, як правило, зіштовхується з відсутністю адекватної методологічної 
бази наукового аналізу складних систем без застосування методів матема-
тичного моделювання, що здійснюються на основі формалізації дослідницьких 
процедур. Зважаючи на їх ідеально-абстрактний характер дослідницькі 
процедури не завжди прийнятні, оскільки як правило орієнтуються на 
верифікацію або вже отриманих даних звітного періоду або ж на імовірнісні 
показники, що не можуть бути верифіковані в більш-менш близькому 
майбутньому. 

Оскільки рух та розвиток нерівноважних відкритих систем підпадає під 
вплив різних закономірностей, їх необхідно розглядати, перш за все, аналі-
зуючи стан рівноваги / нерівноваги з позицій синергетики, коли під рівновагою 
розуміється такий стан системи, при якому її макроскопічні параметри 
залишаються незмінними, тобто зберігаються стала структура, порядок 
функціонування, параметри входів і виходів, а на макрорівні відбувається 
адаптація зовнішніх викликів до структурно-функціональних характеристик 
системи. При цьому варто зазначити, що складні системи характеризуються 
певними особливостями функціонування у взаємодії з середовищем, що 
відображається на їх розвитку. Так, економічна система набуває динаміки в 
процесі зміни стану рівноваги, коли суспільна система втрачає стійкість, тобто 
змінюються параметри стаціонарної рівноваги, викликані впливом зовнішніх та 
внутрішніх збурень. Часові параметри змін в системі під впливом нестійкої 
рівноваги призводять до подальшого розвитку самої системи, яка набуває 
значної динаміки та якісних змін свого стану. У свою чергу, відкритість 
економічної системи обумовлює стримування ентропії, що може виникнути під 
впливом зовнішнього середовища. В цьому випадку, державне регулювання 
економіки, що підпадає впливу зовнішнього середовища, може призводити до 
викривлень напряму та зменшення динаміки розвитку системи. 

Аналіз змін, що відбуваються в економічній системі, пов’язаних з 
інтеграційними процесами, обумовлені в тому числі й зміною економічних 
циклів, динамікою науково-технічного розвитку. Це призводить до появи 
інновацій, потребує врахування наявності в нерівноважних системах петлі 
позитивного зворотного зв’язку, яка забезпечує в системі стан посилення 
слабких збурень, провокуючи виникнення структурних змін та обумовлюючи 
різкі якісні зміни, що не є еволюційними. Це дає можливість враховувати 
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виникнення кумулятивного ефекту в процесі інтеграційного розвитку системи, 
оскільки передбачає застосування наукового прогнозування всієї сукупності 
причинно-наслідкових зв’язків в усі періоди. 

При цьому, відповідно до принципу дисипації, різкі якісні зміни в розвитку 
суспільної системи можливі за умов досягнення її параметрами певних критичних 
або біфуркаційних значень. У випадку економічної системи можна стверджувати 
наявність значної кількості біфуркаційних параметрів, оскільки існує значна 
кількість станів всіх елементів системи, пов’язаних з рівновагою. 

Так, за умов економічної інтеграції має відбуватися адаптація стану 
системи до стану середовища водночас з набуттям системою якісних харак-
теристик параметрів середовища, що призводить до змін критичних значень 
системи. Фактично, зміна стану економічної системи в процесі інтеграції до 
світової економіки передбачає зміну параметрів соціальної системи відповідно 
до параметрів середовища в області джокерів за умов досягнення системою 
біфуркаційних значень. Стійкість, що виникає у такому випадку, є запорукою 
підвищення рівноваги та стабільності розвитку економічної системи, що 
отримує значний поштовх до організаційних засад управління ними, гнучкості 
та здатності до відтворення під впливом змін середовища на основі 
диверсифікації поряд зі збереженням наявних позитивних структурно-
функціональних елементів, що мають цінність для суспільного розвитку. 

За умов несприйняття економічною системою викликів зовнішнього 
середовища, що потребують адаптивного врахування, система набуває стану 
розструктурування, тобто виникають умови для руйнування важливих 
структурних елементів та зв’язків у системі, що відповідно провокує стан так 
званої “негативної інтеграції”. Відтак, соціальна система стає більш нестійкою, 
що прискорює її входження в стан хаосу та виникнення протиріч перехідних 
станів. У даному випадку зовнішнє середовище утворює ентропійний ефект, 
зіштовхуючись з адаптивними можливостями соціальної системи та особливос-
тями її функціонування. 

Отже дійсно, економічна складова інтеграційних процесів, вбудовуючись 
у соціальні моделі суспільного розвитку за принципами економічної синер-
гетики, відображає бачення соціальних складностей. Оскільки соціальні склад-
ності обумовлені діалектичним протиріччями історичного розвитку суспіль-
ства, то важливим є розгляд не тільки еволюційної динаміки змін в соціальних 
системах і самих соціальних систем, але й врахування темпів та напрямків змін 
у глобальному світі, їх інноваційного спрямування та ієрархічного характеру, 
що досить часто досягається задяки революційним зрушенням. Важливим при 
цьому видається використання принципу системного синтезу, який, як слушно 
зазначає М.Мойсеєв, дає можливість побудови ієрархії спрощених моделей, 
базові елементи яких можуть бути зрозумілі й легко пояснені, ієрархічно вищі 
елементи при цьому враховують різні фактори, що ускладнюють. При цьому 
дійсно важливим стає можливість виділення параметрів порядку, тобто 
незначної кількості перемінних, до яких підлаштовуються інші [78]. Сфера 
інноваційності, через яку проходить соціальна система, створює умови для 
формування якісно нового типу міжнародної взаємодії. З певною мірою 
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припущення цей тип можна назвати інноваційною міжсистемною взаємодією, 
характерною особливістю якої стає її актуальність в якості об’єкту, а також 
сфери вироблення державної політики на макро- та макрорівні, що найбільш 
яскраво виявляється за умов економічної інтеграції. 

При цьому макроекономічний рівень функціонування економічної 
системи з точки зору економічної інтеграції, вбираючи в себе ефекти, що вини-
кають на мікроекономічному рівні, формує простір та умови для перетворення 
загального зростання на ендогенність взаємодії основних соціально-еконо-
мічних суб’єктів макросередовища системи в часовому вимірі, в межах якого 
відбувається загальне розгортання системи. Фактично, у даному випадку йде-
ться про внутрішню еволюцію системи, що на рівні просторово-часового поля є 
фазовою. Внутрішній потенціал для змін в економічній системі утворюється 
внаслідок взаємодії економічної макроструктури з основними елементами 
інших елементів суспільства на основі зростаючого ентропійного ефекту в 
межах синергетичного поля міжсистемної взаємодії, вивільняючи більше 
можливостей для реалізації потенціалу кожного окремого суб’єкта мікро- та 
макроекономічних відносин, підвищуючи ступінь свободи розвитку та 
самоорганізації системи. 

За такого підходу побудова інноваційної моделі суспільного розвитку 
вимагає врахування ієрархічної структури соціуму, якій певною мірою 
відрізняється від структури, що розглядається в класовому підході. Однак, 
ієрархічність у даному випадку дає можливість лише абстрагуватися від 
соціальної дійсності та формалізувати певні теоретичні узагальнення у вигляді 
моделі. Проте аналіз тенденцій суспільного розвитку, його прогнозування 
потребує врахування особливостей антагоністичності соціальної структури 
суспільства в конкретно-історичних умовах, якщо навіть й не використовується 
безпосередньо класовий підхід. 

Проте, як зазначає Ф.Фукуяма, владна еліта може взаємодіяти з 
інноваційним соціумом, протидіяти йому, або взагалі ігнорувати суспільні 
інновації. Вибір владної еліти також впливає на вибір суспільної системи в 
точці біфуркації. Ієрархічно правлячі еліти втрачають можливість утримувати 
зв’язки в інформаційному просторі, що стрімко розширюється [68]. У цьому 
відношенні важливим є вирішення проблеми, що пов’язана з необхідністю 
створення нових структур в системі державного управління, орієнтованих на 
забезпечення ефективності європейської інтеграції. 

 
2.3. Інтеграційні теорії, концепції  

та стратегії в теорії державного управління 
 
Поява нових незалежних держави на сході Європи, геополітичні зміни у 

світовому співтоваристві неминуче призвели до суттєвих змін тенденцій та 
перспектив суспільного розвитку. Більшість постсоціалістичних країн прагнуть 
інтегруватись у загальноєвропейські структури. Саме тому особливого значення 
набуває процес наукового аналізу інтеграційних теорій та концепцій, обґрун-
тування необхідності застосування їх окремих положень у тій чи іншій країні, в 
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реальній практиці державного управління інтеграційними процесами, оскільки 
однією з головних проблем донині залишається проблема досягнення балансу 
інтересів, збереження національної культуру та ідентичності кожної країни. 

Починаючи з 50-х років XX століття активно точаться дискусії щодо 
напрямів та шляхів інтеграції, що отримує своє вираження в ряді теорій та 
концепцій, що дозволяють осмислити, описати, систематизувати й прогно-
зувати конкретні шляхи розвитку інтеграційних утворень, розкриваючи методи 
узгодження різних областей господарської, соціальної та зовнішньої політики, 
механізми взаємодії країн і суб’єктів господарювання, а також врегулювання 
розбіжностей між ними. Безумовним є той факт, що головна мотивація процесу 
інтеграції, а саме мир, демократія, безпека країни, гідний спосіб життя, по-
дальше посилення стабільності та ефективності органів, які забезпечують демо-
кратію та верховенство права міститься в усіх існуючих теоріях, концепціях та 
наукових школах. 

У науковій літературі існують деякі розбіжності щодо чіткого визначення 
теорій та концепцій європейської інтеграції [6; 11; 24; 27; 77]. Можна виділити 
наступні теорії, які різняться за сферою застосування, політичним спектром, 
спрямованістю та історичною придатністю: теорія федералізму, теорія 
функціоналізму та теорія неофункціоналізму, теорія транснаціоналізму; теорії 
міжнародної інтеграції; теорія інституціоналізму та теорія нового інститу-
ціоналізму, неоінституціоналістська теорія режиму (неоінституціоналізм) 
теорія ліберальної міжурядовості (інтергаверменталізм), теорія конструк-
тивізму (спорудження), теорія взаємодії (трансакціоналізму або комунікацій), 
теорія взаємозалежності, теорія організації взаємодії, теорія порівняльної 
публічної політики теорія внутрішньої політики, теорія координації політики, 
теорія меж політики; ринкова концепція інтеграції (економічний лібералізм); 
ринково-Інституційна (неолібералізм) концепція інтеграції; структурна 
(структуралістська) концепція інтеграції; концепція дирижизму (інтергаверн-
менталізму); концепція “Європи змінних геометрій”, концепція багаторівневого 
врядування, альтернативні концепції міжнародної економічної інтеграції 
(моделі двошвидкісної та багатошвидкісної Європи, концепція часткового 
членства). Найбільш відомими в дослідження наукових проблем інтеграції є три 
наукові теорії, які сформували відповідні школи: федералізм, функціоналізм та 
неофункціоналізм, транснаціоналізм (плюралістична школа). Ці школи мають 
потужний потенціал щодо формування науково-теоретичного осмислення інте-
граційних процесів та відповідного наукового дискурсу на основі сприйняття та 
переосмислення базових ідей, в межах яких розвиваються сучасні теоретичні 
парадигми інтеграції. 

Теорія федералізму звертає увагу політичні інститути, які виступають 
відправним моментом для розвитку інтеграції в економічній і соціальній 
сферах. Концепцію федералізму можна визначити як “договірний відмову від 
централізму, структурно оформлену дисперсію повноважень між різним цент-
рами, законні повноваження яких гарантуються конституцією”. Міжнародна 
інтеграція держав з федералістською моделлю розглядається за аналогією з 
внутрішніми режимами держав, заснованими на принципах федеративного 



69 

устрою [33]. Основою федералізму є вирішення питання розподілення компе-
тенції та владних повноважень між країнами-членами та Європейським 
Співтовариством, і одночасний розгляд європейської інтеграції в аспекті 
політичної інтеграції. Теорія федералізму базується на відстоюванні позиції, що 
лише федеративна модель є основою ефективної та успішної євроінтеграції 
[76]. Фактично зміст федералістської теорії полягає в ідеї об’єднання Європи на 
основі федеративного принципу, який передбачав підпорядкування націо-
нальних та регіональних органів управління спільним наднаціональним струк-
турам. Розглядаючи єдину Європу як основну й кінцеву мету своєї діяльності, 
європейські федералісти використовували такі аргументи, як історична та 
культурна єдність народів, що проживали на континенті, необхідність 
забезпечення миру й демократії, а також вирішення економічних, політичних та 
інших проблем, що виходили за межі компетенції національної держави [26]. 
Специфіка процесу європейської інтеграції у межах федералізму вказує на 
реальність створення особливого інституціонального устрою (федерального за 
формою), який повинен визначати характер та спрямованість взаємовідносин 
між учасниками інтеграційного процесу, розподіл повноважень між ними та 
єдиним центром (інституціонально-політичним), що виникає в результаті 
інтеграції як процесу об’єднання. 

Відповідно до головної ідеї школи федерація за рівнем інституційно-
правового регулювання та локалізацією міжнародної правосуб’єктності держав-
членів є найбільш радикальною формою інтеграційного об’єднання. Як 
свідчить науковий аналіз [26], процес формування федерації базується на 
методі інституційної інтеграції, в результаті якого відбувається злиття основних 
інститутів держав-членів у нові міжнародно-правові структури. Другою 
формою федералістичного об’єднання за характером міжнародно-правових 
угод, ступенем відчуження державного суверенітету та компетенцією міжна-
родних інститутів є конфедерація, яка на відміну від федерації відображає 
значно нижчий рівень локалізації міжнародної правосуб’єктності. Не дивлячись 
на те, що конфедерація також є суб’єктом міжнародних відносин, її повно-
важення у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, на відміну від федерації, 
значно обмежені. Держави-члени передають конфедеративним інститутам лише 
невелику частину свого суверенітету по чітко обговореному колу питань. 
Основним гарантом цілісності державного суверенітету є право вето, яке дає 
можливість заблокувати будь-яке рішення центральних органів, що не 
відповідає національним інтересам суб’єктів конфедерації. Таким чином, 
інтеграційні процеси в конфедеративному об’єднанні розвиваються лише в тих 
напрямках, де збігаються інтереси усіх країн-членів, що надає їм більш 
функціонального характеру. 

Характеризуючи зазначені форми і віддаючи безперечну перевагу 
федерації, А.Спінеллі зазначав [66], що жодна з влад відповідного рівня при 
цьому не повинна наділятися будь-якими перевагами, а повноваження місцевих 
регіональних, національних органів та органів європейського масштабу повинні 
поєднуватись і доповнювати один одне. Це певною мірою призводить до 
обмеження можливо широких повноважень міждержавних органів об’єднаної 
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Європи, та повинно забезпечити імовірне збільшення їх повноважень (як за 
обсягом владного впливу, так і за його широтою) порівняно з повноваженнями 
національних органів держав-членів. 

У свою чергу Е.Уістріч вважає [82], що сутність федералізму міститься в 
децентралізації влади всюди, де це є необхідним, що фактично закріплено в 
принципі субсидіарності. Фактично представники федералізму залишають 
незмінною перспективну ціль – федеративну Європу (А.Спінеллі, П.Тейлор, 
К.Фрідріх, Д.де Ружмона). При цьому вони відмовляються від традиційних 
федералістських методів інституційної інтеграції, що продемонстрували свою 
низьку ефективність. Намагаючись розробити нові теоретичні підходи до 
проблеми європейської інтеграції, які б більш адекватно враховували еволюцію 
інтеграційних процесів, послідовники цього напрямку зосередили свою увагу 
не стільки на цілях інтеграції, які так і залишаються незмінними апріорі, 
скільки на методах та шляхах їхнього досягнення. Утворення європейської 
федерації розглядається сучасними прихильниками федералізму переважно як 
процес федералізації європейських структур, початковим елементом якого є не 
утворення юридично-інституційних федеративних структур, як це передбачає 
класичний федералізм, а, скоріше, співробітництво та спільні міждержавні угоди 
та рішення. Саме інтенсифікація та поглиблення міждержавного співробітництва 
має підготувати європейське суспільство до розуміння необхідності поступового 
утвердження інтеграційних структур федеративного характеру. Нова інтер-
претація федералізму робить його стратегію досить гнучкою і дозволяє вико-
ристовувати й залучати форми та методи, розроблені іншими інтеграційними 
теоріями. Враховуючи розходження інтересів держав-членів, а також їхні 
відмінності, федералісти визнають необхідність утвердження принципу союзу в 
різноманітності. Як зазначає Ж.Делор [26], у підходах федералістів “абсолютно 
немає прагнення до уніфікації. За кожною країною залишається право наслідувати 
свою історію, свої традиції, звичаї, специфічні особливості. Наша Європа буде 
об’єднана лише при збереженні її різнорідності”. 

Відтак, представникифедералізмувважають, що основою взаємовідносин 
між країнами в процесі інтеграції повинна бути модель союзної держави, яка 
розглядається як кінцевий продукт інтеграції – створення єдиної федеральної 
Європи, загальними цінностями якої є мир та безпека. Це шлях до розвитку 
мирних засобів вирішення спорів між державами-членами федерації та відмови 
від застосування сили, оскільки федерація, на думку федералістів, має характер 
цілесообразної, демократичної та ефективної організації [47]. З точки зору 
способу суспільного розвитку федералізм базується на ідеї еволюційного 
поступального руху. Поетапна європейська інтеграція на основі політичної 
інтеграції є основною і головною умовою успіху будь-якої інтеграції, чого, на 
думку федералістів, практично не можливо досягнути революційним шляхом. 

На думку прибічників федералізму (А.Етціоні, Ч.Пентланд), головне 
призначення інтеграції утворення “Європейської федеративної держави”, яка є 
за своєю суттю наднаціональною, існує та функціонує відповідно до принципів 
централізації і передачі політичних повноважень на найвищий рівень. Кінцевою 
метою є не тільки створення “Європейської супердержави”, розподіл влади між 
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демократичними інститутами, а також певний порядок, надання загальних прав 
і цінностей для автономій. Тобто, федерація е формою інтеграції близьких 
географічно, споріднених історією й культурою та зв’язаних іншими інте-
ресами країн в одне ціле при збереженні самоуправління й державного статусу 
складових частин [31], а основною метою федералізму є децентралізація 
політичної системи й деконцентрація влади. 

Виділяються два основних методи досягнення федералістичних цілей, які 
покладені в основу двох підходів федералістичної теорії: кооперативний та 
інтеграційний [26]. Різниця між ними полягає у інституційно-юридичній формі 
європейського об’єднання, заснованій на принципі розподілу влади. Кооперація 
представляє собою спільні дії держав, спрямовані на узгодження питань, що 
представляють спільний інтерес. При цьому органи управління, що утво-
рюються внаслідок співробітництва, формуються з представників, які отри-
мують мандат на представництво інтересів національних держав. Рішення та 
угоди приймаються лише одностайно і мають силу лише для тих держав-членів, 
що їх схвалили. В конституційному плані корпоративним органам делегується 
незначна частка внутрішніх повноважень держави, необхідна для впровадження 
узгоджених дій у життя. Інтеграція, навпаки, передбачає делегування права 
прийняття рішень органам управління, функціонери яких не представляють 
інтереси країн, громадянами яких вони являються. При цьому прийняття 
рішень не потребує одностайності, і вони є обов’язковими для всіх держав-
учасниць. Рішення інтеграційних органів мають виконуватися без подальших 
узгоджень і обговорень у національних законодавчих органах. 

Таким чином, можна погодитися з тим, що існують дві головні умови 
здійснення європейської інтеграції в теорії федералізму [28]: по-перше, на 
основі свідомого політичного рішення урядів і народів і, по-друге, лише 
шляхом створення одного або кількох нових, незалежних від безпосереднього 
впливу окремих держав-членів спільноти, наднаціональних органів, яким 
передані певні повноваження для прийняття рішень. 

Разом з тим, класична теорія федералізму має суттєвий недолік, який 
полягає в тому, що в її основі є хибна теза про можливість інституційно-
конституційного оформлення об’єднання держав в обмежений проміжок часу. 
При цьому кінцева мета федералістської теорії, що вбачалася в утворенні 
федерації чи конфедерації європейських держав, одночасно проголошувалася, 
як необхідна умова для початку інтеграційного процесу. 

В основі функціоналістської теорії міститься ідея “функціональної 
альтернативи” в системі міжнародних відносин, метою якої є світова єдність 
[74]. Відповідно міжнародна інтеграція (на думку функціоналістів, вона є про-
цесом поступового переходу від традиційної міждержавної системи відносин до 
функціонального співтовариства, в основі чого міститься перерозподіл владних 
повноважень, їх делегування окремими державами наддержавній структурі, що 
створюється, та має функціональну ефективність) повинна бути деполі-
тизованою, а її ефективність залежіть від зосередження зусиль на спільних для 
країн питаннях добробуту, як всесвітнього, так і національного. Наслідком 
деполітизованої інтеграції повинно стати створення функціональних органі-
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зацій з делегованими державами повноваженнями, а кінцевим продуктом – 
утворення “функціональної системи, елементи якої можуть почати працювати й 
без загальної політичної надбудови” [73]. І хоча функціоналізм безпосередньо 
здійснював вплив на практичний розвиток інтеграційного процесу в Європі, на 
практиці, як зазначають дослідники, функціональні організації не були позбав-
лені надмірної політизованості, що заважає їм вирішувати власне функціональні 
завдання [75]. Хоча від початку функціоналізм з’явився з думкою про те, що 
сучасне суспільство створило технічні проблеми, для вирішення яких необхідна 
тісна спільна робота експертів (а не політиків) по обидві сторони державних 
кордонів у тій чи іншій сфері або з функціональним питань [46, с. 2-3]. 

Представники функціоналізму Р.Вульф, Д.Мітрані, П.Райнш вважали, що 
соціально-економічний розвиток створює ряд економічних, екологічних і 
соціальних потреб регіонального та глобального масштабів. Цей факт неминуче 
призводить до визнання необхідності в міжнародному співробітництві, 
посередниками якого повинні стати функціональні (спеціалізовані) міжнародні 
організації, які формуються в умовах динамічної трансформації. Головна увага 
у теорії функціоналізму приділяється функціям, які має виконувати міжнародна 
спільнота. При цьому, якщо на раньому етапі представники теорії функ-
ціоналізму здійснювали дослідження переважним чином в політиці, то більш 
пізні їх роботи були присвячені встановленню зв’язку між функціоналізмом і 
вивченням питань європейської інтеграції. На початковому етапі представники 
функціоналізму заперечували корисність міжнародних політичних органів 
вважаючи що політична структура суспільства є за своєю природою кон-
сервативною. Тому організаційно-управлінські функції, які раніше здійс-
нювалися окремими державами беруть на себе наднаціональні функціональні 
органи, що виникають у силу об’єктивної необхідності. 

У рамках концепції функціоналізму найбільш прогресивною інтеграція 
вважається не за географічною ознакою, а за функціональною, при чому 
головним суб’єктом і керуючим елементом такої інтеграції має стати транс-
національне підприємство. Відправним моментом при вивченні процесів інте-
грації з позицій школи функціоналізму є сприяння співробітництву між 
державами у вирішенні завдань, що становлять спільний інтерес і пов’язані з їх 
конкретними потребами економічного, соціального та науково-технічного 
характеру. Тим самим, як зазначає А.Попович [33], функціоналізм пропонує не 
просто розширити міждержавне співробітництво в окремих сферах, яке стало б 
суто технічним, а бачить у міждержавному співробітництві шлях до досягнення 
політичної мети – інтеграції держав у більш широку спільність через поступове 
відмирання їхніх суверенітетів. 

Американські представники функціоналізму в якості критеріїв інтеграції 
пропонують досвід розробки та ідеї конституцій США та Швейцарії, в яких на 
основі суспільної свідомості і, частково, масового руху створені формально 
розділені (штати в США і кантони в Швейцарії) єдності та спільності. У той же 
час активно розвивається думка про те, що інтеграція різного рівня має місце у 
світових імперіях, блоках і міжнародних організаціях. При цьому вирішаль-
ними повинні бути визнані три ознаки: дієвий контроль над легітимним 
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використанням влади, наявність спільного органу прийняття рішень і наявність 
центру політичної освіти, що належать до спільноти громадян [28]. Фактично, 
на думку функціоналістів, повна інтеграція передбачає: безперешкодний еконо-
мічний, політичний, соціальний обмін між країнами; посилення децентралізації 
зовнішньої політики й оборони, які залишаються в цілому в руках національних 
держав; консенсус між національними органами влади й наднаціональними 
організаціями обумовлений спільними цілями; тісну взаємодія між грома-
дянами, приватним бізнесом, суспільними й політичними організаціями в мас-
штабах усього регіону, що інтегрується. 

Зазначені умови повинні утворити світове співтовариство, а відтак, 
функціоналізм дійсно пов’язаний з ідеалістичними прагненнями досягнення 
миру й добробуту шляхом інтеграції, при цьому інтеграція розглядається як 
поступовий, скоріше, технократичний процес, і нерідко має лише віддалене 
відношення до “високої політики”. У ході цього процесу будуть створюватися 
нові владні структури, які крок за кроком будуть обростати все більшими 
законодавчими повноваженнями [46, с. 2-3]. 

Функціоналізм та федералізм є двома базовими ідеалістичними теоріями, 
які представляють собою полярно протилежні погляди на європейську інте-
грацію. Так, якщо функціоналізм грунтувався на так званій співробітницький 
моделі, то федералізм пропонував жорстку Наднаціональну модель, 
підкреслюючи необхідність створення наднаціональних інститутів. Дещо інших 
поглядів дотримувалися засновники школи функціоналізму, зокрема Д.Мітрані, 
який виходив з того, що національні держави більше не спроможні вирішувати 
головні проблеми людства – збереження миру та достатку. Він пропонував 
утворити галузеві наднаціональні організації у сферах спільного інтересу. 
Функціоналістська теорія передбачала, що в результаті національні держави 
будуть поступово позбавлені їх суверенних прерогатив на користь міжнародних 
“функціональних” адміністрацій [6, с. 58; 34, с. 52-53]. 

Ідеї функціоналізму, не зважаючи на їх потужний вплив, в реальній 
історичній перспективі не задовольняли ті держави, які бажали більш сильної 
супернаціональної інтеграції і тому наприкінці 50-х – початку 60-х років він 
став основою унеофункціоналізм, що визначив один з основних напрямів 
теорій європейської інтеграції в межах теорій міжнародної інтеграції, зосе-
редивши увагу на рушійних мотивах і силах функціонального й просторового 
поширення європейської інтеграції. Виникнення неофункціоналізму як теорії 
фактично пов’язане зі спробами знайти відповіді на ті питання інтеграційного 
процесу, на які не могли відповісти прихильники класичного федералізму. На 
відміну від останніх, послідовники неофункціоналізму в будівництві своєї 
стратегії виходили з урахування реальних тенденцій інтеграційного процесу, 
що дозволило виробити та втілити в життя ряд важливих її елементів, а саму 
концепцію вивести в розряд провідних напрямків теоретичних досліджень 
політичної інтеграції [26]. Основні положення теорії неофункціоналізму були 
розроблені наприкінці 50-х років американським політологом Е.Хаасом. 
Подальший розвиток неофункціоналізму, вдосконалення його методів та 
ревізіонізм деяких положень пов’язані з іменами відомих теоретиків: 
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Л.Ліндберга, П.Тейлора, С.Шайнгольда, Ф.Шміттера. Основні положення теорії 
сучасного неофункціоналізму були розроблені на базі теорії традиційного 
функціоналізму. На відміну від класичної федералістської теорії, яка будувала 
свою стратегію на ідеалізованих розрахунках про готовність суспільства 
сприймати федерацію як необхідність інтеграційного процесу, Д.Мітрані 
виводив основні положення своєї концепції з реальних тенденцій та потреб 
міжнародних відносин у міжвоєнний період, особливо в період кризи 30-х 
років. Основна мета функціоналістської ідеї полягала в “попередженні 
політичних розбіжностей шляхом поширення мережі міжнародних агентств, 
націлених на інтеграцію життєвих інтересів усіх націй”. 

Суть теорії неофункціоналізму полягає в теоретичному обґрунтуванні 
механізму розвитку поступового інтеграційного процесу як концепції 
“переливу” [32]. Наростаюча взаємозалежність між політичними процесами в 
рамках держави та між державами, як справедливо вважає І.Піляєв, спонукають 
до вторгнення у традиційну сферу суверенних державних повноважень за 
допомогою пропонованої схеми “переливання”, але вже значно модифікованою 
до реалій євроінтеграційного процесу: вплив зовнішніх факторів призводить до 
“переливання” процесу інтеграції у політичну площину та формування його 
членами спільної зовнішньої політики та політики у сфері безпеки. Держави-
члени інтеграційного процесу завдяки зростаючий взаємозалежності вже не 
мають змоги ефективно діяти поодинці і тому поступово обмежують свій 
суверенітет шляхом перерозподілу компетентності на наднаціональний рівень. 

Концептуально ідею “переливу” Д.Мітрані модернізував Е.Хаас, який 
спробував одержати всебічну теорію європейської інтеграції, яка не тільки 
описувала б процеси, що відбуваються в ЄСВС, але також допомогла б 
передбачити, який міг би очікуватися прогрес процесу європейської інтеграції 
[6, с. 60]. Особливу перевагу Е.Хаас в процесах інтеграції віддає фахівцям, 
інтересам, наднаціональним інституціям і технічній експертизі певною мірою 
за рахунок національної політики. Вдосконалення концепції “переливів” за 
його підходом полягає у виділенні трьох елементів, за допомогою яких процес 
інтеграції може очікувати прогресу [64, с. 10]: 

- “технічний/функціональний перелив” пояснював процес, за допомо-
гою якого співробітництво в одній узгодженій сфері буде вимагати подальшого 
співробітництва в іншій суміжній сфері; 

- “політичний перелив” пояснював зміну в очікуваннях і діях інди-
відуумів, які могли з’явитися у відповідь на нову політику, що виникає на євро-
пейському рівні; 

- “географічний перелив” пояснював вплив, який Спільнота мала на 
держав не членів, анітрохи не змінюючи наявні торгівельні шаблони. Від-
окремлені держави, що відчули вплив економічного гіганта на “своєму порозі”, 
все більше прагнутимуть приєднатися до спільноти. 

Такі підходи, що обгрутовують стратегічну роль у реалізації процесу 
інтеграції наднаціональних інституцій, є актуальними до середини 60-х років. 
Метою інтеграції цього періоду є створення європейської федерації держав, в якій 
би національні суб’єкти зберігали за собою певну кількість суверенних прав. 
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Починаючи з 70-х років, прихильники неофункціоналізму однією з 
центральних складових політичної інтеграції розглядають зовнішній фактор. 
Одним з перших вплив зовнішнього фактора на процес політичної інтеграції 
відобразив у неофункціоналістській теорії Джозеф Най, який розвинув 
концепцію “активних” та “пасивних” зовнішніх факторів, що просувають регіо-
нальну інтеграцію. Ф.Шміттер увів у неофункціоналістську систему поняття 
“екстерналізму”, що об’єднувало як сприятливі, так і негативні зовнішні 
фактори, які так чи інакше впливають на інтеграційні процеси, а їхнє 
урахування мало важливе значення для пояснення інтеграційних змін. Особ-
ливу увагу Ф.Шміттер приділяв аналізу негативних зовнішніх факторів. На 
думку Ф.Шміттера, інтеграція може викликати зворотну негативну реакцію з боку 
держав, що не входять в інтеграційне об’єднання, що, у свою чергу, змусить 
регіональне угрупування переходити до нових складніших форм співробітництва. 
В результаті цілком можливе “формування спільної зовнішньої політики, яка до 
цього не існувала”. Ф.Шміттер, таким чином, вперше спробував застосувати 
вплив зовнішнього фактора на “перелив” до політичної інтеграції, а також 
формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки. 

Після періоду досить довгого застою протягом 60-70-х, а також початку 
80-х років, неофункціоналістська теорія знову отримала шанс претендувати на 
одну з найважливіших теорій політичної інтеграції. Аналізуючи історію 
процесу розширення Європейського співтовариства, можна зробити висновок, 
що неофункціоналістська теорія, навіть у виправленій формі, має значні 
обмеження щодо дослідження інтеграційних процесів у Європі, особливо, на 
стадії розширення Співтовариства. Збільшення кількості країн-членів значно 
ускладнює формування консенсусу між правлячими елітами щодо довго-
тривалих цілей ЄС. Розширення зменшує також однорідність Співтовариства, 
послаблюючи цілісність та ефективність його політики. Припущення 
неофункціоналізму про розвиток прогресивних, раціональних і домінуючих 
наднаціональних еліт став менш ймовірним у силу того, що “перелив” все 
частіше поширюється на життєво важливі сфери інтересів. До того ж, зростання 
фактичної кількості членів ЄС неодмінно веде до збільшення відмінностей у 
розумінні європейської інтеграції з боку урядових і громадських кіл, особливо, 
в нових країнах-членах, наслідком чого гальмується процес формування 
наднаціональних еліт. Розширення збільшує прагматичні тенденції у рамках ЄС за 
рахунок необхідності врегулювання та примирення все більшої кількості 
інтересів. Зростаюча тенденція до прагматизму призводить до потенційного 
зменшення можливостей консенсусу стосовно неофункціоналістських цілей [26]. 

Головним надбанням неофункціоналізму є привнесення ним до первин-
ного функціоналізму федералістичної думки про те, що політичні лідери 
повинні виявити інтерес до висунення своїх зобов’язань, припущень і 
політичного самовираження, які раніше не сягали далі внутрішньодержавних 
органів влади, на міждержавний рівень і, більше того, готовність до передачі 
державних економічних і політичних повноважень на наднаціональний рівень, з 
тим щоб забезпечити можливість здійснення процесу інтеграції [46, с. 4]. На 
думку неофункціоналистів головну роль в інтеграційному процесі повинні 
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відігравати технічно-бюрократичні еліти. Але інтеграція здійснюється з метою 
збереження миру в регіоні, забезпечення свободи та демократії, встановлення 
суспільного благополуччя, здійснення загальних інтересів щодо третіх країн. 
На відміну від більшості теорій, де національні держави розглядаються як 
головні діючі особи інтеграційного процесу в концепції неофункціоналізму на 
першій план виходять органи Спільноти та технічно-бюрократичні еліти [12]. 

Теорія неофункціоналізму розглядає можливість створення системи 
центральних інститутів поряд з поступовою передачею власного суверенітету 
країн-членів Європейському Співтовариству в наслідок відповідної послідов-
ності дій та розвитку структури безпосередньо інтеграційного процесу. 
Подібний підхід обумовлює обмежувати активність країн-членів, їх націо-
нальних урядів, певною мірою звеличування їх на загальному фоні об’єднання 
(при цьому існує думка, що сам по собі неофункціоналізм більш наближається 
до теорії регіональної політичної інтеграції [74]). Водночас головні інституції 
ЄС наділяються значною організаційною активністю у практичній реалізації 
інтеграційного процесу [59]. Подібна поляризація вимагає від 
неофункцоіналістів знімати гостроту ситуації на основі надання “серединної” 
позиції в процесі інтеграції між країнами-членами та інституціями ЄС групам, 
партіям, політичним елітам, при чому останні мають можливість приско-
рювати, активізувати інтеграційний процес. При цьому неофункціоналісти 
вважають, що обов’язковим в процесі інтеграції є створення наднаціонального, 
наддержавного нового політичного співтовариства [69]. Характерною 
особливістю концепції неофункціоналізму є приділення значної уваги не 
кінцевому результату інтеграції, а безпосередньо її процесу та механізмам. 

Застосовуючи системний підхід, представники неофункціоналізму зро-
били спробу проаналізувати інтеграцію як динамічне, комплексне й багато-
гранне явище. Роблячи акцент на політичній теорії інтеграції, що є неминучим 
побічним наслідком економічної інтеграції, вони надали характеристику 
стратегії, яка слугувала основою творення Європейських співтовариств [14]. У 
цій стратегії передбачалось створення вищого органу Співтовариств з повно-
важенням спостереження та організації інтеграційного процесу, прогресуюче 
зростання взаємодії та взаємозалежності національних економік особливо щодо 
ключових секторів економіки (наприклад, вугілля і сталь), поступове спрямо-
вування соціальних інтересів від національних форм влади до європейських 
наднаціональних структур як ефективнішого способу їх задоволення, подальша 
інституціоналізація на європейському рівні, оскільки ширша за сферою 
інтеграція вимагає складнішого управління. 

Особливу увагу неофункціоналізм приділяє аналізу окремих стадій 
інтеграції, що пов’язані головним чином з економічним розвитком (створення 
митного союзу, економічного та валютного союзу тощо). За такого підходу 
неофункціоналісти розглядали інтеграцію, на відміну від федеративної моделі 
або чисто функціональної версії наднаціональної парадигми, як більш 
складний, багатосторонній та досить довгий у часі процес. Неофункціоналісти 
ідентифікують взаємодії в економічній сфері та потреби добробуту як реальну 
основу для позитивного співробітництва. Спільні зусилля в цьому напрямку 
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розглядаються як найкраща протиотрута щодо атавістичних проявів 
націоналізму. Одночасно, неофункціоналізм зовсім не виключає врахування у 
своїх теоретичних формулах творчих можливостей політиків. Навпаки, він 
визнає, що в недосконалому світі політики, з властивими для них чисельними 
мотиваціями, продовжують грати важливу роль, зберігаючи і, навіть, 
посилюючи значення людського фактора в політичній інтеграції [26]. 

Дійсно, як свідчить аналіз [46, с. 3-4], неофункціоналізм сформулював, 
по-перше, такі необхідні передумови інтеграції, як наявність спільних еконо-
мічних інтересів, подібність економічних систем, взаємозалежність, політичний 
плюралізм, подобу елітних кіл. По-друге, було приділено увагу початковому 
етапу інтеграції, визнчаючи, що процес співпраці повинен стартувати в області, 
в якій це питання є найбільш актуальним. По-третє, після проходження 
початкового етапу співпраця має як поглиблюватися, так і розширюватися, 
охоплюючи інші, суміжні області. 

У підсумку неофункціоналізм пояснює ЄС як міжнародне утворення, що 
домінує в загальноєвропейському процесі інтеграції, приділяючи головну увагу 
діяльності політичних еліт, організованих груп, які розглядаються як центри 
розробки та прийняття рішень [26]. Концепція неофункціоналізму намагається 
пояснити динаміку розвитку співробітництва та координації політичних курсів 
національних держав, а також логіку міжнародних обмінних процесів, перед-
бачити зміни в сучасних міжнародних відносинах. Інституційна система 
розглядається неофункціоналістами в аспекті її наднаціональності. Неофунк-
ціоналізм проголошує неприйнятними будь-які спроби силового нормативно-
інституційного переходу до наднаціональних федеративних утворень за 
рахунок національного державного суверенітету. Не дивлячись на те, що в 
перспективі заміна національної держави на політичній арені наднаціональним 
співтовариством розглядається не тільки як можлива, але й як бажана, 
неофункціоналісти, керуючись об’єктивними факторами економічного розвит-
ку, дійшли висновку про неможливість жодного волюнтаристського втручання 
в інтеграційний процес із метою обмеження національного суверенітету 
держави на користь федеративного об’єднання. 

Такі підходи неофункціоналіств підпадали нещівній критиці, особливо з 
боку так званих “міжурядовців”, зокрема С.Хоффманом і Е.Моравчиком. 
“Міжурядовці” більш-менш відкрито, використовували реалістські або неореа-
лістські теорії міжнародних відносин. Вони стверджували, що неофунк-
ціоналістська думка про зв’язок, яка нібито існує між функціональним рішен-
ням проблем, політичним визначенням проблем та їх рішенням на наднаціо-
нальному рівні, є занадто спрощеною і наївною і, таким чином, нездатною 
відобразити реалії діяльності держав, які вони здійснюють виходячи зі своїх 
інтересів. Більше того, держави втратять інтерес до передачі повноважень з 
прийняття політичних рішень наднаціональним органам влади, як тільки справа 
торкнеться питань “високої політики”, таких, як національна безпека. Таким 
чином, “переливання” можуть спрацювати лише в області “політики нижнього 
рівня”. У неореалістів були й більш вагомі аргументи, наприклад, той факт, що 
в теорії неофункционализму відносини в структурі влади в цілому з точки зору 
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міжнародної системи не розглядаються як прихований причинний фактор. 
Однак, критикуючи інші підходи, “міжурядовці”, як крайні, так і “ліберали” не 
були готові запропонувати свою власну цілісну теорію інтеграції, оскільки в 
якості відправного пункту вони обрали обмеження наднаціональної інтеграції 
[46, с. 4-5]. 

На підгрунті критики теоретичних положень політичного реалізму ви-
никла концепція транснаціоналізму, у рамках якої сам процес інтеграції розгля-
дається в термінах комунікаційних мереж [33]. Американські вчені Коохейн і 
Най обгрунтували ідею, що міжнародні відносини виходять далеко за рамки 
міждержавних взаємодій, а тому держава позбавляється своєї монополії щодо 
вирішення багатьох питань [13]. Прихильникі транс націоналізму об’єднали 
положення теорії інтеграції та взаємозалежності. У межах теорії інтеграції 
взамін концепції балансу сил активно поширювалася формула “від балансу сил 
до балансу інтересів” (Д.Мітрані), де “баланс інтересів” проголошується осно-
воположним принципом взаємодії суб’єктів міжнародного життя. За такого 
підходу яскраво виявляється прагнення пояснити суперечності та конфлікти 
сучасного світу його недосконалістю, насамперед, недосконалістю структур 
державного спрямування, які мають егоцентричний характер і не враховують 
загальнолюдську потребу до єднання. 

Проте, більш плідним вважається підхід, який розглядає силу та інтерес 
не як протилежні поняття, а як такі, що доповнюють одне одного, що є основою 
концепції “взаємозалежності”. Її прихильники визначають процес посилення 
взаємозв’язку в сучасному світі як результат “одностайності людської природи – 
особливо її ірраціональної, емоційної, підсвідомої верстви”. При цьому 
головний акцент робиться на можливі небезпечні наслідки ядерної війни, що 
веде до необхідності формування єдиного світу, бо інакше не буде ніякого. Так, 
зокрема А.Тойнбі наголошував, що для відвернення небезпеки війни потрібно 
об’єднати людство. Для цього необхідно організувати його у вигляді 
“всесвітньої федерації”, ліквідувавши державний суверенітет як “головну 
перешкоду на шляху злиття людства в одне ціле” [9]. 

Однією з головних рушійних сил процесу взаємозалежності визнається 
сучасна техніка. Посилення взаємозалежності сприяє формуванню нової моделі 
міжнародних відносин, коли відбувається втрата державного суверенітету і 
поступово відбувається глобальний політичний процес. Єдиним інтересом усіх 
міжнародних суб'єктів стає виживання і розвиток людства в обстановці 
викликів з боку глобальних проблем і кризи цивілізації. 

Українські політологи В.Шахов і В.Мадіссон, справедливо вважають, що 
концепція взаємозалежності в контексті транснаціоналізму є своєрідною 
інновацією так званої теорії конвергенції, яка особливо була поширена на 
Заході в період “холодної війни”. Зміст теорії полягав у прагненні довести, що в 
період НТР між різними за своїм суспільно-політичним ладом країнами існує 
значно більше схожих рис, ніж розбіжностей. Причому НТР, що охоплює всі 
індустріально розвинені країни, сприяє дальшому поширенню цих схожих рис і 
веде до постійного зближення передових країн на шляху до створення єдиного 
постіндустріального суспільства. 
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Разом з тим, незважаючи на те, що транснаціоналізм веде до постійного 
зближення передових країн на шляху до створення єдиного постіндустріаль-
ного суспільства, він має схильність до переоцінки справжнього значення тен-
денцій, які свідчать про зміну характеру міжнародних відносин. 

Одним з прихильників такої теоретичної моделі К.Дойч, аналізує два 
типи політичних об’єднань, кожному з яких відповідає свій особливий процес 
інтеграції – амальгамний і плюралістичний. Під першим розуміється злиття у 
відповідній формі двох або кількох самостійних раніше одиниць в більш 
широке об’єднання, наділене певним типом загального управління. У другому 
інтегруються одиниці, що зберігають свою політичну самостійність. При цьому 
здійснення амальгамної інтеграції потребує цілого комплексу різноманітних 
умов соціокультурного та політичного характеру, серед яких прихильність 
населення спільнот, що інтегруються, одним і тим самим цінностям; обгрун-
тування очікування вигід від інтеграції; достатнє знання один одного і, 
відповідно, передбачуваність поведінки. Процес інтеграції має супроводжу-
ватися лояльністю населення до виникаючих нових політичних інститутів та 
глибоким усвідомленням своєї єдності. Реалізація плюралістичної моделі не 
вимагає настільки широкого набору умови для успішної інтеграції. Основні 
соціокультурні цінності одиниць, що інтегруються, просто не повинні 
суперечити одна одній; передбачуваність поведінки стосується лише обмеженої 
сфери спільних інтересів [33]. 

Особливу увагу в межах основних теорій інтеграції привертає теорія 
“ліберального інтергаверменталізму” (А.Моравчик), яка передбачає першочер-
говим вплив внутріполітичних процесів прийняття рішень на формування 
загальних інтересів держав – членів інтеграційного об’єднання, а не вплив над-
національних інститутів [12]. Також наближеною до ліберальних течій є 
неоінституціоналістська теорія режиму або неоінституціоналізм, яка пов’язана 
з іменами Р.Коена та Ф.Ріттбергера. В межах зазначеної теорії стверджується 
думка про те [46, с. 14], що для співпраці необхідні інститути, саме існування 
яких змінить розрахунки державних витрат і результатів. Згідно з цією теорією, 
інститути перетворюються на школи співпраці. Оскільки інститути уособ-
люють довгострокову співпрацю, а не кооперацію, яка відбувається час від 
часу, вони створюють “прообраз майбутнього” та допомагають державам 
розробляти стратегії на основі співробітництва, а не тільки власної вигоди. 
Однак, для того, щоб це здійснилося, держави повинні виявити політичну 
готовність відмовитися від короткострокових розрахунків відносних переваг 
(“хто більше виграє”) і зосередитися на абсолютних перевагах (коли обидві 
сторони отримують абсолютні вигоди) і двосторонніх взаєминах. Такий підхід 
передбачіє, що у процесі тривалого інституціоналізованого співпраці держави 
навчаться довіряти одна одній, що буде сприяти розвитку в них здатності до 
компромісів. 

Серед інших теорій та концепцій інтеграції найбільшого розповсюдження 
отримали ринкова (економічний лібералізм); ринково-інституційна (неолібера-
лізм); структурна (структуралістська); дирижизм (інтергавернменталізм); 
концепція “Європи змінних геометрій” тощо. Не зважаючи на те, що зазначені 
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теорії та концепції носять переважно економічний характер, вони досить часто 
розглядаються як політичні. 

У більшості випадків економічні теорії тією чи іншою мірою грунтуються 
на класичній ліберальній теорії, яка особливу увагу приділяє загальним пере-
вагам вільного ринку в результаті інтеграції. Передбачається, що інтеграція 
забезпечить оптимальний міжнародний поділ праці і тим самим сприятиме 
оптимальному економічному зростанню й добробуту. П.Стрітен, один з еконо-
містів, що розглядають європейську інтеграцію з цієї точки зору, в 1961 р. 
визначив чотири цілі інтеграції: економічне зростання; принцип рівноправ’я (в 
економічній діяльності), більш рівномірний розподіл доходів; і більша свобода 
вибору [46, с. 7]. 

За такого підходу, заслуговує на увагу, перш за все, ринкова школа як 
найбільш рання школа теорії інтеграції XX століття, започаткована в 50-х 
роках. Теоретичні основи аналізу міжнародних інтеграційних процесів були 
закладені в роботах де Бірса (1941 р.), Вінера та Байє (1950 р.), які сфор-
мулювали теорію митних союзів тісно пов'язану з міжнародною економічною 
інтеграцією (раніше до проблематики митних союзів зверталися також 
основоположники сучасної економічної науки А.Сміт, Д.Рікардо, М.Куллох [9, 
с. 25-26.]. Інші представники ринкової школи (Р.Арон, Ж.Роефф, В.Репке) 
ідеалами інтеграції вважали вільну конкуренцію та вільні дії ринку, що 
несумісно з державним регулюванням економіки. За їх думкою втручання 
держави в економічне життя країни має призвести до порушення нормального 
функціонування господарського механізму, до дезінтеграції країни. Повна 
інтеграція – це єдиний ринковий простір у масштабах декількох країн, де 
забезпечена повна свобода ринкових сил і конкуренції, створені однакові умови 
руху товарів та факторів виробництва. На думку Р.Арона дві національні 
економіки вважаються найбільш інтегрованими якщо угода між резидентами 
двох країн ідентична угоді між резидентами однієї країни [35, с. 32-33.]. Однією 
із головних ознак інтеграції за даною концепцією є наявність золотого 
стандарту та повна конвертованість валют, що забезпечує єдність ринку, ціни та 
розрахунків. На ранніх етапах дослідження міжнародна економічна інтеграція 
навіть ототожнювалася з торговельною та платіжною лібералізацією [39]. Отже, 
суть концепції ринкової інтеграції полягає в тому, що в інтегрованому 
господарському просторі повинні виконуватись такі самі умови для руху 
факторів виробництва, що і в національній ринковій системі. Міжнародна 
економічна інтеграція вважається тим глибшою, чим вільнішою є дія ринкових 
сил та чим меншим є регулюючий вплив держави. 

В основу інтеграційної концепції ринково-інституціональної школи 
(К.Армстронг, Б.Балаши, М.Бійє, С.Булмер, Ж.Вейлер, Г.Кремер, М.Портер) 
покладено ідею про своєрідний компроміс між ринковими та державними 
регулятивними механізмами міжнародної економічної інтеграції, тобто з 
ринковим механізмом велике значення для процесу регіональної інтеграції має 
процес координації економічної політики держав, регулювання економіки, 
втручання держави в дію ринкового механізму. Концепція має певні спільні 
риси як з класичним підходом про саморегуляцію ринку так і з кейнсіанськими 
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поглядами про абсолютну необхідність його регулювання з боку держави. 
Таким чином, для підтримки економічної рівноваги ринковий і регулюючий 
механізми повинні логічно взаємодоповнювати один одне, що сприятиме 
встановленню міжнаціональних правил економічної діяльності розвитку 
економічних зв’язків між країнами. 

Усі форми інтеграції за ринково-інституціональною концепцією 
пропонується поділити на дві групи: інституціональні та неінституціональні. 
Інституціональна інтеграція – це інтеграція за допомогою створення спільних 
органів; усі інші, як за участю самих держав, так і без їхньої участі, відносяться 
до не інституціональної інтеграції. Саме ринково-інституціональна школа 
вперше започаткувала своєрідний підхід до визначення регіональної еконо-
мічної інтеграції: з одного боку – як процесу, а з іншого – як певного стану 
економіки й господарської політики. Процес економічної інтеграції передбачає 
проведення системи заходів, завдяки яким зникає дискримінація між 
господарськими одиницями, а відношення знаходить свій прояв у вигляді 
відсутності тієї чи іншої форми дискримінації іноземних партнерів. Тобто 
процес інтеграції суттєво відрізняється від звичайного співробітництва: 
співробітництво включає дії, що мають за мету зменшення дискримінації, 
процес економічної інтеграції полягає в засобах, які тягнуть за собою приг-
нічення тих чи інших форм дискримінації. Наприклад, міжнародні угоди про 
торгову політику стосуються галузі співробітництва, тоді як усунення існуючих 
бар’єрів – інтеграції. Таким чином, ринково-інституційна школа робить акцент 
на заходах, спрямованих на усунення дискримінації у взаємному спів-
робітництві та відновлення в переважних правах ринкового механізму регу-
лювання економічних процесів, і передбачає мінімальне державне втручання у 
сферу міжнародної господарської інтеграції. 

У середині 60-х років завдяки критиці з боку деяких французьких, 
англійських та італійських економістів неоліберальних підходів до економічної 
інтеграції широке розповсюдження набула структурна концепція інтеграції, 
представники якої вважали, що вільний рух товарів та факторів виробництва 
призводить до нерівномірності економічного розвитку окремих регіонів країн. 
На відміну від ринкових позицій, в цій концепції головну увагу звернено на 
узгодження окремих галузей економічної та соціальної політики між урядами 
країн – учасниць об’єднання. Виходячи з природної внутрішньої супереч-
ливості між окремими ланками суспільства, нерівномірності соціально-
економічного розвитку територій, інтеграційний процес повинен забезпечити 
соціальну рівність, рівномірний розвиток країн і регіонів. На думку пред-
ставників структурної школи (А.Маршал, М.Мюрдаль, А.Нарбаль, П.Стритен, 
Ф.Перру) інтеграція – це глибинний процес структурних перетворень в еконо-
міці країн, що інтегруються, завдяки чому повинно виникнути максимально 
збалансоване в територіальному, економічному й соціальному плані 
госпоцарство. Це значно більше, ніж просто об’єднання декількох національних 
господарств, оскільки передбачає створення єдиного досконалого господар-
ського організму. Представники структурної концепції розглядають економічну 
інтеграцію як процес, який сприяє встановленню оптимального співвідношення 
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національних програм господарської політики із забезпеченням вигод завдяки 
міжнародному співробітництву. А це можливо лише на стадії економічного 
союзу, коли відбувається взаємопроникнення національних господарств, зміна 
їх структури. В результаті глибоких структурних перетворень в економіці країн 
має з’явитися якісний синергізм, тобто вища ефективність створеної в 
результаті інтеграції країни в порівнянні з її окремими частинами до 
об’єднання, що є метою будь-якої інтеграції 

Повна економічна інтеграція за структурною концепцією, як інтеграція 
національних економік, сприяє формуванню системи економічних зв’язків між 
економіками, які раніше були відокремленими. Для повної інтеграції важливо 
не стільки свобода дії ринкового механізму, скільки координація економічної 
політики держав, що впливає на пом’якшення нерівномірності економічного 
розвитку окремих країн інтеграційного комплексу і окремих регіонів усередині 
цих країн, забезпечення усталеності національних платіжних балансів. 

Погляди окремих представників структурної школи суттєво відрізняються, 
однак їх об’єднує надто критична позиція щодо традиційної теорії міжнародної 
торгівлі, прагнення виявити структурний аспект інтеграційного процесу як 
раціональну, оптимально збалансовану в територіально-економічному та 
соціальному сенсі господарську структуру всього регіону, що інтегрується й 
базується на оптимальній економічній політиці. 

Представники дирижистської концепції, яку можна розглядати як неокейн-
сіанській підхід до міжнародної економічної інтеграції (М.Алле, Л.Арман, 
Д.Кіндер, Є.Кіш, О.Ковальова, Ф.Перу, Ж.Рюеф, А.Філіп, С.Хоффман) не 
довіряють ринковому механізму в процесі розвитку інтеграційних процесів і 
вважають, що тільки керована економіка має право на їснування. Велике 
значення в теоретичному плані приділяється розробці принципів індикативного 
державного планування, принципу вибіркової державної економічної політики, 
концепції підтримки привілейованих галузей, корпорацій. Представниками 
концепції робиться наголос не на приватному монополістичному бізнесі, а на 
інституціонально-політичному механізмі, як рушійній силі інтеграції, при цьому 
суб’єктами інтеграції вважаються самі держави, а інтеграція розглядається як 
процес ліквідації дискримінації між економічними агентами країн і координації 
спільної економічної політики досить широких масштабів, що здійснюється з 
метою визначення основних економічних напрямків розвитку країни, передбачає 
обов’язковий “баланс сили між державами-членами”. 

Відповідно до дирижистської концепції, відомою також як міжурядовий 
підхід, для повної інтеграції необхідний не тільки вільний рух товарів та 
факторів виробництва, а й координація макроекономічної політики держав, яка 
повинна пом’якшити нерівномірність економічного розвитку країн. Кожна 
країна-член інтеграційного об’єднання повинна відмовитись від самостійного 
проведення зовнішньоекономічної політики і передати ці функції наднаціо-
нальним інститутам. Найвищі міжурядові інститутути та інструменти (Рада ЄС, 
конференції урядів) повинні визначати процеси загального прийняття рішень та 
здійснення контролю щодо компетенції держав-членів інститутів в Спільноті. 
Найважливіші для інтеграційних процесів рішення готуються вузькими дво- і 
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багатосторонніми узгодженнями між національними посадовими особами в 
комітетах та на конференціях, тобто весь процес інтеграції зводиться в сутності 
до складного переговорного механізму в галузях економічної й соціальної 
політики між урядами країн, що беруть у ньому участь і яких більше цікавить 
не економіка, а національна й наднаціональна політика ведення господарства. 
Тому, виходячи з постулатів цієї школи, важко визначити, як виглядає кінцева 
регіональна інтеграція, що саме узгоджує економічні інтереси всіх її учасників. 

Однією з компромісних інтеграційних стратегій є концепція “Європи 
змінних геометрій”, автори якої концентруються на вироблені практичних 
шляхів та методів реалізації регіональних інтеграційних процесів. Дана 
концепція має слідуючу структуру (проекти) [18]: 

- “Карткова Європа” (автор Дж.Мейджор) модель інтеграції, за якою 
держави самі вирішують, брати чи ні участь у певній конкретній інтеграційній 
ініціативі, тобто країни-члени мають змогу вибирати стратегії розвитку і 
долучатися до їх реалізації. Для успішного впровадження цієї моделі країни-
члени ЄС повинні мати хоча б мінімальну кількість спільних цілей, щоб 
запобігти загрозі розпаду інтеграційного об'єднання. 

- “Європа концентричних кіл” (автори Е.Балладюр і Ж.Делор) − 
концепція, яка передбачає дедалі вищий рівень інтеграції у напрямку “центру” 
Євроспільноти. Мова йде про країни Європейської асоціації вільної торгівлі, 
наближені до ЄС у економічному і правовому плані. Тобто те, що країни ЄС 
являють після створення політичного союзу, спільного ринку та економічного й 
валютного союзів. 

- “Європа різних швидкостей” (автори К.Ламмерс і В.Шобле) − 
ситуація, коли не всі держави-члени можуть або хочуть в однаковому темпі 
просуватися до інтеграції у певних сферах. Це вимагає спеціальних заходів дія 
погодження інтересів різних груп держав. 

Найбільш сучасною серед концепцій економічного спрямування є 
концепція “багаторівневого врядування”, (автори Г.Маркс, К.Бланк, Б.Колер-
Кох, Л.Гуг, Ф.Шарпф), яка трактує європейську інтеграцію як процес, що 
повинен відбуваєтись одночасно на наднаціональному, національному та 
регіональному рівнях. За думкою представників цієї концепції два типи 
багаторівневого управління в рамках ЄС, повинні співіснувати та взаємодіяти. 

Яскравого міжнародного політико-економічного забарвлення набуває 
інтеграційна концепція “співтовариства безпеки”. В основі концепції “співтова-
риства безпеки” (за К.Дойчем таке співтовариство являє собою групу держав, 
що досягли значного рівня інтеграції один з одним й таких, що усвідомили 
необхідність певної єдності [62]) міститься дослідження послідовності 
історичних подій в контексті питань забезпечення миру та мирних відносин між 
державами. На думку представників цієї концепції, міжнародна інтеграція є за 
суттю багатоаспектним і багатовекторним процесом, що передбачає розвинену і 
міждисциплінарну методологію, на основі чого можливими та необхідним є 
використання системи критеріїв глибини, швидкості реалізації інтеграції, 
системи критеріїв наявних і можливих перешкод тощо [62]. 
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На відміну від попередніх концепцій концепція “співтовариства безпеки” 
вважає, що політична інтеграція розкривається не в інституційних утвореннях 
держав, або наддержавних (міждержавних) інституціях [63]. Безпосередньо 
інтеграція представляє в рамках цієї концепції процес постійного та без-
перервного руху у напрямі певної єдності й регулюється взаємовідносинами і 
взаємодією між особистостями, елітами, соціо-культурними групами та 
спільнотами тощо, метою чого є створення “співтовариства безпеки”. 

У рамках існуючих наукових шкіл виникли й альтернативні концепції 
міжнародної економічної інтеграції. Вони диференціюються залежно від цілей 
та часу протікання інтеграційного процесу. На цій основі розглядаються моделі 
двошвидкісної та багатошвидкісної Європи. Прикладом двошвидкісної моделі є 
формування союзу Росія – Білорусь. Із багатошвидкісною інтеграцією тісно 
пов’язана теорія концентричних кіл, сутність якої полягає в тому, що 
формується високоінтегроване ядро країн, які складають перше коло, а друге 
коло створюють менш інтегровані країни (ця концепція часто пов’язується з 
наступним великим розширенням ЄС). Береться до уваги той факт, що 
учасники інтеграції, проголосивши спільні цілі, можуть унаслідок різних 
стартових умов витратити неоднакову кількість часу для їх досягнення. 
Прикладами багатошвидкісної інтеграції є Маастрихтські угоди (1992 р.) про 
критерії конвергенції щодо створення єдиного внутрішнього ринку ЄС та 
Європейського валютного союзу [18]. 

До альтернативних відносять також концепцію часткового членства, яка 
передбачає можливість тісного співробітництва країн в окремих сферах, 
наприклад, спільна зовнішня чи оборонна політика. Зазначена концепція має 
багато спільного з популярною в першій половині 50-х років ХХ ст. теорією 
секторальної інтеграції М.Шумана, за ініціативи якого було створено Євро-
пейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВУС) та Євратом, які пізніше приєд-
налися до Європейської економічної спільноти. 

Всі вищезгадані концепції об’єднує загальна думка, що інтеграційні 
процеси відбуваються з метою збереження миру, забезпечення свободи та 
демократії, зростання обсягу суспільних благ шляхом об’єднання декількох 
країн. Намагання у першій половині XX ст. реалізувати запропоновані 
концепції засвідчили потребу в інституціональній формі устрою єдиної Європи, 
який базувався б на принципах верховенства права, демократії, дотримання 
свобод людини з урахуванням ступеня економічного розвитку держав-учасниць 
цього інтеграційного об’єднання. 

Аналіз вищезазначених теорій та концепцій інтеграції вимагає окрес-
лення основних підходів до дослідження цього складного процесу, які ви-
світлюють різні аспекти інтеграції на основі загального припущення про шляхи 
подальшого розвитку процесу європейської інтеграції та спроб передбачити в 
результаті аналізу її кінцевий результат, що реалізується в різноманітних 
формах (створення наднаціонального утворення, проблеми збереження сталої 
міждержавної структури, перерозподіл повноважень між національними та 
загальноєвропейськими інституційними рівнями реалізації влади). 
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Соціологічний підхід, основою якого став процес структурування полі-
тичної системи ЄС, елементи якої звертали увагу на взаємовідносинах і 
діяльності окремих особистостей, еліт (у тому числі й політичних) тощо. В 
основі соціологічного підходу міститься впевненість, що основою рушійною 
силою інтеграції є широкі народні маси, які в подальшому були обмежені через 
вплив окремих особистостей, соціально-політичних еліт, політично-еконо-
мічних угруповань на процес інтеграції, внаслідок зайняття останніми провід-
ного місця та ролі в ньому. Відповідно динаміка інтеграції залежить від їх 
принципової позиції, взаємовідносин, рішень, що приймаються. 

Зазначене розуміння сутності процесу інтеграції дало змогу виробити та 
розвити в рамках соціологічного підходу декілька важливих ідей, серед яких 
особливо виділяються ідея “політичного об’єднання” (A.Етзоні), комунікативна 
теорія та ідея загальної політичної культури [79]. Перша акцентує увагу на питан-
нях, що пов’язані з рівнем залучення в процес об’єднання, вироблення механізмів 
тощо головних рушійних сил інтеграції. Комунікативна теорія зосереджує увагу 
на різних формах соціального спілкування і необхідність розвитку 
комунікативних навичок та здібностей суб’єктів соціального спілкування. 

Економіко-теоретичний підхід, в основі якого містяться економічні пріо-
ритети, результати та успіхи європейської інтеграції. Створення єдиного ринку, 
економічного та валютного союзу ЄС стало значним поштовхом для розвитку 
економіко-теоретичної концепції дослідження європейської інтеграції, в якій 
виділяється декілька типів: вільна торгова зона, митний союз, економічний 
союз і повна економічна інтеграція. Відповідно економіко-теоретичної концеп-
ції, основою інтеграції, створення Європейського Співтовариства є економічні 
причини, серед яких дослідники виділяють бажання створення митного союзу, 
встановлення єдиного митного тарифу, необхідність ефективної конкуренції з 
провідними країнами світу, що вимагало звертатись до регіонального принципу 
і типу організації системи економічних відносин, який значно виходить за межі 
національної економіки. 

Економіко-теоретичний підхід звертає увагу на вирішення питань впливу 
економічних угод на тенденції, перспективи і умови традиційної та сталої 
міждержавного співпраці, удосконалення механізмів інтеграції, розподілу вигод 
та витрат, що виникали внаслідок інтеграції, між учасниками інтеграційного 
процесу. Однак в цілому в зазначеному підході відсутня єдність поглядів як на 
сутність, природу, так і на цілі міждержавної інтеграції, оскільки основу позиції 
представників економіко-теоретичної концепції представляло суперечливе 
розуміння поняття інтеграції. Так, здійснювалась спроба ототожнення регіо-
нальної інтеграції з поверненням до принципів вільної торгівлі (інтеграція у 
цьому випадку розглядалась з точки зору відміни різноманітних обмежень 
вільного переміщення товарів та послуг) поряд з ствердженням про необ-
хідність інтенсифікації інтеграції на основі створення європейського ринку як 
єдиної можливості досягти добробут в Європі. 

При цьому слід зазначити, що економіко-теоретичний підхід є важливим 
аспектом дослідження процесів міжнародної економічної інтеграції, яку можна 
розглядати як етап у процесі розвитку міжнародного поділу праці, для якого 
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характерним є утворення однорідного, внутрішньо єдиного господарського 
організму, що охоплює декілька країн, виникнення цілісності відокремленого 
комплексу держав. В основі цього процесу лежать об’єктивні потреби розвитку 
продуктивних сил. 

Розгортання та розвиток зазначених інтеграційних процесів можуть бути 
характеризовані з точки зору впливу сукупності економічних і політичними 
чинників. Економічні чинники міжнародної економічної інтеграції відіграють 
роль першоступеневої важливості. Оскільки процеси інтеграції високорозви-
нених країн обумовлюють об’єктивну потребу в узгодженні на державному 
рівні основних цілей і методів регулювання не тільки зовнішньоекономічних 
зв’язків, але й аспектів національної внутрішньогосподарської політики, що 
пов’язані з економічними інтересами інших держав. Подібне узгодження перед-
бачає координацію зусиль щодо знищення перешкод на шляху міжнародного 
руху товарів, капіталів та послуг поряд з узгодженням цілей, інструментів і 
створення інститутів для здійснення групою країн спільної економічної 
політики. 

Розширене розуміння інтеграції як сукупності економічних та політичних 
процесів потребує приділення окремої уваги процесам інтеграції в сфері права, 
яка є досить впливовим регулятором міждержавних взаємовідносин. Як зазна-
чають дослідники, право визначає статус і сферу діяльності головних суб’єктів 
інтеграційного процесу, виконуючи контролюючу, нормативно-регулятивну та 
обмежувальну функцію [55]. Право також є основою формування та розвитку 
організаційно-інституціональних структур інтеграційного процесу. 

Відповідне розуміння значення права в процесі інтеграції обумовило 
розвиток правового підходу, що розглядає процес розвитку Європейського 
Співтовариства в аспектів його створення і забезпечення функціонування на 
засадах норм міжнародного права з урахуванням специфіки норм євро-
пейського права та його відмінностей від сталого специфічного правового 
устрою кожної держави-члена, особливостей їх національного правопорядку. 
Вирішення зазначених проблем лежить у площині розгляду питань ролі і 
значимості головних інститутів ЄС та їх взаємодії в процесі інтеграції, питання 
юридичних аспектів Європейського права в загальній системі міжнародного 
права, нормативно-правового забезпечення та регулювання інтеграційних про-
цесів за допомогою правових інституцій ЄС тощо. Правовий підхід передбачє 
створення умов для стабілізації, посилення національної економіки, здорового 
конкурентного середовища, руху товарів, капіталу, послуг, переміщення 
громадян, що автоматично приведе до поглиблення інтеграції [46, с. 17]. 
Особливу увагу правовий підхід приділяє питанням верховенства, примата 
права ЄС над національними системами правопорядку країн-членів. 

Загалом правовий та економіко-теоретичний підходи як правило повинні 
доповнювати один одне, оскільки юридичне закріплення факту створення 
міждержавних економічних угруповань спричиняє виникнення нових джерел 
економічного зростання, що, як зазначається у літературі, наприклад може бути 
пов’язане з вирішенням питань доступу до розширеного ринку, який охоплює 
декілька країн; об’єднанням виробничих ресурсів з метою полегшення 
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концентрації їх в обраних галузях; ефективною спеціалізацією в сфері науково-
технічних досліджень та подоланням обмеженості в інженерно-інформаційній 
діяльності тощо [22]. 

Глобально-системний підхід, що є наслідком розвитку світової еконо-
міки, зняття в процесі економічної інтеграції певних національних обмежень, 
що призвело до визначеної втрати незалежності та посилення взаємозалежності 
держав. На теоретичному рівні цей підхід розглядає роль власне Європейського 
співтовариства в системі міжнародних відносин з точки зору глобальних 
проблем. 

“Євроінтеграційна стратегія” як підхід, обумовлена інституційним, пра-
вовим, політичним розвитком ЄС, процесом розширення ЄС, й відповідною 
необхідністю як стратегічної оцінки, так і виявлення стратегічних пріоритетів та 
перспектив подальшого розвитку системи міждержавних відносин в рамках ЄС. 

Узагальнюючи розгляд зазначених концепцій світової інтеграції та під-
ходів до неї, слід відзначити, що проблеми, пов’язані з формуванням чи, власне, 
визначенням теоретичних підвалин сучасного інтеграційного процесу, мають 
об’єктивний характер. Це обумовлено як поглибленням, так і розширенням 
Європейської Спільноти в контексті зміни комплексних теоретичних підходів 
політичного реалізму (неореалізму) і політичного ідеалізму. Доцільність 
подальшого здійснення теоретико-методологічних досліджень з інтеграційних 
питань, насамперед пов’язана з процесом аналізу сучасного розширення 
Європейського Союзу, оскільки цей фактор потужно впливає на систему 
міжнародних відносин. Більше того, теоретичне обґрунтування феномена 
європейської інтеграції має бути розглянуте крізь систему формуванням 
Європейського Союзу як реально діючого суб’єкта міжнародних відносин, що 
неминуче призведе до глобального зміцнення геополітичних позицій об’єднаної 
Європи. 

Структура інтеграційного процесу містить політичні (узгодження 
стратегічних інтересів і законотворча діяльність), соціальні (проблеми трудової 
міграції тощо), виробничі (проблеми розвитку промисловості, транспортних 
зв’язків, енергетичної галузі), економічні (формування зони вільної торгівлі, 
функціонування митного союзу, встановлення єдиних тарифів тощо), фінансові 
(питання функціонування ринку капіталу, розвитку інвестиційної діяльності 
тощо), безпекові (співробітництво у військовій сфері, сфері боротьби з кримі-
нальними злочинами тощо), культурні, наукові, освітні елементи. Відповідно 
функціонування зазначених елементів відбувається на різних рівнях інтеграції, 
які можна класифікувати на верхній, середній та нижчий. 

Розгляд різноманітних аспектів інтеграції на всіх її рівнях в умовах 
швидкозмінних процесів розвитку міжнародних відносин з урахуванням 
динаміки внутрішнього розвитку держав обумовлює необхідність формування 
певного проблемного поля інтеграційних процесів, що повинно сприяти 
розробці загальних концептуальних засад аналізу європейської інтеграції країн-
членів ЄС, країн-кандидатів та потенціальних членів. Поряд з цим важливим 
також залишається аналіз державної політики в сфері європейської інтеграції, 
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аналіз механізмів її реалізації, аналіз стратегічних цілей розвитку держави 
загалом. 

Іншою проблемою є значна неоднорідність розвитку держав, що встали 
на шлях європейської інтеграції як за темпом внутрішнього розвитку, так і за 
його рівнем. Важливою залишається необхідність розробки концептуальних 
моделей ефективної інтеграції, методології аналізу та оцінки інтеграційних 
процесів за всіма сфера їх реалізації. Так, політична нестабільність та 
відсутність представленості в програмах політичних партій, в діяльності 
політичних еліт національних інтересів країни, їх слабке розуміння, відсутність 
національної ідеї та ідеології не сприяють інтеграції. Досить слабке 
адміністративне та інституційне забезпечення процесів європейської інтеграції, 
що певною мірою є наслідком невідповідності існуючих інституціонально-
організаційних форм реалізації державної влади наявному ступеню розвитку 
інтеграційних процесів, фрагментарність суспільно-політичних поглядів, 
відсутність єдності у проведенні та реалізації політики європейської інтеграції 
за її напрямами та рівнями відображають стан і рівень розвитку громадянського 
суспільства, загальної громадської підтримки євро інтеграційних прагнень 
країни, що декларуються політичними елітами, вищими посадовцями тощо. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які основні напрями розуміння та теоретичного обгрунутвання 
інтеграції існують у сучасній науці? 

2. У чому полягає специфіка осмислення інтеграції у пост-некласичних 
концепціях? 

3. Чим характеризується зв'язок інтеграційного та інноваційного 
розвитку суспільства? 

4. У чому виявляється вплив інтеграції на інституціональний розвиток 
ситеми державного управління? 

5. Які механізми державного управління суспільним розвитком 
формуються під впливом інтеграції? 

6. У чому полягають особливості теоретичного обґрунтування інтеграції 
та їх зв’язок з практикою державного управління? 
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