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ВСТУП

На семінарські заняття з нормативного курсу “Історія
Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку
ХХІ ст.” виносяться теми, які визначали цивілізаційний
розвиток країн Заходу після Другої світової війни. Серед
найістотніших особливостей історії Західних країн того
відтинку часу можна виділити такі:
– поширення демократії, утвердження правової держави

та зміцнення принципів громадянського суспільства;
– трансформація та фраґментація традиційних політичних

ідеологій, які у підсумку набувають надкласового й
наднаціонального характеру;

– поява “альтернативних рухів”, як правило, аполітичних
за своєю суттю;

– становлення “нової” – посткапіталістичної, соціально-
орієнтованої ринкової економіки, головну роль у якій
відіграють нематеріальні ресурси (людський капітал);

– формування під впливом науково-технічного поступу
постіндустріального (інформаційного) суспільства, базо-
ваного на інформації і знаннях;

– зміни у соціальній структурі, зокрема зростання ваги
середнього класу та верстви інтелектуалів;

– інтеґраційні процеси, унаслідок яких на політичній карті
світу постало нове утворення – Європейський Союз;

– створення нової системи міжнародних відносин та гео-
політичне й ідеологічне суперництво двох наддержав –
СРСР і США;
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– поширення масової культури, як невід’ємного елемента
масового (споживацького) суспільства та наслідку суспіль-
ної демократизації;

– формування постмодерністського світогляду із його
запереченням будь-якого роду норм і традицій, культом
свободи і спонтанності і т.д.

Власне, під цим проблемно-тематичним кутом зору і
побудовано структуру практикуму. Кожна із семи, перед-
бачених навчальною програмою, тем складається із трьох
питань для обговорення, одне з яких (друге), є складним і
містить ще три підзапитання. Для підготовки до кожного
заняття запропоновано широкий перелік джерел та спеці-
альної найновішої літератури, а також Інтернет-ресурси.
Для кращого розуміння матеріалу до кожної теми подано
методичні рекомендації та словник ключових термінів.
Вони покликані сприяти пошукові студентами відповідей
на основні питання новітньої історії Західної Європи та
Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.* ; допо-
могти розібратись у складних історичних процесах та
спонукати до формування самостійного погляду на ті чи
інші проблеми. Це, зі свого боку, має спонукати до роботи
з джерелами, зокрема – до їхнього критичного аналізу. Доку-
менти, а також уривки з історичних досліджень, підібрано
таким чином, аби сповна проілюструвати конкретну подію
(явище), підштовхнути студентів до роздумів. Для глибшого
вивчення тієї чи іншої проблеми до кожного семінарського
заняття подано теми рефератів, підготовка яких дозво-
лить студентам виробляти й удосконалювати навички
науково-дослідницької роботи.

* Західна історіографія здебільшого використовує для зазначеного
періоду термін “сучасна історія”.
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Семінарські заняття, що є невід’ємною складовою усього
курсу, передбачають обговорення результатів студент-
ської пізнавальної діяльності. Вони покликані сприяти
умінню студентів засвоювати знання, конкретизувати та
синтезувати історичний матеріал, самостійно мислити та
обмінюватись думками, розвивати аналітичні навички.

Запорукою успішного проведення семінарських занять
є максимальне залучення студентів до роботи, використан-
ня (на вибір) традиційних або інтерактивних методів
навчання, згідно з якими викладач виконує лише роль
модератора – обґрунтовує актуальність теми, спрямовує
обговорення доповідей, ставить проблемні запитання,
оцінює знання студентів та їхнє вміння мислити.

Традиційні форми проведення занять передбачають:
виступ (у межах 10 хв.), у якому розкривається суть пробле-
ми; рецензію (3-5 хв.), де аналізується виступ і зазначаються
його позитивні та негативні сторони; доповнення (3-5 хв.),
які підтверджують або спростовують обговорювані пробле-
ми, логічно обґрунтовані, підкріплені відповідними фактами
і не повторюють виступу; додаткові запитання і відповіді на
них (проблемного характеру).

Інтерактивні форми проведення занять включають:
* Дебати – дозволяють більшості студентів проде-

монструвати свої знання, ерудицію, поділитися власними
поглядами. Важливо, аби виступи учасників були однакової
тривалості.

* “Дерево рішень” (метод усіх можливих варіантів) –
застосовується при аналізі ситуацій і подій, які в історіо-
графії трактуються неоднозначно. Учасники обговорення
аналізують усі можливі варіанти рішень (у тому числі їхні
позитиви і негативи), що дозволяє досягти розуміння того
чи іншого явища.
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* “Мозкова атака” – метод колективного обгово-
рення, що здійснюється шляхом вільного висловлення
думки усіх студентів. На першому етапі викладач ставить
перед групою завдання і просить всіх учасників висловити
свою думку з того чи іншого питання. Основна умова – ідеї
не повинні повторюватися. На другому етапі – студенти
розвивають ідеї, висловлені раніше.

* Симпозіум – обговорення, під час якого студенти висту-
пають з повідомленнями, репрезентуючи власну позицію (у
межах 10 хв.). Потім відводиться час (до 15 хв.) на загальне
обговорення, до якого варто залучати якомога більше осіб.

ШКАЛА ПЕРЕРАХУНКУ ОЦІНОК

Оцінка в 
балах 

 

Оцінка Код 
оцінки 

 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

 

Оцінка за залік 
 

90-100 відмінно 5 А (90-100) зараховано 

70-89 добре 4 B (81-89) 
C (70-80) зараховано 

51-69 задовільно 3 D (61-69) 
E (51-60) зараховано 

31-50 Допускається до здачі заліку (іспиту) 

До 30 (за 
роботу в 
семестрі) 

незадовільно 
(оцінка 

автоматично 
виставляється 
у відомість) 

2 FX не зараховано 

Сумарна 
кількість балів 
після здачі за 
талоном №1,2 

від 0 до 50 

незадовільно 2 FX не зараховано 

Сумарна 
кількість балів 
після здачі за 
талоном “К” 
Від 0 до 50 

незадовільно 2 F не зараховано 
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ЗАНЯТТЯ 1
ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ

ПРОЦЕСІВ

1. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової
війни: розширення прав людини.

2. Падіння авторитарних режимів у південно-західній
Європі у 1970-х рр.:
а) “Революція гвоздик” в Португалії;
б) Перехід до демократії в Іспанії після смерті генерала

Ф. Франко;
в) Ліквідація режиму “чорних полковників” у Греції.

3. Утвердження принципів громадянського суспільства.

 РЕФЕРАТИ:
* Захист прав людини в діяльності ООН
* Роль засобів масової інформації в процесі повоєнної демокра-

тизації
* Проблеми розвитку демократії на початку ХХІ ст.

  ДЖЕРЕЛА
Антология мировой политической мысли. Т.2. Зару-

бежная политическая мысль ХХ в. – Москва, 1997.
Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – Київ,

2005.
Права человека. Основные международные доку-

менты. – Москва, 1989.
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1975, Хельсинки). Заключительный акт совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва, 1987.

Хрестоматия по новейшей истории. Том ІІІ (1945–
1961).  Часть 1. Документы и материалы / Под ред.
Б.Г. Гафурова. – Москва, 1961.

  ЛІТЕРАТУРА
Андреев С. Греция – первые шаги по пути перемен //

“Мировая экономика и международные отношения”. –
1982. – №3.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с фр. –
Москва, 1993.

Баталов Э. Идея демократии в Америке ХХ века// “США-
Канада: экономика, политика, культура”. – 2006. – №4.

Варьяш О., Черных А. Португалия: дороги истории. –
Москва, 1990.

Витюк В. Национальное согласие и переход от авто-
ритаризма к демократии (испанские уроки)//“Обществен-
ные науки и современность”. – 1999. – №2.

Даль Р. О демократии / Пер. с англ. – Москва, 2000.
Данилов К. Диктатура “черных полковников” в Греции

и ее крах // “Новая и новейшая история”. – 1978. – № 5, 6.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. –

Москва, 2001.
Испания: политические, экономические и социальные

проблемы (1976–1986) / Сост. Н. Клементьева. – Москва,
1989.

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года/
Пер. с англ. Книга 2. –  Москва, 2000.
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Капланов Р. Португалия после второй мировой войны,
1945–1974 гг. Москва, 1992.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове
бачення / Пер. з англ. – Київ, 2000.

Кін Дж. Мас-медіа і демократія/Пер. з англ. – Київ, 1999.
Круговая Е. “Черные полковники” в Греции (1967–

1974 гг.) // “Новая и новейшая история”. – 2001. – №3.
Куклина И.  Права человека: политическое и

гуманитарное измерение // “Мировая экономика и
международные отношения”. – 2000. – №11.

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: Історія людського
суспільства (з авторською ретроспективною передмовою)/
Пер. з англ. – Київ, 2002.

Наумкіна С. “Третя хвиля” демократизації: підсумки і
перспективи. Аналіз зарубіжних концепцій // “Політичний
менеджмент”. – 2004. – №2.

Нечаев Д. Государство и гражданское общество в ФРГ//
“Современная Европа”. –2002. – №4.

Основи демократії / Ред. А. Колодій. – Київ, 2002.
Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадської

активності в сучасній Італії. – Київ, 2001.
Перегудов С. Гражданское общество как субъект пуб-

личной политики // “Полис”. – 2006. – №2.
Понеделко Г. Испания: социальное измерение демок-

ратических преобразований // “Мировая экономика и
международные отношения”. – 2004. – №1.

Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії / Пер. з фр. –
Київ, 2004.

Современная Испания. – Москва, 1983.
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Чувардинський О. Історична рефлексія поняття “грома-
дянське суспільство” та його філософська еволюція//
“Політичний менеджмент”. – 2006. – №3.

Шуменков К. Греция: проблемы современной истории. –
Москва, 1987.

Czubinski A. Europa XX wieku: Zarys historii politycznej. –
Poznań, 2000.

Stejner J. Democracje Europejskie. – Rzeszów, 1993.
The Black Book: The Greek Junta Stands Accrued. Central

Committee of the Patriotic Anti-Dictatorship Front. – New
York, 1970.

The Encyclopedia of Democracy. Vol. 1-2. – Washington,
1995.

Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe: Legacies
and Lessons from the Twentieth Century / Ed. by W. Borejsza,
K. Ziemer. – New York; Oxford, 2006.

Totalitarianism and the Challenge of Democracy. –
Wrocław, 1992.

 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www.un.org (Сайт Організації Об’єднаних Націй)
http://www.ned.org (Мережа міжнародних організацій)
http://www.oneworld.org (Сайт “Міжнародної Амністії”)

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета теми – проаналізувати процеси демократизації
в країнах Західної Європи і Америки у другій половині ХХ –
початку ХХІ ст.; виявити їхні причини, специфіку та
наслідки.
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Розглядаючи перше питання слід звернути увагу на
те, що поширення демократії у другій половині ХХ ст.
стало головним напрямком політичного розвитку країн
Західної Європи і Північної Америки. Які чинники, на
Вашу думку, зумовили демократичні перетворення після
Другої світової війни? Які переваги і недоліки демокра-
тичного режиму? (проаналізуйте Документ №1). Чи є
підстави говорити про західну універсальну модель де-
мократії? Наскільки залежало утвердження демократії від
економічного фактора та здатності держави створити
механізм підтримки соціального добробуту?

Важливою рисою процесу демократизації слід вважати,
зокрема, розширення прав людини і формування механізмів
їх дотримання. Негативний досвід першої половини ХХ ст.
з масовими порушеннями прав людини в Італії, Німеччині
та у деяких інших країнах сприяли усвідомленню фундамен-
тальної значущості дотримання цих прав для збереження
демократії. Таке розуміння знайшло свій вияв в Статуті
ООН, де засновники цієї міжнародної організації заявили
про намір “знову утвердити віру в основні права людини”
(див. Документ №2). 9 грудня 1948 р. ООН прийняла
“Конвенцію із запобігання злочинам геноциду” (набрала
чинності 12 січня 1951 р.). Під визначення геноциду потра-
пили дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково,
яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу
як таку (див. Документ №3).

Якщо до війни головним критерієм демократії були
вибори і конституція, то після 1945 р. – не лише вони, а й
реальне виконання проголошених прав і свобод. Показовим
стало ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня
1948 р. “Загальної декларації прав людини” – одного з
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базових документів правозахисного руху (див. Документ №4).
З’ясуйте, яка провідна концепція документу? Про зростан-
ня уваги світової спільноти до дотримання прав людини
свідчить і той факт, що крім “Загальної декларації” ООН
згодом прийняла понад 80 інших документів у цій царині.
У 1950 р. Рада Європи, що об’єднувала на той час західно-
європейські демократичні країни, ухвалила Європейську
конвенцію із захисту прав людини і основних свобод, на
основі якої виникли Європейська комісія у справах людини
і Європейський суд у справах людини. Основні права
людини були зафіксовані й у Заключному акті Наради з
питань безпеки і співробітництва, підписаному 1975 р. в
Гельсінкі усіма європейськими країнами (крім Албанії),
США і Канадою (уважно прочитайте Документ №5 та
визначте фундаментальні принципи Гельсінської угоди).
Зверніть увагу на те, що вперше дотримання прав людини
було покладено в основу європейської безпеки (на цій
основі створено Організацію з безпеки і співробітництва
у Європі) і це визнали далекі від демократії країни
соціалістичного табору. З’ясуйте, яке місце правам людини
відведено у таких документах, як Паризька хартія для
нової Європи (1990 р.), Хартія основних прав ЄС (2000 р.)?

Паралельно з міжнародним та реґіональним деклару-
ванням прав людини відбувався процес їх закріплення в
окремих країнах. Відтак, можна твердити, що у більшості
країн Заходу у даний період відбувалося становлення
правової держави – державної системи, для якої характерна
вищість прав людини, рівність незалежно від етнічного
походження, мови, релігійного віросповідання і т.п. Це
можна простежити на прикладі нових конституцій, ухвале-
них у перші повоєнні роки (Франція, Італія, ФРН). Вельми
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сумнівне трактування прав людини в дусі утилітаризму, їх
практична користь поступилися місцем розумінню, що без
дотримання прав людини неможливо створити справедливе
суспільство (на основі Документів №6,7 проаналізуйте, які
права людини конституційно закріплені у Франції та
Італії?). В юриспруденції поряд з поняттями “форма дер-
жавного устрою” і “форма правління” утвердився термін
“політичний режим” – система методів реалізації влади,
ставлення органів державної влади до правових основ
їхньої діяльності.

Назагал, упродовж другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. перелік основних прав і свобод людини суттєво
розширився. Якщо відразу по війні новим виглядало декла-
рування прав людини на працю, охорону здоров’я, освіту,
відпочинок, соціальну допомогу, то починаючи із 1970-х рр.
усе активніше заговорили про право людини на нормальне
екологічне середовище для проживання. Згодом фемініс-
тичний рух досяг закріплення різноманітних прав жінок у
низці міжнародних документів. До речі, зважаючи на вимоги
феміністок, права людини почали називати англійською
мовою не rights of man, бо man – це також і чоловік, а human
rights (або human beings). Із розвитком нових інформаційних
технологій і створенням різних електронних баз даних
актуальним стало питання про право на вільний доступ до
інформації, а конференція ООН у справах людини у 1993 р.
визнала невід’ємним правом людини право на розвиток.

Водночас, після Другої світової війни намітилась тен-
денція до прискіпливішого контролю за дотриманням прав і
свобод людини. Так, у конституціях Італії та ФРН, наприклад,
записано, що кожен громадянин, який користується надани-
ми йому правами на шкоду основам вільного демократичного
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порядку, позбавляється цих прав за рішенням конституцій-
ного суду. Окрім судового контролю, почали створюватись
спеціальні контрольні органи, покликані стежити за
дотриманням основних прав і свобод. До них, зокрема,
належить створення у багатьох країнах світу спеціального
уповноваженого у справах людини – омбудсмена (уперше
така посада була запроваджена у Швеції). У США і Канаді
цей інститут діє на рівні штатів/провінцій і муніципалітетів,
а в європейських країнах – на загальнонаціональному рівні.
У 1993 р. рішенням ООН було засновано посаду Комісара
у справах людини – своєрідного світового омбудсмена.

Із завершенням Другої світової війни демократія була
відновлена у всіх західноєвропейських країнах, окрім
Португалії, Іспанії та Греції. Втім у 1970-х рр. авторитарні
режими в цих країнах також не витримали випробування
часом, ставши жертвою чергової хвилі демократизації.
Тож при розгляді другого питання спробуйте проана-
лізувати події, пов’язані з падінням авторитарних режимів
у південно-західному реґіоні Європи (ознайомтесь із
Документом №8).

“Революція гвоздик” в Португалії
Португальський авторитарний режим, встановлений

ще у 1926 р., фактично був найстаршим у Західній Європі,
зазнавши упродовж всього часу незначних модифікацій.
Повоєнні лідери держави (Антоніо Салазар (1932–1968),
Марчело Каетано (1968–1974) у побудові “нової держави”
(Estado Nuovo), не могли відмовитись від ідеї самодостатньої
замкненої національної держави, що компенсувала власну
економічну й культурну відсталість за рахунок широких ко-
лоніальних володінь. Кредо режиму містилось у твердженні:
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“Без Африки ми маленька країна, з Африкою – впливова
держава”. Які основні ознаки “нової держави”? Які риси пор-
тугальського авторитарного режиму Ви можете виділити?

Гарантією єдності імперії слугувала жорстка автори-
тарна структура влади, що на практиці означала одно-
осібне правління. До середини 1970-х років протиріччя все-
редині португальського суспільства назагал, і всередині
правлячої коаліції зокрема, досягли такої гостроти, що
запобігти вибуху можна було лише шляхом самоліквідації
“нової держави”. Однак на такий крок правляча верхівка
і не думала йти, що викликало зміцнення опозиції. Найак-
тивніше про себе заявила заснована молодими офіцерами
лівих поглядів організація “Рух збройних сил” (MFA).
Скориставшись невдоволенням в армійських лавах, що
виникло внаслідок тривалих і неефективних колоніальних
воєн в Анголі, Мозамбіку, на Східному Тіморі, 25 квітня 1974 р.
військові підрозділи, очолювані Сальґуейро де Майя,
Антоніо де Спінолою та Франціско де Кошта Гомешом,
зайняли найважливіші адміністративні установи в столиці
країни – Лісабоні. Трансляція пісні “Ґрандола” стала
сигналом до початку революції (див. Документ №9. Який
основний лейтмотив пісні?). Символом революції стали чер-
воні гвоздики у дулах стрілецької зброї солдатів, які масово
переходили на бік повстанців (звідси і назва – “революція
гвоздик”). Збройний опір намагалась чинити лише таємна
поліція (DGS), проте вже увечері 25 квітня було оголошено
про повалення авторитарного режиму.

Влада перейшла до хунти* національного порятунку,
розпущено колишні органи влади та правлячу партію

*  Назва об’єднань, союзів, державних органів, військових урядів в
іспаномовних країнах.
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ANP, проголошено свободу слова та об’єднань тощо. Про-
аналізуйте політичну розкладку в країні після революції?
Яку позицію нова влада, на чолі з обраним 15 травня 1974 р.
президентом А. де Спінолою, зайняла стосовно деколоні-
зації країни? Упродовж 1974–1976 рр. у Португалії точилася
гостра боротьба між прихильниками демократичного і
соціалістичного шляхів розвитку держави. Врешті-решт,
після невдалого лівого експерименту в країні було вста-
новлено режим ліберальної демократії, закріплений за
президентства Ромальйо Еаніша (1976–1986). У чому, на
Вашу думку, особливості переходу Португалії до демокра-
тії? З якими труднощами довелось зіткнутись?

Перехід до демократії в Іспанії після смерті генерала
Ф. Франко

Провісником змін у франкістській Іспанії можна вважати
відкриття у 1959 р. меморіального комплексу неподалік
королівського замку Ескоріал на знак пошани до всіх полег-
лих в роки Громадянської війни 1936–1939 рр. (напис на
пам’ятнику: “Полеглим за Бога та Іспанію”). Наступним
кроком стало поступове усунення з провідних ролей у державі
радикальних “фаланґістів” та вимушене пристосування до
викликів тогочасного світу. Однак подальші спроби
суспільної модернізації та пошуки національної злагоди мали
надто обмежений характер. Економічні успіхи країни
протягом 1960-х рр. не привели до очікуваного національного
консенсусу. Спроби ж Іспанії у 1971 р. приєднатися до ЄЕС
зазнали невдачі, головно через антидемократичний
характер влади. Водночас, аби заручитись більшою підтрим-
кою іспанців і заразом оновити діючий режим, генерал
Франсиско Франко (1939–1975) вдався до відновлення у
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країні монархії. Влітку 1969 р. він визнав своїм наступником
Хуана Карлоса Бурбона, онука Альфонса ХІІІ і за три тижні
до своєї смерті – 30 жовтня 1975 р. передав йому владу.

Із часу смерті генерала розпочинається процес
демонтажу франкістського режиму і утвердження в країні
демократичних інституцій. Під час референдуму 15 грудня
1976 р. абсолютна більшість іспанців виступили за відхід
від старих порядків. У липні 1977 р. відбулися демократичні
вибори та було укладено угоду між урядом і політичними
партіями (“пакт Монклоа”), яка передбачала проведення
політичних реформ і стабілізацію економіки. Які ще важ-
ливі пункти угоди Ви можете назвати? Ухвалена у грудні
1978 р. після мирного перехідного періоду конституція
визначила Іспанію як парламентську монархію, правову
соціальну і демократичну державу, що будується на
засадах політичного плюралізму (див.  Документ №10).
Чому демонтаж франкізму історики називають еталоном
переходу до демократії? Яку роль відіграли у пошуку
національного консенсусу політичні партії, католицька
Церква, король? Чи було вирішено національно-реґіо-
нальні проблеми (баскське та каталонське питання)?

Ліквідація режиму “чорних полковників” у Греції
21 квітня 1967 р. у Греції відбувся державний переворот,

у результаті якого в країні було встановлено військову
диктатуру на чолі з Георгосом Пападопулосом (режим
“чорних полковників” – назва за кольором уніформи). Самі
військові назвали переворот “Революцією 21 квітня, покли-
каною вивести країну із стану хаосу і розрухи”. Протягом
семи років правління військових в Греції не функціонувала
жодна демократична інституція, були заборонені політичні
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партії, арештовані опозиційні політики, король Констянтин
засланий в Італію, у засобах масової інформації панувала
цензура, спроби інакодумства жорстко придушувались.
Ідейною основою нового режиму стали антикомунізм, ідеоло-
гія “грецького християнства” (“Греція – країна християн і в
ній немає місця комуністам”), пропагувалось твердження
про спадкоємність Візантійської імперії. Чому, на Ваш погляд,
історики схильні вважати правління “чорних полковників”
подібним до авторитарного режиму А. Піночета в Чилі?

Якщо перші три роки населення країни сподівалось,
що режим “чорних полковників” реально посприяє виходу
Греції з хаосу, то з часом переконання в тому, що влада руха-
ється правильним шляхом, зникало. Обіцянка передати
владу цивільним раз-у-раз відкладалася. Попри критику
дій нової влади, опозиція довгий час не могла об’єднатися,
позаяк особисті амбіції брали гору. Каталізатором бороть-
би з антидемократичним режимом стала молодь, котра
виявляла все більше невдоволення репресивними діями
президента Г. Пападопулоса і його оточення. Перші масові
виступи проти режиму зафіксовано 21–22 квітня 1971 р. в
Афінах, де відбулись нечисленні демонстрації студентів.
Чашу терпіння переповнило розігнання танками в листо-
паді 1973 р. студентів Політехнічного університету столиці,
після чого довіра до режиму різко впала. Який вплив на
посилення антиурядових настроїв мала світова еконо-
мічна криза 1974–1975 рр.?

Намагаючись реалізувати ідею приєднання Кіпру,
значну частину населення якого складали греки, уряд
Д. Іоанідіса спровокував військовий конфлікт із Туреч-
чиною. У результаті невдалих військових дій грецька армія
була змушена покинути острів. Саме провал військової
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авантюри на Кіпрі в липні 1974 р. призвів до передачі влади
демократичному урядові. У серпні 1974 р., на зміну режиму
“чорних полковників”, до влади прийшов цивільний уряд
на чолі з Константиносом Караманлісом (1974–1980)* , кот-
рий повернувся із заслання. Колишні керівники Греції були
заарештовані і засуджені, зокрема Г. Пападопулос, С. Пат-
такос, Н. Макарезос та Д. Іоанідіс – до смертної кари
(пізніше замінена на довічне ув’язнення). Які довгострокові
наслідки мало для Греції правління “чорних полковників”?
Яким чином проходила консолідація суспільства та демокра-
тизація в країні? Які реформи провів уряд К. Караманліса?

Певним випробуванням для розвитку демократії у
другій половині ХХ – початку ХХІ ст. у Західній Європі і
Америці було збільшення ролі держави у повсякденному
житті. Тож запорукою збереження демократії стало подальше
утвердження громадянського суспільства (Civil Society) –
системи неурядових інституцій та сукупності відносин в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах, які
сприяють суспільному розвиткові на противагу (або ж
доповнення) виконавчим структурам держави. Розгляд
третього питання розпочніть із аналізу Документу №11
та з’ясуйте причини актуалізації проблеми громадянського
суспільства. Прокоментуйте слова Ральфа Дарендорфа:
“Потрібно шість місяців, щоб організувати вибори, десять
років, щоб встановити ринкову економіку, але ціла ґенера-
ція для того, щоб створити громадянське суспільство. Інакше,
без громадянського суспільства немає демократії”. Грома-
дянському суспільству притаманні три особливості:
1) наявність багатьох дієвих неурядових організацій
(назвіть приклади таких організацій); 2) незалежність

* У 1980–1985; 1990–1995 рр. президент Греції.
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створених громадянами асоціацій від державної влади;
3) почуття громадянської відповідальності у поєднанні з
цивілізованою поведінкою та активною громадянською
позицією. Проаналізуйте Документ №12 та визначте, що
змушує громадян до добровільних об’єднань?

Певний вплив на формування громадянського суспіль-
ства на Заході мало розчарування у діяльності політичних
партій та посилення суспільної ролі засобів масової інфор-
мації. Нерідко звучали твердження, що політика стала
заручником несправжніх, вузькостанових, корпоративних
потреб, а політичні партії не захищають інтересів рядових
громадян. Тож, із часом незалежні об’єднання громадян
та ЗМІ суттєво потіснили політичні партії у сфері масової
мобілізації населення. Громадянські організації стали
ефективним виразником групових інтересів, спричинивши
кризу партій як таких.

Громадянське суспільство на Заході пройшло непрос-
тий і тривалий процес становлення, відповідно змінювалися
його розуміння та покликання. Однак, незаперечним залиша-
ється те, що громадянське суспільство відводить визна-
чальну роль людині, трактуючи її як найвищу цінність, та
визнаючи людську вищість над державою і суспільством.
Самоорганізація громадян покликана вирішити наболілі
проблеми, оминаючи державні інституції. Якщо в англо-
саксонському світі (в першу чергу США) громадянське
суспільство і держава вважались взаємодоповнюючими і
неворожими один до одного, то в багатьох європейських
країнах громадянське суспільство розумілось як джерело
противаги державі, якій притаманно втручатися у життя
людини. Проте громадянське суспільство здатне суттєво
допомагати державі, беручи частину відповідальності на
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свої плечі, та не допускаючи політичних зловживань – своє-
рідний моральний засіб контролю. Варто лише пригадати
реакцію громадськості США на Уотерґейтську справу, у
результаті якої американський президент Р. Ніксон (1969–
1974) був змушений піти у відставку, чи скандал у ФРН, де
міністр оборони Ф.-Й. Штраус, у спробі не допустити публі-
кації компромату проти нього, дав наказ про проведення
незаконного обшуку в редакції журналу “Шпіґель”, що
також зумовило його відсторонення від влади.

Отже, зміцнення демократичних принципів функці-
онування державного механізму західних країн поряд із
утвердженням громадянського суспільства стали визна-
чальними моментами історії Західної Європи і Америки
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Фактично, це дозво-
лило говорити про так звану західну модель розвитку, ключо-
вими моментами якої є правова держава та пріоритетність
прав людини.

СЛОВНИК

* Авторитарний режим (лат. au(c)toritas) – режим
заснований на необмеженій владі однієї особи або групи
осіб, непідконтрольної народу, яка формується, головним
чином, не шляхом конкурентної виборної боротьби, а за допо-
могою нав’язування чиєї-небудь волі зверху. Як і демокра-
тичний режим, зберігає автономію особи і суспільства в
сферах, що не належать до політики, допускає економічний,
соціальний, культурний розвиток, однак прагне до
жорсткого політичного контролю над населенням.

* Громадянське суспільство (англ. Civil Society) –
суспільство вільних і рівноправних громадян, відносини
між якими у різних галузях (економіка, культура тощо)
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розвиваються незалежно від політичної системи; сукупність
позадержавних інститутів, що забезпечують самоорга-
нізацію та розвиток населення.

* Демократія (гр.  – влада народу) – політич-
ний лад, що ґрунтується на визнанні принципів народо-
владдя, свободи і рівноправ’я громадян.

* Правова держава (англ. Law-abiding State) – держава,
для якої притаманний максимальний політично-правовий
захист законних інтересів, честі і гідності особистості, забезпе-
чення у повному обсязі права і свободи громадян.

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТ №1

 Роберт Даль1  “Про демократію”
(Уривок)

Порівняно з будь-якою іншою можливою альтерна-
тивою, демократія має, щонайменше, десять переваг:
1. Демократія сприяє тому, щоб не допустити правління

жорстких та аморальних диктаторів.
2. Демократія гарантує громадянам ті засадничі права й

свободи, які недемократичний устрій не надає і надати
не в змозі.

3. Демократія дає ширший діапазон особистої свободи,
аніж інша політична система.

4. Демократія допомагає людям захистити свої найнеоб-
хідніші інтереси.

1 Даль Роберт Алан (1915 р.н.) – авторитетний американський політолог,
професор Єльского університету, екс-президент Американської
асоціації політичних наук.
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5. Лише демократія надає особистості можливість здійсню-
вати свободу самовизначення, тобто жити за законами,
які особистість обирає сама для себе.

6. Тільки демократичне правління дає максимальні можли-
вості для моральної відповідальності.

7. Демократія сприяє розвитку особистості більшою мірою,
аніж будь-яка інша форма організації суспільства.

8. Лише демократичне правління здатне забезпечити
відносно високий рівень політичної рівноправності.

9. Сучасні представницькі демократії не воюють одна з одною.
10. Країни з демократичним устроєм більш розвинені.

Даль Р. О демократии / Пер. с англ. – Москва: Аспект
Пресс, 2000. – С. 62.

ДОКУМЕНТ №2

 “Статут Організації Об’єднаних Націй”,
Сан-Франциско, 26 червня 1945 р.

(Уривок)
Преамбула:

МИ, НАРОДИ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, СПОВНЕНІ
РІШУЧОСТІ позбавити прийдешні покоління лихоліть
війни, що двічі у нашому житті принесла людству неви-
мовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини,
в гідність і цінність людської особи, у рівноправність чоло-
віків і жінок, у рівність прав великих і малих націй, і створи-
ти умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і
повага до обов’язків, що випливають з договорів та інших
джерел міжнародного права, і сприяти соціальному
прогресу та поліпшенню умов життя при більшій свободі
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І З ЦІЄЮ МЕТОЮ проявляти терпимість і жити разом, в
мирі один з одним, як добрі сусіди, і об’єднати наші сили
для підтримання міжнародного миру і безпеки, і забезпечити
прийняттям принципів і встановленням методів, щоб збройні
сили застосовувались не інакше як у спільних інтересах, і
використати міжнародний апарат для сприяння економіч-
ному і соціальному прогресу всіх народів, ВИРІШИЛИ
ОБ’ЄДНАТИ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ
ЦІЄЇ МЕТИ.

Згідно з цим наші відповідні уряди через представників,
що зібралися в місті Сан-Франциско і пред’явили свої
повноваження, визнані в належній формі, погодились прийня-
ти даний Статут Організації Об’єднаних Націй і засновують
міжнародну організацію під назвою “Об’єднані Нації”.

Глава І. Мета і принципи.

Стаття 1. Організація Об’єднаних Націй ставить за мету:

1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку, і з цією метою
вдаватись до ефективних колективних дій для запобігання
й усунення загрози миру і стримувати акти агресії чи інших
порушень миру та проводити мирними засобами, згідно з
принципами справедливості і міжнародного права,
уладнання чи вирішення міжнародних суперечок чи
ситуацій, які можуть привести до порушення миру;

2. Розвивати дружні відносини між націями на основі пова-
ги принципу рівноправності і самовизначення народів,
а також вдаватись до інших відповідних заходів для
зміцнення загального миру;

3. Здійснювати міжнародне співробітництво у розв’язанні
міжнародних проблем економічного, соціального,
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культурного і гуманітарного характеру, і в заохоченні
та розвитку поваги до прав людини й основних свобод
для всіх, без поділу на раси, стать, мову і релігію.

4. Бути центром для погодження дій націй в досягненні
спільної мети.

Стаття 2. Для досягнення мети, вказаної у статті 1,
Організація і її Члени діють відповідно з такими
Принципами:

1. Організація заснована на принципі суверенної рівності
всіх її Членів;

2. Всі Члени Організації Об’єднаних Націй сумлінно вико-
нують взяті на себе згідно з цим Статутом зобов’язання,
щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що
випливають з належності до складу Членів Організації;

3. Всі Члени Організації Об’єднаних Націй вирішують свої
міжнародні суперечки мирними засобами таким чином,
щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку та
справедливість;

4. Всі Члени Організації Об’єднаних Націй утримуються у
своїх міжнародних відносинах від загрози силою чи її
застосування як супроти недоторканості чи політичної
незалежності будь-якої держави, так і якимсь іншим
чином, несумісним з Метою Об’єднаних Націй;

5. Всі Члени Організації Об’єднаних Націй надають їй
усебічну допомогу в усіх діях, до яких вона вдається
відповідно до цього Статуту, і утримуються від надання
допомоги будь-якій державі, проти якої Організація
Об’єднаних Націй вживає заходи превентивного чи
примусового характеру;
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6. Організація забезпечує, щоб держави, котрі не є її Чле-
нами, діяли у відповідності з цими Принципами, позаяк
це може видатись необхідним для підтримання міжна-
родного миру і безпеки;

7. Цей Статут у жодному випадку не дає Організації
Об’єднаних Націй права на втручання у справи, що по
суті належать до компетенції будь-якої держави, і не
вимагає від Членів Організації Об’єднаних Націй
подавати такі справи на вирішення у порядку даного
Статуту […].

 Статут Організації Об’єднаних Націй // Світова та
європейська інтеграція / Ред. Я. Малик. – Львів: ЛРІДУ
НАДУ, 2005. – С. 402–403.

ДОКУМЕНТ №3

 “Конвенція про запобігання та покарання
злочину геноциду”, 9 грудня 1948 р.

(резолюція ООН 260 A (III)
(Уривок)

[…] Стаття I
Договірні сторони підтверджують, що геноцид, неза-

лежно від того, чи відбувається він у мирний, чи воєнний
час, є злочином, що порушує норми міжнародного права і
проти якого вони зобов’язуються вживати заходів попе-
редження і карати за його здійснення.
Стаття II

У даній Конвенції під геноцидом розуміються нас-
тупні дії, вчинені з наміром знищити, цілком чи частково,
яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу
як таку:
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a) убивство членів такої групи;
б) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумо-

вого розладу членам такої групи;
в) навмисне створення для якої-небудь групи таких життє-

вих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне
знищення її;

г) заходи, розраховані на запобігання дітородіння в сере-
довищі такої групи;

ґ) насильницька передача дітей з однієї людської групи в
іншу.

Стаття III
Карні наступні діяння:

a) геноцид;
б) змова з метою здійснення геноциду;
в) пряме і публічне підбурювання до здійснення геноциду;
г) замах на здійснення геноциду;
ґ) співучасть у геноциді.
Стаття IV

Особи, що чинять геноцид чи які-небудь інші з перерахо-
ваних у статті III діянь, підлягають покаранню, незалежно
від того, чи є вони відповідальними за конституцією пра-
вителями, посадовими чи приватними особами.
Стаття V

Для введення в силу положень даної Конвенції
договірні сторони зобов’язуються провести необхідне
законодавство, кожна відповідно до своєї конституційної
процедури, і, зокрема, передбачити ефективні заходи
покарання осіб, винних у здійсненні геноциду чи інших,
згаданих у статті III, злочинів.
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Стаття VI
Особи, звинувачені в здійсненні геноциду чи інших

перерахованих у статті III діянь, повинні бути суджені
компетентним судом тієї держави, на території якої було
зроблено це діяння, чи таким міжнародним карним судом,
що може мати юрисдикцію у відношенні сторін даної
Конвенції, що визнали юрисдикцію такого суду […].
 Конвенція про запобігання та покарання злочину геноциду

// http://memorial.org.ua/ document/3_4.htm.

ДОКУМЕНТ №4
 “Загальна декларація прав людини”,

10 грудня 1948 р.1
(Уривок)

[…] Стаття 1.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гід-

ності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні
діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
Стаття 2.

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи,
проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору
шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переко-
нань, національного чи соціального походження, майно-
вого, станового чи іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізне-
ння на основі політичного, правового або міжнародного
статусу країни або території, до якої людина належить,
незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопіч-
ною, несамоврядованою, або як-небудь інакше обмеже-
ною у своєму суверенітеті.
1 Прийнята на ІІІ Генеральній асамблеї ООН.
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Стаття 3.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на

особисту недоторканість.
Стаття 4.

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному
стані; рабство і работоргівля забороняються у всіх їх видах.
Стаття 5.

Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстоких,
нелюдських, або таких, що принижує його гідність, пово-
дження і покарання.
Стаття 6.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на
визнання її правосуб’єктності.
Стаття 7.

Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-
якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають
право на рівний захист від якої б то не було дискримінації,
що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбу-
рювання до такої дискримінації.
[…] Стаття 12.

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у
його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на
недоторканість його житла, тайну його кореспонденції або
на його честь і репутацію […].
Стаття 13.

1) Кожна людина має право вільно пересуватися і
обирати собі місце проживання у межах кожної держави.

2) Кожна людина має право покинути будь-яку країну,
включаючи й свою власну […]
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Стаття 14.
Кожна людина має право шукати притулку від переслі-

дувань в інших країнах і користуватися цим притулком […].
Стаття 15.

1) Кожна людина має право на громадянство.
2) Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого

громадянства або права змінити своє громадянство.
Стаття 16.

1) Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають пра-
во без усяких обмежень за ознакою раси, національності
або релігії одружуватися і засновувати сім’ю […].

2) Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній
згоді сторін, що одружуються.

3) Сім’я є природним і основним осередком суспіль-
ства і має право на захист з боку суспільства та держави.
Стаття 17.

1) Кожна людина має право володіти майном як одно-
особово, так і разом з іншими.

2) Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого
майна.
Стаття 18.

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і
релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію
або переконання і свободу сповідувати свою релігію або
переконання, як одноособово, так і разом з іншими […].
Стаття 20.

1) Кожна людина має право на свободу мирних зборів
і асоціацій.

2) Ніхто не може бути примушений вступати до будь-
якої асоціації.
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Стаття 21.
1) Кожна людина має право брати участь в управлінні

своєю країною безпосередньо або через вільно обраних
представників.

2) Кожна людина має право рівного доступу до держав-
ної служби в своїй країні.

3) Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця
воля повинна виявлятися у періодичних і несфальсифікова-
них виборах, які повинні проводитись при загальному і
рівному виборчому праві шляхом таємного голосування […].
Стаття 22.

Кожна людина, як член суспільства, має право на со-
ціальне забезпечення […].
Стаття 23.

1) Кожна людина має право на працю, на вільний ви-
бір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці і на захист
від безробіття […].
Стаття 24.

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля,
включаючи право на розумне обмеження робочого дня та
на оплачувану періодичну відпустку […].
Стаття 26.

Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути
безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта
повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта
повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна
бути однаково доступною для всіх на основі здібностей
кожного […].
 Загальна декларація прав людини, 10 грудня 1948 р. // Права

людини: Основні міжнародні правові документи / Упоряд.
Ю. Качуренко. – Київ: Наукова думка, 1989. – С. 10–15.
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ДОКУМЕНТ №5
 “Заключний Акт Наради з безпеки і

співробітництва у Європі”,
Гельсінкі, 1 серпня 1975 р.

(Уривок)
[…] І. Суверенна рівність, поважання прав, властивих
суверенітетові

Держави-учасниці поважатимуть суверенну рівність
і своєрідність одна одної, а також усі права, властиві їх
суверенітетові і охоплювані ним, до числа яких входить,
зокрема, право кожної держави на юридичну рівність, на
територіальну цілісність, на свободу і політичну незалеж-
ність. Вони поважатимуть також право одна одної вільно
вибирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні і
культурні системи, так само як і право встановлювати свої
закони та адміністративні правила […].
ІІ. Незастосування сили або погрози силою

Держави-учасниці утримуватимуться в їх взаємних,
як і взагалі в їх міжнародних відносинах, від застосування
сили або погрози силою як проти територіальної цілісності
або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-
яким іншим чином, несумісним з цілями Об’єднаних Націй
і з цією Декларацією […].
ІІІ. Непорушність кордонів

Держави-учасниці розглядають як непорушні всі
кордони одна одної, як і кордони всіх держав у Європі, і
тому вони утримуватимуться тепер і в майбутньому від
будь-яких посягань на ці кордони […].
IV. Територіальна цілісність держав

Держави-учасниці будуть поважати територіальну ціліс-
ність кожної з держав-учасниць (Заключного Акту – Р.С.) […].
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V. Мирне врегулювання спорів
Держави-учасниці вирішуватимуть спори між ними

мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі
міжнародний мир і безпеку та справедливість […].
VІ. Невтручання у внутрішні справи

Держави-учасниці утримуватимуться від будь-якого
втручання, прямого чи опосередковано, індивідуального чи
колективного у внутрішні або зовнішні справи, що входять
у внутрішню компетенцію іншої держави-учасниці, неза-
лежно від їх взаємовідносин […].
VІІ. Поважання прав людини і основних свобод, включаючи
свободу думки, совісті, релігії та переконань

Держави-учасниці поважатимуть права людини і ос-
новні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії і
переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії.
Вони заохочуватимуть і розвиватимуть ефективне здійс-
нення громадянських, політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших прав і свобод, які випливають з гідності,
властивої людській особі, і є істотними для її вільного і
повного розвитку […].
VІІІ. Рівноправність і право народів розпоряджатися своєю
долею

Держави-учасниці поважатимуть рівноправність і
право народів розпоряджатися своєю долею, діючи постій-
но у відповідності з цілями і принципами Статуту ООН і
відповідними нормами міжнародного права, включаючи
ті, які стосуються територіальної цілісності держав. Вихо-
дячи з принципу рівноправності і права народів розпо-
ряджатися своєю долею, всі народи завжди мають право в
умовах повної свободи визначати, коли і як вони бажають,
свій внутрішній і зовнішній політичний статус без втруча-
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ння ззовні і здійснювати за своїм розсудом свій політичний,
економічний, соціальний і культурний розвиток […].
 В ім’я миру, безпеки і співробітництва. До підсумків Наради

з питань безпеки і співробітництва в Європі, яка відбулася
в Хельсінкі 30 липня – 1 серпня 1975 року. – Київ:
Політвидав України, 1975. – С. 16–20.

ДОКУМЕНТ №6
 “Конституція Французької Республіки”,

27 жовтня 1946 р.
(Уривок)

Преамбула. Після перемоги, отриманої вільними народа-
ми над режимами, котрі намагались поневолити й принизи-
ти людську гідність, французький народ знову проголошує,
що будь-яка людська істота без поділу на раси, релігії і
віросповідання володіє невід’ємними і священними правами.
Він знову урочисто підтверджує права і свободи людини і
громадянина, освячені Декларацією прав 1789 р., й основні
принципи, визнані законами Республіки. Він також проголо-
шує, як особливо необхідні у наш час, такі економічні, полі-
тичні і соціальні принципи:
– Закон гарантує жінці рівні права з чоловіком у всіх сферах;
– Будь-яка людина, що зазнає переслідування за свою діяль-

ність в ім’я свободи, має право притулку на території
Республіки;

– Кожен зобов’язаний працювати і мати право на отрима-
ння посади. Ніхто не може у своїх заняттях утискатися з
причини свого походження, своїх поглядів чи свого віро-
сповідання;

– Кожна людина може захищати свої права і свої інтереси
з допомогою профспілкової організації і приєднуватися
до профспілки на свій розсуд;



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

1

3 6

– Право страйків здійснюється в межах законів, які його
регламентують;

– Кожен робітник через своїх делегатів бере участь у
колективному визначенні умов роботи, так само, як і в
керівництві підприємствами […];

– Нація гарантує особистості і сім’ї необхідні умови для
їхнього розвитку. Вона, зокрема, гарантує дитині, матері
і людям похилого віку опіку над їхнім здоров’ям, мате-
ріальне забезпечення, відпочинок і дозвілля. Кожна люд-
ська істота, позбавлена можливості працювати через вік,
фізичний або розумовий стан чи ж економічний стан, має
право отримувати від колективу засоби, необхідні для
існування […];

– Нація гарантує рівний доступ дітям і дорослим до освіти,
до здобуття професії і до культури. Організація громадської
безкоштовної і світської освіти є обов’язком держави […];

– Франція творить із заморськими народами Союз, базова-
ний на рівності прав і обов’язків без расових і релігійних
відмінностей […];

– Будучи вірною своїй традиційній місії, Франція має намір
привести народи, керівництво якими вона взяла на себе,
до вільного самоуправління і демократичного керівництва
своїми власними справами; відкидаючи систему колоніза-
ції, ґрунтовану на сваволі, Франція гарантує всім вільний
доступ до громадських посад та індивідуальну чи колек-
тивну реалізацію проголошених чи підтверджених вище
прав і свобод […].
 Конституция Французской Республики от 27 октября

1946 г.//http://concourt.am/wwconst/constit/france/france-r.
htm#sub_para_N_500.
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ДОКУМЕНТ №7

 “Конституція Італійської Республіки”,
22 грудня 1947 р.

(Уривок)
[…] Стаття 1.

Італія – демократична Республіка, що базується на
праці. Суверенітет належить народові, який здійснює його
у формах і в межах, встановлених Конституцією.
Стаття 2.

Республіка визнає і гарантує невід’ємні права людини –
як окремої особистості, так і в соціальних утвореннях, в
яких виявляється ця особистість, і вимагає виконання неві-
д’ємних обов’язків, що випливають з політичної, еконо-
мічної й соціальної солідарності.
Стаття 3.

Усі громадяни володіють однаковою громадською
гідністю і рівні перед законом, незважаючи на стать, расу,
мову, релігію, політичні переконання, особисте і соціальне
становище. Завдання республіки – усувати економічні і
соціальні перешкоди, які, обмежуючи свободу і рівність
громадян, перешкоджають повноцінному розвиткові
людської особистості й ефективній участі всіх робітників у
політичній, економічній й соціальній організації країни.
Стаття 4.

Республіка визнає за усіма громадянами право на пра-
цю і створює умови, які роблять це право реальним. Кожен
громадянин, згідно із своїми можливостями і за своїм вибо-
ром, зобов’язаний діяти чи виконувати функції, що сприяють
матеріальному чи духовному розвитку суспільства.
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Стаття 5.
Республіка, єдина і неподільна, визнає місцеві автоно-

мії і сприяє їхньому розвиткові; здійснює найширшу
адміністративну децентралізацію у залежних від держави
службах; пристосовує принципи і методи свого законо-
давства до завдань автономії і децентралізації […].
Стаття 7.

Держава і католицька церква незалежні і суверенні у
належній кожній із них сфері. Їхні відносини регулюються
Латеранськими угодами […].
Стаття 8.

Усі релігійні віросповідання однаковою мірою вільні
перед законом. Некатолицькі віросповідання мають право
створювати свої організації згідно із  своїми статутами, якщо
вони не суперечать італійському правовому порядку […].
 Конституция Итальянской Республики // http://clin.iatp.by/

constitution/ zapad_europe/italy-r.htm.

ДОКУМЕНТ №8

 Семюел Гантінґтон1  “Три хвилі демократизації”
(Уривок)

[…] Протягом п’ятнадцяти років після падіння порту-
гальської диктатури 1974 року демократичні режими
змінили авторитарні майже в тридцяти країнах Європи,
Азії і Латинської Америки. В деяких країнах відбулася
значна лібералізація авторитарних режимів. В інших рухи
на підтримку демократії отримали силу та легітимність.
1 Гантінґтон Семюел Філіпс (1927 р.н.) – американський політолог,

директор інституту стратегічних досліджень Гарвардського
університету. Автор концепції “трьох хвиль демократизації”: перша –
1828–1926 (з “відкатом” у 1922–1942); друга (“коротка хвиля”) –
1943–1962 (з “відкатом” у 1958–1975); третя – з 1974 р.
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Цілком очевидно, що існували протистояння, бували невда-
чі, як наприклад, в Китаї 1989 року, але рух до демократії,
здавалося, здобув характер нестримної глобальної при-
пливної хвилі, що накочувалися від однієї перемоги до
іншої. Цей демократичний приплив проявив себе спершу
в південній Європі. Через три місяці після португальського
перевороту пав військовий режим, що правив у Греції з
1967 року, і там цивільний уряд прийшов до влади під
керівництвом Константіно Караманліса […]. 20 листопада
1975 року, лише за п’ять днів до того як Еаніш розгромив
марксистів-леніністів в Португалії, смерть генерала Франко
поклала край його тридцятишестилітньому правлінню в
Іспанії […].
 Гантінґтон С. Три хвилі демократизації//Демократія: Анто-

логія / Упоряд. О. Проценко. – Київ: Смолоскип, 2005. – С. 579.

ДОКУМЕНТ №9

 “Grândola, vila morena”
(пісня, що стала гімном португальської

революції 1974 р.)
(Уривок у довільному перекладі)

Ґрандола, мавританське поселення,
Земля братерства,
Найважливіші люди ті, що вирішують все,
Все – твої жителі, о місто!

На кожному кроці – товариш,
У кожному обличчі – рівний,
Ґрандола, мавританське поселення,
Земля братерства […].

 Grândola, vila morena // http://www.igrejabranca.ru/history/
cravos.htm.
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ДОКУМЕНТ №10

 “Конституція Іспанії ”, 6 грудня 1978 р.1

(Уривок)
Преамбула. […] Іспанська нація, бажаючи встановити

справедливість, свободу і безпеку, а також забезпечити
добробут усіх, хто її складає, використовуючи своє
суверенне право, заявляє про прагнення:
– гарантувати демократичне співіснування, згідно із

Конституцією і законами, на засадах справедливого
економічного і соціального устрою;

– створити правову державу, що забезпечуватиме верхо-
венство закону як вираження волі народу;

– забезпечити усім іспанцям і народам Іспанії реалізацію
ними прав людини, а також розвиток їхніх культур і тра-
дицій, мов й інституцій;

– сприяти розвиткові культури й економіки з метою забез-
печення усім гідної якості життя;

– побудувати передове демократичне суспільство і сприя-
ти справі зміцнення мирних відносин й ефективного
співробітництва між усіма народами Землі.

Згідно з цим, Кортеси ухвалили, а іспанський народ
утвердив наступну Конституцію.

Вступний розділ
Стаття 1.
1. Іспанія конституюється у правову демократичну соціальну

державу, яка проголошує найвищими цінностями свого пра-
вопорядку справедливість, рівність і політичний плюралізм.

1 Конституція Іспанії попередньо схвалена на пленарних засіданнях
Кортесів 31 грудня 1978 р., затверджена на референдумі 6 грудня
1978 р. і підписана королем 27 грудня 1978 р.



ЗА
Н

Я
ТТЯ

 1

4 1

2. Носієм національного суверенітету є іспанський народ,
джерело державної влади.

3. Політичною формою іспанської держави є парламент-
ська монархія.

Стаття 2.
Конституція базована на непорушній єдності іспанської

Нації, спільній і неподільній Батьківщині усіх іспанців; вона
визнає і гарантує право на автономію для національностей і
регіонів, її складових, і солідарність між ними […].
Стаття 6.

Політичні партії слугують вираженням політичного
плюралізму, сприяють формуванню і виявленню волі наро-
ду і є основним інструментом політичного життя. Партії
можуть вільно створюватися і здійснювати свою діяльність
в рамках поваги до Конституції і закону. Їх внутрішня струк-
тура і діяльність повинні бути демократичними […].
 Испанская Конституция // http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/

SPAIN.HTM.

ДОКУМЕНТ №11

 Ґелстон Вільям1  “Громадянське суспільство й
“мистецтво об’єднань”

(Уривок)
Минулі два десятиліття засвідчили вибух цікавості до

“громадянського суспільства” з боку і вчених, і політичних
активістів. Така цікавість має чотири головні причини. По-
перше, нації в країнах Центральної Європи, що належали

1 Ґелстон Вільям – американський політолог, політичний діяч, професор
школи громадських справ університету Меріленд, помічник президента
США Б. Клінтона (за першої каденції) з питань внутрішньої політики.
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давніше до радянського блоку, драматизували способи,
якими громадянські об’єднання – зокрема профспілки,
організації дисидентів-інтелектуалів і церкви – можуть
правити за ефективні джерела опору репресивним урядам.
По-друге, “недержавні організації”, що з’явилися в цьому
світі як форми для доти нечутих голосів, які обговорюють
питання транснаціонального значення, як-от охорона дов-
кілля, зростання кількості населення, статус жінки, права
людини й навіть роззброєння […]. По-третє, поняття грома-
дянського суспільства – сферу неприватизованих колектив-
них дій, що радше добровільні й визначені переконанням,
а не продиктованим примусом, – становить основу для
критики надмірностей з боку і держави, і ринку. Ліві,
протвережені обмеженістю централізованої діяльності уряду,
почали вбачати у добровільних об’єднаннях альтерна-
тивний спосіб сприяння громадянській активності й
суспільним цілям. Консерватори, занепокоєні аморальністю
ринку та його згубним впливом на соціальні інституції,
звернулися до добровільних об’єднань, як джерел стабіль-
ності й чесноти […]. І, нарешті, поняття громадянського
суспільства відповідало поширеній у розвиненому індустрі-
алізованому світі (а надто в США) занепокоєності, що
традиційні джерела соціалізації, солідарності й активного
громадянства стали небезпечно слабкими […].

  Ґелстон В. Громадянське суспільство й “мистецтво
об’єднань”//Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. –
Київ: Смолоскип, 2005. – С. 861.
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ДОКУМЕНТ №12

 Джон Кін1  “Громадянське суспільство.
Старі образи, нове бачення”

(Уривок)
[…] Несхоже, що розмови про громадянське суспільство

є самими лише розмовами. Символіка громадянського
суспільства посідає свою власну каузальну силу – у подвій-
ному сенсі французького дієслова causer: “розмовляти” та
“спричиняти”. Але спричиняти що, які наслідки? Насправді
ті, що з симпатією згадують про громадянське суспільство,
мають на увазі найрізноманітніші наслідки – тут і прагнення
зменшити роль насильства у житті людства і продиктоване
здоровим глуздом переконання у важливості збереження
різноманіття та роздільності політичних структур і прагнен-
ня до того, що я називаю міфом про колективну гармонію,
тобто небезпечна віра в побудову світу без поділів та конфлік-
тів, яку супроводжує нехіть до політичної діяльності,
прагнення театралізованої автентичності та загально -
визнаної істини, мрія про скасування всіх державних
інституцій, заснованих на представництві […].
 Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове

бачення/Пер. з англ. – Київ: К.І.С. АНОД, 2000. – С. 39–40.

1 Кін Джон (1949 р.н.) – професор політичних наук Вестмінстерського
університету, директор Центру вивчення демократії (Лондон).
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ЗАНЯТТЯ 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ

ІДЕОЛОГІЙ ТА ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

1. Тенденції повоєнного розвитку партійно-політичних
систем. “Золотий вік” партій.

2. Еволюція основних ідеологій:
а) лібералізм;
б) соціал-демократія;
в) консерватизм;
г) крайні ліві та праві.

3. Криза традиційних партій та становлення нових полі-
тичних напрямків

 РЕФЕРАТИ:
* Націоналізм в країнах Заходу у другій половині ХХ ст.
* Комуністична ідеологія на Заході після розпаду СРСР
* Релігійний фактор у політичному житті Західної Європи

  ДЖЕРЕЛА
Айхлер В. Етичний реалізм. Вибрані праці з питань

соціал-демократичної теорії. – Київ, 2001.
Антология мировой политической мысли. Т.2.//Зару-

бежная политическая мысль ХХ в. – Москва, 1997.
Брандт В. Демократический социализм: Статьи и

речи. – Москва: Республика, 1992.
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Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лі-
совий. – Київ, 1998.

Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко та інші. –
Київ, 2002.

Хрестоматія з історії політичної думки. Навчальний по-
сібник/Укл. О. Багмет та ін. – Миколаїв, 2002.

Хрестоматия по новейшей истории. Том ІІІ (1945–1961).
Часть 1.//Документы и материалы / Под ред. Б.Г. Гафурова. –
Москва, 1961.
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 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета теми – простежити трансформацію партійно-
політичних систем країн Заходу, з’ясувавши визначальні
чинники та суть еволюції основних ідеологій.

При розгляді першого питання зверніть увагу на те, що
у структурі західного суспільства політичні партії займають
особливе місце. Саме через них реалізується представ-
ницька демократія, що є формою відтворення суспільного
народовладдя (див. Документ №1). Зміцнення демократії
після Другої світової війни, зростання ваги середнього
класу і перетворення його на основну силу соціальної стабіль-
ності стали основною передумовою піднесення значущості
демократичних партій як провідної політичної сили.

З-поміж знакових змін у партійно-політичних системах
країн Заходу після Другої світової війни (упродовж 1950–
1960-х рр.) варто виокремити такі: по-перше, антисистемні
партії*  втратили можливість легальної діяльності (дайте
оцінку рішенням Нюрнберзького трибуналу та політиці
денацифікації у повоєнній Німеччині); по-друге, деідеологі-
зація партій і їхня орієнтація на представництво загально-
національних інтересів призвели до загального зрушення
у бік центру; по-третє, перехід влади від однієї партії до
іншої став менш болючим для держави; по-четверте,
відбулися зміни в політичній культурі суспільства, унаслі-
док чого наголос з конфронтації змістився на діалог і спів-
працю. У 1958 р. американський дослідник Д. Белл навіть
висунув тезу про зменшення ваги політичної боротьби як
протистояння між окремими суспільними класами та фор-
мування “масових” (загальнонародних) партій. Всі ці зміни

* Партії, що підривають легітимність існуючого режиму (за Дж. Сарторі).
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спричинили так званий “золотий вік” політичних партій
(1950–1960-і рр.). З’ясуйте, які типи партійних систем (одно,
дво-, багатопартійна) утверджуються на Заході? У чому
переваги і недоліки американської та британської двопар-
тійних систем?

Варто зупинитись і на тому, що після Другої світової
війни відбувався процес розширення виборчого права, яке
в країнах Заходу стало насправді всезагальним. У біль-
шості країн у 1960-і рр. віковий ценз зупинився на позначці
18 років. Досягненням демократії стало надання вибор-
чого права жінкам (1971 р. – Франція, Італія, Швейцарія; в
інших країнах Заходу дещо раніше). Водночас, багато
експериментів відбувалось з різними варіантами виборчої
системи. В англосаксонських країнах (США, Канада і Ве-
лика Британія) встановилась система, згідно з якою вибори
проводились в один тур, і в кожному виборчому окрузі пе-
ремагав той кандидат, який отримував відносну більшість
(мажоритарна система відносної більшості). По війні в
Італії, і на певний час у Франції, утвердилась пропорційна
система, згідно з якою виборці голосували не за конкрет-
ного кандидата, а за партію. Місця ж у парламенті розподі-
лялися пропорційно, зважаючи на кількість відданих
голосів за ту чи іншу політичну силу. Поза тим, обидві
системи зазнали обґрунтованої критики, позаяк англосак-
сонська система сприяє розвиткові лише двох великих
партій, а пропорційна – породжує багатопартійність
(дрібнопартійність). Негаразди у функціонуванні партійно-
політичних систем призводили до певного хаосу у держав-
ному управлінні. Це добре помітно на прикладі Першої
італійської республіки (1946–1993), де кожен кабінет був
при владі менше року.  Заради переваг почали поєднувати
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мажоритарну  та пропорційну системи. Ще в Конституції
ФРН (1949 р.) було передбачено, що половина депутатів
бундестаґу обирається за пропорційною схемою, а половина –
за мажоритарною. При цьому, партії, що набрали менше
5% голосів, не проходять до парламенту, а голоси, подані
за них, розподіляються між партіями-переможцями. Яка
роль опозиції у країнах Західної демократії? Як складалися
відносини між правлячою партією та опозицією?

Друге питання передбачає аналіз змін, що відбувались
в середовищі провідних ідейно-політичних напрямків За-
ходу. Загальний спектр політичних сил можна умовно
подати таким чином:
– крайні ліві (анархісти, комуністи);
– помірковано ліві (соціалісти, соціал-демократи);
– лівоцентристи (соціал-ліберали);
– центристи (ліберали, вільні демократи);
– помірковано праві (ліберал-консерватори);
– праві (консерватори);
– крайні праві (ультранаціоналісти, неонацисти,

неофашисти).

Лібералізм
У перші повоєнні роки в країнах Заходу формується

новий тип лібералізму – неолібералізм, завданням якого було
уникнути соціалізму та крайнощів капіталізму, і водночас
захистити свободу та завоювання модерної епохи (Дж. Кейнс,
Ф. фон Гаєк). Проте цілком відійти від кризи ліберальної ідеї,
яка розпочалася ще в роки Великої депресії, ліберальним пар-
тіям сповна не вдалося (прокоментуйте Документ №2). Та
якщо по війні в Західній Європі популярність ліберальних
партій була не такою помітною, то в США (Демократична
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партія) та Канаді (Ліберальна партія) – навпаки. У 1960-х рр.
в Північній Америці настає справжня “ліберальна ера”,
пов’язана з адміністраціями Дж. Кеннеді (1961–1963) і
Л. Джонсона (1963–1968) (США) та Л. Пірсона (1963–1968)
і П. Трюдо (1968–1984) (Канада). Чим можна пояснити
успіх лібералів у цьому реґіоні? Що призвело до занепаду
європейського лібералізму? Зверніть увагу на те, що
потужна колись Ліберальна партія Великої Британії після
1945 р. жодного разу не входила до складу урядової коаліції.

Як і раніше, ліберали своїми основними цінностями
вважали вільне підприємництво, приватну власність,
парламентаризм, широкі громадські свободи. Поза тим
істотною відмінністю стало визнання втручання держави
в економічні відносини з метою підтримки сприятливих
умов для здорової конкуренції. В основу неолібералізму
ліг принцип консенсусу між тими, хто управляє, й тими, ким
управляють. Місце ліберальної теорії “держави нічного
сторожа” замінила концепція “держави добробуту”. У
1980-х рр. настає чергова криза лібералізму, у результаті
якої до влади у більшості Західних країн приходять консер-
ватори (“консервативна хвиля”). Чи можна погодитись із
твердженням, що “лібералізм зупинився у своєму розвитку
у ХІХ ст.”? Однак з крахом радянської соціалістичної систе-
ми дослідники знову заговорили про лібералізм, малюючи
втішні перспективи (прокоментуйте Документ №3).

Соціал-демократія
Поєднавши принципи марксизму та християнського

соціалізму, повоєнна соціал-демократія зробила ставку на
реформізм, соціальну справедливість, націоналізацію стра-
тегічно важливих підприємств, державне втручання в
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економіку, соціальне партнерство між робітниками і праце-
давцями, демократичне суспільство і політичний плюралізм,
відданість принципам свободи і братерства, захист прав не
лише робітників, але й інших верств населення. У 1947 р. було
створено Комітет інтернаціональних соціалістичних
конференцій (Коміско), перетворений 1951 р. на Соціа-
лістичний Інтернаціонал (Соцінтерн). Соціал-демократичні
партії країн Заходу почали виступати не за руйнування
капіталізму, а за його вдосконалення. Наприклад, у прийня-
тій в 1959 р. Бад-Ґодесберзькій програмі німецьких соціал-
демократів фактично визнано приватну власність та ринкові
відносини як основу демократичного суспільства. Поступово
стерлася різниця між соціал-демократами та соціалістами, а
більшість і ліберальних, і консервативних партій були
змушені апелювати до соціал-демократичних цінностей
(“соціал-демократичний консенсус” 1970-х рр.). На засади
соціал-реформізму перейшли англійські лейбористи, в лавах
яких після поразки на парламентських виборах 1959 р.
точилися гострі дебати з приводу статуту, зокрема вилучення
статті про повну націоналізацію. Зрештою у 1981 р. опо-
зиційна “група Бевеніта” виділилася в окрему Соціал-
демократичну партію.

Проаналізуйте Документи №4,5 та визначте основні
програмні засади німецької соціал-демократії. Окрім
Німеччини, міцними позиції соціал-демократів у другій
половині ХХ – початку ХХІ ст. були, передусім, в країнах
Скандинавії, Австрії, Великій Британії (Лейбористська
партія), Франції (Соціалістична партія) та Нідерландах
(Партія праці). Чим, на Ваш погляд, західний соціалізм
відрізнявся від соціалізму у Східній Європі та СРСР? У чому
полягають заслуги соціал-демократів у соціальній сфері?
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У 1990-х рр. “соціал-демократичний консенсус” посту-
пився місцем “неоліберальному консенсусу”. В межах
першого західні політичні партії стояли, здебільшого, на
позиціях лівого центру, в межах другого – змістилися на
позиції правого центру. Крах радянської соціалістичної
системи призвів до перегляду соціал-демократами частини
своїх доктрин, у тому числі, що стосується централізо-
ваного планування і націоналізації промисловості. За це полі-
тика деяких соціал-демократичних лідерів, як-от Т. Блера
(1997–2007) і Ґ. Шрьодера (1998–2005), була піддана критиці
з боку лівого крила їхніх партій. Які сучасні програмні
вимоги висувають соціал-демократи Заходу?

Консерватизм
Перші тридцять років після війни пануючим типом

консерватизму був реформістський консерватизм, який
перейняв у лібералізму схильність до соціальних реформ,
бажання заручитися підтримкою робітників. Виразниками
консервативних тенденцій стали християнсько-демокра-
тичні партії, що після 1945 р. виникли у більшості західно-
європейських державах (Італії, ФРН, Австрії). Подібно до
соціал-демократів, вони відкинули антикапіталістичну
пропаганду й запровадили помірковану форму держав-
ного втручання в межах концепції соціально орієнтованої
ринкової економіки. З’ясуйте, в яких країнах Заходу кон-
серватори користувались найбільшою популярністю? Як
склалися для них перші повоєнні вибори? Кого з відомих
консервативних політиків Ви можете назвати? Консервативні
партії схилилися до прагматичних стратегій (зберігаючи
ідеологічне несприйняття державної експансії) і трактували
“державу добробуту” та помірне державне втручання в еко-
номіку, здебільшого як арґументи, що забезпечували пере-
могу на виборах (проаналізуйте Документ №6 і визначте
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основні принципи англійського консерватизму). Більше
того, беручи на себе відповідальність за державне управ-
ління, вони намагалися реалізовувати політику, близьку
за своїм змістом до т.зв. “соціал-демократичного консен-
сусу” (йдеться про усвідомлення того факту, що держава
повинна взяти на себе відповідальність за добробут та
економічну безпеку громадян). Однак, із середини 1970-х рр.
консервативні партії змінили свою стратегію, що було зумов-
лено економічними негараздами, під час яких виявилося,
що можливості втручання держави у ринкові відносини
досить обмежені. До того ж, актуальними стали питання
законності і порядку, відродження традиційних моральних
цінностей, зміцнення сім’ї і соціальної моралі. З того часу
настала ера неоконсерватизму, найяскравішими представ-
никами якого були М. Тетчер (1979–1990) і Дж. Мейджор
(1990–1997) у Великій Британії, Р. Рейґан (1981–1989) і
Дж. Буш-старший (1989–1993) у США, Б. Малруні (1984–1993)
у Канаді, Г. Коль (1982–1998) у ФРН. У чому полягає суть
політики “тетчеризму” та “рейґаноміки”? Зверніть увагу на
те, що неоконсерватори, хоч і засуджували державу загаль-
ного добробуту, проте не піддавали сумніву потребу
соціальної держави як такої (проаналізуйте Документ №7).
Які основні цінності неоконсерватизму Ви можете назвати?
У чому новизна сучасного західного консерватизму?

Крайні ліві та праві
У перші повоєнні роки значно зросла чисельність і

популярність комуністичних партій, а відповідно і їхнє
парламентське представництво (з’ясуйте причини цієї
тенденції). Найбільші комуністичні партії по війні на Заході
були у Франції, Італії, Фінляндії. У Франції, Бельгії та Італії
вони навіть входили до складу коаліційних урядів (проана-
лізуйте політику комуністів як провладної сили). Нерідко
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комуністів сприймали (причому не завжди безпідставно)
як “п’яту колону”, що діє в інтересах Радянського Союзу.
Це інколи мало згубні наслідки для цієї політичної сили.
Варто хоча б пригадати політику “маккартизму” в США
(див. Документ №8) чи заборону у 1956 р. Федеральним
конституційним судом компартії ФРН. Коли ж німецькі
комуністи погодились діяти в рамках Конституції, партія
була легалізована.

Саме поширення комунізму почало викликати супе-
речності у колись монолітних лавах. Наприкінці 1950-х
сформувалася група радикальних мислителів (“нові ліві”),
які критикували соціалістичний лад в країнах Східної
Європи і поставили під сумнів ортодоксальність марксист-
ського вчення (див. Документ №9). На рубежі 1970–1980-х рр.
намітився конфлікт між керівництвом КПРС та італійською
компартією, яка дедалі більше відходила від тоталітарної
моделі, яку їй нав’язували. У 1981 р. радянські спецслужби
навіть готували замах на генерального секретаря ЦК
Компартії Італії “неугодного” Енріко Берлінґуера. Проте зупи-
нити тенденцію до відходу західноєвропейських комуністів
від принципів марксизму-ленінізму запобігти не вдалося.
Представники комуністичних партій Заходу переглянули
своє ставлення до основних положень марксистської ідеології,
передусім “диктатури пролетаріату”, еволюціонувавши до
так званого “єврокомунізму”. Єврокомуністи визнали
принципи парламентської демократії та ринкової економіки,
вдаючись до комуністичних гасел лише заради збереження
“обличчя”. У чому вони розходились із радянською ком-
партією? Як єврокомуністи відреагували на події “Празької
весни”, гоніння на інакомислячих в країнах соцтабору? У
другій половині 1980-х рр., із настанням “перебудови” в
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СРСР, комуністичні партії у світі втратили щедрі надход-
ження з Москви, що негативно відбилось на їхній долі.

У другій половині 1980 – початку 1990-х рр. криза
комуністичної ідеології на Заході загострилась до краю, що
було зумовлено такими факторами: 1) поразка Радянського
Союзу та країн-учасниць Варшавського договору у гло-
бальному протистоянні з НАТО; 2) надмірний догматизм
комуністичної ідеології та відсутність ідеологічного дина-
мізму; 3) неефективність економічної моделі, що лежала в
основі комуністичного вчення.

Зважаючи на ці фактори, комуністичні партії зійшли
на марґінес суспільно-політичного життя, позаяк, розча-
ровані безкінечною комуністичною демагогією, виборці
віддавали перевагу соціал-демократам. Комуністичний рух
зазнав значних метаморфоз. Так, нове покоління комуністів
США перейшло на позиції лівої соціал-демократії, лави
компартії поріділи і у них почали домінувати чорношкірі
та імміґранти. На базі комуністичної партії Італії постала
Партія справедливості, котра, однак, не змогла відродити
міць своєї попередниці. А у компартії Великої Британії
справи пішли так погано, що навіть їхня газета “Morning
Star” була змушена змінити власника. Чи має, на Вашу
думку, комунізм якісь перспективи у майбутньому?

Проблеми в економіці, екології та розчарування у тради-
ційних політичних силах породили ліві ультрарадикальні
рухи, які заперечували постіндустріальне суспільство,
називаючи його антигуманним. Репрезентанти цього руху
вдавались до відверто терористичних дій, фанатично нама-
гаючись із допомогою зброї підірвати існуючий лад. Коротко
охарактеризуйте діяльність найвідоміших лівих ультрара-
дикальних організацій, таких як “Червоні бригади” в
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Італії, “Фракція Червоної армії” у ФРН (ознайомтесь з
Документом №10). Ідеологічна криза та економічні негаразди
актуалізували анархічні рухи, що здебільшого поширились
в молодіжних колах (Франція, Італія, ФРН, Нідерланди).
Теорія західного анархізму базувалась на п’ятьох головних
принципах: рівність, демократія, свобода об’єднань, різно-
манітність, взаємодопомога.

Паралельно із появою після війни на Заході ліворади-
кальних рухів, набувають поширення праворадикали,
зокрема неонацисти (в Німеччині) та неофашисти (в Італії).
Неонацизм – наслідування принципів націонал-соціалістичної
ідеології, визнаної злочинною Нюрнберзьким трибуналом
1945 р. (пригадайте результати цього процесу). Серед полі-
тичних утворень цього спрямування варто згадати, пере-
дусім, “Вільну німецьку робітничу партію” та “Німецький
національний фронт”. Які основні принципи неонацизму
Ви можете назвати? У 1947 р. в Італії виник неофашист-
ський “Італійський соціальний рух” (Movimento  Sociale
Italiano), представники якого вдавались до терористичних
акцій супроти комуністів, євреїв, імміґрантів. Аби уникнути
заборони організація була вимушена час від часу змінювати
свою назву. Які відмінності між нацизмом і неонацизмом;
неонацизмом і неофашизмом? У чому, на Вашу думку,
розходилися і сходилися право- та ліворадикали? На зламі
ХХ–ХХІ ст. намітилась тенденція до зростання попу-
лярності ультраправих (Національний Фронт Жан-Марі
Лє Пена у Франції, Партія свободи Йорґа Хайдера в
Австрії, партія Піма Фортайна в Нідерландах тощо), котрі
звертають увагу на загрозу для національної ідентичності
глобалізації та висувають дискримінаційні гасла супроти
імміґрантів (див. Документ №11).
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При розгляді третього питання слід розпочати із з’ясу-
вання причин такого явища, яке дослідники називають
“кінцем ідеологій”, що власне і зумовило кризу політичних
партій у 1970-х рр. Ці процеси збіглися назагал у часі із
становленням постмодерністського світогляду з його запе-
реченням влади та схильністю до тотальної деконструкції.
Про кризу партійних об’єднань в Америці та Західній
Європі засвідчили такі явища, як послаблення причетності
до політичних партій з боку громадян, зменшення кількості
членів провідних партійних утворень, звинувачення у
відірваності верхівки партії від рядових членів, надмірний
бюрократизм, закиди, що партії не сповна репрезентують
інтереси громадськості. Шукаючи причини кризи полі-
тичних партій, слід мати на увазі і те, що постіндустріальне
інформаційне суспільство поставило перед партіями нові
запити, на які вони не змогли вчасно відреагувати (див.
Документ №12). До кризи партій значною мірою долучи-
лись і засоби масової інформації, котрі почали виконувати
мобілізаційну роль, яку раніше відігравала партійна агі-
тація. Поміркуйте, чи мало вплив на кризу ідеологічних
партій розмиття соціальної структури?

Розчарованість у політичних партіях стала однією із
причин появи нових масових рухів, що виходили за межі
політичних ідеологій. Кидалось у вічі, що самі ці рухи за
своєю формою були антипартійними. Вони робили все задля
того, аби не бути подібними на традиційні партії, концен-
трували свої зусилля на конкретних актуальних питаннях,
що зачіпали інтереси людей, без проголошення будь-якої
політичної орієнтації (праві-ліві). Звідси – еклектизм чи
фраґментація політичних ідеологій, несталість ідейних
платформ та неокосмополітизм. При цьому не формувались
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жодні постійні політичні структури, наголос ставився на
добровільній участі громадян в реалізації громадських
ініціатив.

Із часом навколо нових ідей, покликаних вирішити
злободенні проблеми, починають формуватися нові політич-
ні утворення, як-от організації (згодом партії) “зелених”
(перша така партія виникла у 1973 р. у Великій Британії).
Згодом вони набули помітної підтримки серед громад-
ськості західних країн, ставши невід’ємною складовою
політичних систем. Цікавим явищем стали короткочасні
“партії-проекти”, створені заради здобуття влади або за-
ради самореклами чи самовираження окремих соціальних
груп (наприклад, Партія маріхуани у Нідерландах).
Визначте, що зумовило зростання популярності екологічних
рухів? Ознайомтесь із Документом №13 та проаналізуйте
основні принципи “Хартії європейських зелених”.

Характерною рисою для політичної історії країн Захо-
ду другої половини ХХ століття стала поява реґіональних
партійних утворень всередині тієї чи іншої, як правило,
багатонаціональної країни. Під цим поняттям маються на
увазі політичні партії, які не просто діють на певній тери-
торії, але й виступають за розширення прав цієї території
відносно центру, чи більше того – декларують сепаратизм.
З-поміж відомих реґіональних партій слід згадати такі, як:
Фламандський блок (1978 р.) в Бельгії; Квебекська партія
(1968 р.) в Канаді; Баскська ліва партія (1976 р.) та “Єдність
країни” (1978 р., з 2001 р. – просто “Єдність”) в Іспанії* ;
“Північна Ліга у справах незалежності Паданії” (1991 р., з
1997 р. – “Північна Ліга – Федеративна Італія”) тощо. Які,
на Вашу думку, причини появи таких партій? Яка їхня
роль у суспільно-політичних процесах?

* Більш відома як “Батасуна”.
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Кризові явища всередині партійно-політичних систем
простежувалися упродовж 1970–1990-х рр. На прикладі Ні-
меччини бачимо, якщо у 1992 р. в складі ХДС було 713 тис.
членів, то у 1998 р. – 627 тис., а кількість партійців СДПН
за цей час скоротилась з 885 тис. до 775 тис. осіб. Нерідко
кандидати в депутати чи президенти позиціонували себе
як незалежні, іноді показуючи гідні уваги результати. Так,
на президентських виборах 1992 р. у США незалежний
кандидат Росс Перо отримав 19,7 млн. голосів виборців
(19%; найбільший успіх незалежного кандидата за всю
історію США ХХ ст.). Інший приклад кризових явищ все-
редині партій можна навести на прикладі Італії, партійна
верхівка якої виявилась настільки корумпованою, що
розслідування її зловживань призвело до краху всіх голов-
них партій країни у 1990-х рр. Скандал навколо незаконних
партійних фондів, створених колишнім канцлером ФРН і
главою ХДС Г. Колем, так само як і бізнесові справи лідера
німецьких соціал-демократів Ґ. Шрьодера завдали значної
шкоди авторитету провідних партій країни.

Отже, політичні ідеології та побудовані на їхній основі
партії пройшли складний шлях еволюції. “Золотий вік” партій
змінився партійною кризою, що зачепила всі західні країни і
мала для них далекосяжні наслідки. Громадська зневіра у
політичних партіях мала два важливих результати: станов-
лення нових політичних сил, що претендували на певну
універсальність та утвердження громадянського суспільства,
де ключову роль відіграють незалежні асоціації громадян.

СЛОВНИК
* Ідеологія (гр. ) – система поглядів, ідей, що

характеризують яку-небудь соціальну групу, політичну
партію, суспільство.
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* Консерватизм (фр. conservatisme, від лат. conservo –
охороняю, зберігаю) – ідейно-політична та культурна течія,
що спирається на ідею традиції та спадкоємності у соціаль-
ному й культурному житті, демонструє прихильність до
усталених соціальних систем і норм; не приймає революції
та радикальних реформ, обстоюючи еволюційний розвиток.

* Лібералізм (лат. liberalis – вільний) – політична
ідеологія, яка проголошує головним джерелом поступу
вільну діяльність людини, спрямовану на утвердження парла-
ментського ладу, вільного підприємництва, демократичних
свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості
та максимальне послаблення різних форм державного і
суспільного примусу щодо особи; пропагує реформатор-
ський шлях здійснення соціальних перетворень.

* Політична партія (лат. pars (partis) – частина, розділ,
група однодумців) – юридично оформлене об’єднання
людей за політичним світоглядом, для досягнення конкрет-
них цілей та захисту спільних інтересів.

* Соціалізм (фр. socialisme, від лат. socialis – суспільний) –
політична ідеологія, ідеалом якої є здійснення принципів
соціальної справедливості, свободи і рівності.

ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ №1

 Йозиф Тезінг1  “Трансформація, демократія та
політичні партії – завдання та призначення партій”

(Уривок)
[…] Представництво народу, що є джерелом політичної

влади, здійснюється тільки завдяки виборам представ-

1 Тезінг Йозиф – керівник головного управління міжнародного спів-
робітництва Фонду Конрада Аденауера.
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ників. Для цього все ще потрібні політичні партії. В усякому
разі, навряд чи можна уявити собі що – враховуючи поперед-
ній історичний досвід людства – інші політичні організації
могли б краще, дієвіше та задовільніше, ніж партії, пред-
ставляти інтереси народу. Це не означає, що політичні
партії завжди виконують своє завдання настільки добре,
що опиняються поза будь-якою критикою. Констатується
лише той факт, що їм немає переконливої альтернативи
[…]. Сучасна демократія може існувати тільки у вигляді
представницької демократії. Представництво свідчить
про те, що громадянин шляхом виборів на певний час
передає владу до рук довірених осіб […].
 Тезінг Й. Трансформація, демократія та політичні партії –

завдання та призначення партій // Політичні партії в
демократичному суспільстві / Упоряд. Й. Тезінг, В. Гоф-
мейстер. – Київ, 2001. – С. 10.

ДОКУМЕНТ №2

 Родні Баркер1 “Майбутнє для лібералізму чи
ліберальне майбутнє?”

(Уривок)
[…] Тоді як у ХІХ і на початку ХХ ст. лібералізм був

пов’язаний з політичними партіями, чи діяльність нада-
вала його арґументам практичну стійкість та утворювала
їхнє ядро, друга половина ХХ ст. ці зв’язки або суттєво по-
слабила, або ж зруйнувала. Зорієнтована на класи виборча
політика підтримувала соціалістичні партії, що заявили про
себе як про природних представників робітничої біль-
шості. Водночас функції захисту права власності дедалі

1 Баркер Родні – викладач Лондонської школи економічних і політичних
наук.
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більше потрапляли до рук консерваторів, які відмовляючись
змінювати наявний розподіл матеріальних благ, не обме-
жували себе ані ліберальними сумнівами щодо політичної
рівності, ані ліберальною двозначністю щодо рівності
економічної. Тож лібералізм перетворився на такий собі
діалог латиною, що утримує вкупі спільноту ченців-
філософів, тим часом як варвари снують навколо монастир-
ських мурів – діалог, що стає все віддаленішим від реальної
політичної мови. Лібералізм було відсунуто від політичного –
і це відрізняє його від соціалізму, консерватизму, націона-
лізму чи навіть екологізму або фемінізму. Кількість однозначно
ліберальних партій чи рухів вкрай невелика. Лібералізму
бракує інституціонального та партійного фундаменту; він
зберігає свою вагу переважно лише в університетах та серед
політичних теоретиків […].
  Баркер Р. Майбутнє для лібералізму чи ліберальне

майбутнє? // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко
та інші. – Київ: Смолоскип, 2002. – С. 133–134.

ДОКУМЕНТ №3

 Френсіс Фукуяма1  “Кінець історії?”
(Уривок)

[…] На наших очах у двадцятому столітті світ був
охоплений пароксизмом ідеологічного насильства, коли
лібералізму довелось боротися спочатку із залишками
абсолютизму, потім з більшовизмом і фашизмом і, нарешті,
з новітнім марксизмом, котрий погрожував втягти нас в апо-
каліпсис ядерної війни. Проте це століття, спочатку впевнене
1 Фукуяма Френсіс (1952 р.н.) – американський філософ та політолог,

професор Школи поглиблення міжнародних досліджень (SAIS), голова
редакційної ради журналу “The National Interest”.
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у тріумфі західної ліберальної демократії, повертається
тепер до того, з чого починало: не до “кінця ідеології” чи
конверґенції капіталізму і соціалізму, як ще донедавна
передбачалось, а до безсумнівної перемоги економічного
і політичного лібералізму. Тріумф Заходу, західної ідеї
очевидний передусім тому, що в лібералізму не залишилось
жодних життєздатних альтернатив […]. Лібералізм переміг
наразі лише у сфері ідей, свідомості; в реальному, матеріаль-
ному світі до перемоги ще далеко […]. У минулому столітті
лібералізм постав перед двома головними викликами –
фашизмом і комунізмом. Згідно з першим, політична слабкість
Заходу – його матеріалізм, моральний розклад, втрата єдності,
що сприяли фундаментальним протиріччям всередині
ліберальних суспільств; вирішити все це мали, на його пере-
конання, лише сильна держава і “нова людина”, що опира-
лися б на ідею національної винятковості. Як життєздатна
ідеологія фашизм був знищений Другою світовою війною.
Це, звісно, була передусім матеріальна поразка, але як з’ясу-
валось, вона стала і поразкою ідеї […]. Набагато серйозні-
шим був виклик, кинутий лібералізму іншою великою альтер-
нативою, комунізмом. Мовою Геґеля Маркс переконував, що
ліберальному суспільству притаманне фундаментальне
протиріччя, яке не піддається розв’язанню – протиріччя
між працею і капіталом. У підсумку це стало головним
звинуваченням проти лібералізму. Але Захід класове пита-
ння успішно вирішив […]. Це не означає, що в Сполучених
Штатах немає багатих і бідних, чи розрив між ними в останні
роки не збільшився. Однак коріння економічної нерівності
не в правовій і соціальній структурі нашого суспільства, яке
залишається фундаментально еґалітарним і помірковано
перерозподільним; справа радше в культурних і соціальних
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характеристиках складових його груп, що передалися у спа-
док. Негритянська проблема в Сполучених Штатах – продукт
не лібералізму, а рабства, що зберігалось ще довгий час
після того, як було формально ліквідоване […]. Уявімо на
мить, що фашизму і комунізму не існує: чи залишаються в
лібералізму ще якісь ідеологічні конкуренти? Або інакше:
чи є в ліберальному суспільстві протиріччя, котрі не можна
розв’язати? Напрошуються дві можливості: релігія і націо-
налізм […]. Дехто схильний вважати, що оживлення релігії
свідчить про те, що люди вкрай нещасливі від безособовості
і духовної порожнечі ліберальних споживацьких суспільств.
Хоч порожнеча й існує, і це, звісно, ідеологічний дефект лібе-
ралізму, однак з цього не випливає, що релігія стане нашою
перспективою […]. Теократичну державу, як альтернативу
лібералізму і комунізму пропонує нині лише іслам […]. Ще
одне “протиріччя”, що потенційно не піддається вирішенню
в межах лібералізму, – це націоналізм та інші форми расової
й етнічної самосвідомості […]. Не потрібно відкидати також
того, що несподівано можуть з’явитися нові ідеології чи
конфлікти, яких не помічали раніше […].
 Фукуяма Ф. Конец истории (пер. с англ.) // “Вопросы

философии”. – Москва, 1990. – №3. – С. 134–145.

ДОКУМЕНТ №4

 Віллі Айхлер1  “Основні вимоги соціалізму”
(Уривок)

[…] Війна оголошується поза законом. Вона є не
засобом політики, а актом варварства. Ядерне озброєння і
ракети зробили війну передбачуваним самогубством, якого
1 Айхлер Віллі (1896–1971) – один з ідеологів німецької соціал-демократії,

співавтор Годсберзької програми СДПН (1953), котра справила помітний
вплив на формування соціал-демократичної ідеології у Західній Європі.
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не схвалить жодна людина, наділена почуттям відповідаль-
ності. Забезпечення миру ми пов’язуємо з Організацією
Об’єднаних Націй і з оснащенням її виконавчими органами
влади, котрі дозволять їй перешкоджати виконанню планів
будь-якого порушення миру. Передумовою для цього є
загальне і контрольоване роззброєння […] Справедливість
вимагає, щоб всі народи могли брати участь у добробуті
світу. Так звані країни, що розвиваються, мають право на
солідарність із ними інших народів […] Державною формою,
яка найбільше відповідає свободі і гідності людини, є демо-
кратія. Соціаліст оголошує себе прихильником демократії
як устрою, без якого соціальне суспільство жити не може.
Демократія – не шлях до мети, вона частина власне мети.
У демократичному суспільстві всяка влада повинна прогля-
датися настільки, щоб вона не могла уникнути суспільного
контролю. У цьому відношенні особливо необхідні зміни
в економіці […] Не повинно бути монополії на освіту. Вирі-
шальним для вступу до навчальних закладів повинні бути
лише здібності та успішність […]
 Айхлер В. Етичний реалізм. Вибрані праці з питань соціал-демо-

кратичної теорії. – Київ: Основні цінності, 2001. – С. 57–58.

ДОКУМЕНТ №5

 Віллі Брандт1  “Завдання демократичного
соціалізму”, 20 серпня 1972 р.)

(Уривок)
[…] Мотивом і джерелом нашої роботи, нашої сили є

основні цінності – свобода, справедливість, солідарність.
Вони з’єднали нас для спільних дій, і ці ж основні цінності

1 Брандт Віллі (справжнє ім’я та прізвище Карл Ґерберт Фрам) (1913–1992) –
німецький політик, лідер соціал-демократичної партії (з 1966), канцлер
ФРН (1969–1974).
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будуть й завтра, які і нині, визначають нашу політику миру,
прогресу, людяності. Таке завдання ми взяли на себе. Кожен
крок в нашій повсякденній діяльності повинен слугувати
гуманному завданню […].

 Брандт В. Демократический социализм: Статьи и речи.
Москва: Республика, 1992. – С. 159.

ДОКУМЕНТ №6

 Вінстон Черчіл1  “Консервативні принципи”
(Уривок)

Наші основні цілі такі: підтримувати християнську
релігію і протидіяти всіляким на неї нападкам. Захищати
нашу Монархічну і Парламентську конституцію. Вжити
заходів для належного захисту від зовнішнього агресора та
для безпеки нашої морської торгівлі. Підтримувати закон
і порядок, безсторонню справедливість судів, вільних від
втручання або тиску з боку виконавчої влади. Відновити
здорову фінансову систему й чіткий нагляд за національ-
ним доходом і витратами […]. Сприяти усім заходам,
спрямованим на поліпшення здоров’я й соціальних умов
людей. Дотримуватись як основного правила підтримки
вільного підприємництва й ініціативи на противагу
державної торгівлі й націоналізації промисловості […].

  Черчіл В. Консервативні принципи // Консерватизм:
Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ:
Смолоскип, 1998. – С. 110–111.

1 Черчіл Вінстон Леонард Спенсер (1874–1965) – британський політик,
представник Консервативної партії, лорд. Прем’єр-міністр країни
упродовж 1940–1945 і 1951–1955.
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ДОКУМЕНТ №7
 Марґарет Тетчер1  “Новий консерватизм”, 1980 р.

(Уривок)
[…] Упродовж двадцяти п’яти років після Черчіла існу-

вали різні точки зору, на які помітно вплинула, наприклад,
соціал-демократична філософія з її вірою в ефективність
державного втручання, особливо в економічну сферу, та
глибоким розумінням “рівності”. Більше чи менше консер-
вативна парт ія поділяла ці ілюзії: спочатку з невеликою
часткою ентузіазму, базованому на (принаймні в економічній
сфері) уроках міжвоєнного часу і нерозумінні Кейнса (вчен-
ня Дж. Кейнса – Р.С.), а згодом – з побоюванням, але з
помітним відчуттям історичної неминучості […]. Економіч-
на політика нового консерватизму має дві головні складові.
На макроекономічному рівні наш підхід відомий як моне-
таризм, що прийшов на зміну кейнсіанству, хоч пізніша
доктрина є перекрученням того, за що власне ратував Кейнс.
На мікроекономічному рівні ми відкидаємо державне втруча-
ння в економіку і централізоване планування, наголошуючи
на вільному ринку […].
 Thatcher M. The New Conservatism (Lecture to the Bow Group),

1980 August, 4 // http://www.margaretthatcher.org/archive/
displaydocument.asp?docid=109505.

ДОКУМЕНТ №8
 “Закон Маккарена”, 23 вересня 1950 р.

(Уривок)
[…] §12. Створюється комітет, який називатиметься

Комітетом з контролю підривної діяльності і складатиметься
з п’яти членів, котрих призначатиме Президент, згідно із
2 Тетчер Марґарет (1925 р.н.) – британський політик, представниця

Консервативної партії, баронеса. Прем’єр-міністр країни у 1979–1990.
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рекомендаціями та погодженням Сенату. Не більше трьох
членів Комітету можуть належати до однієї політичної
партії. Два члени Комітету призначаються терміном на
один рік, два – терміном на два роки і один – терміном на
три роки, а їхні наступники призначатимуться терміном
на три роки кожен […].

До обов’язків Комітету належить:
1)  згідно із заявою міністра юстиції […] визначати, чи є та

або інша організація комуністичною чи організацією
комуністичного фронту […].

2)  згідно із заявою міністра юстиції […] визначати, чи є та
або інша особа членом тієї чи іншої комуністичної орга-
нізації […].

§22. Закон від 16 жовтня 1918 р., виправлений таким
чином, гласитиме: Не дозволяється в’їзд у США будь-
якому іноземцю, що потрапляє під котрусь із перелічених
категорій:
1) іноземці, що бажають прибути в Сполучені Штати з метою

займатися, винятково, або час від часу, діяльністю, що
завдає шкоди суспільним інтересам або загрожує благо-
устрою Сполучених Штатів […];

2) іноземці, що належать чи колись належали до таких
категорій:

а) іноземці, котрі є анархістами;
б) іноземці, котрі пропагують чи сповідують, або ж є

членами організацій, що пропагують чи сповідують опо-
зицію до всіх організованих форм правління;

в) іноземці, котрі є членами чи пов’язані з 1) Комуніс-
тичною партією США; 2) будь-якою іншою тоталітарною
партією США; 3) Комуністичною політичною асоціацією;
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4) Комуністичною чи будь-якою іншою тоталітарною пар-
тією будь-якого штату США, будь-якої іноземної держави
чи будь-якої географічної або ж політичної одиниці тієї
чи іншої держави;

г) іноземці, що пропагують економічні, інтернаціональні
й урядові доктрини світового комунізму або економічні й
урядові доктрини будь-якої іншої форми тоталітаризму […].

ґ) іноземці, які пишуть чи публікують, або ж сприяють
написанню чи опублікуванню, які свідомо розповсюджують,
друкують, демонструють чи сприяють цьому, які свідомо
зберігають у себе з метою друку, розповсюдження, демонстра-
ції будь-які рукописи чи друковані видання, що пропагують
або сповідують опозиційну налаштованість до усіх організо-
ваних форм правління […].
 Закон Маккарэна//Хрестоматия по новейшей истории.

Том ІІІ (1945–1961). Часть 1. Документы и материалы/
Под ред. Б.Г. Гафурова. – Москва: Изд-во социально-
экономической литературы, 1961. – С. 413–414.

ДОКУМЕНТ №9

 Жан-Поль Сартр1  “Епоха, позбавлена моралі”
(з інтерв’ю 1975 р.)

 (Уривок)
[…] Гадаю, зараз ми є свідками занепаду марксизму і

найближчим часом марксизм матиме дещо інший вигляд,
порівняно з тим, яким він є нині […]. Я маю на увазі марксизм,
що використовувався і на практиці, і в теорії. Починаючи з
Маркса, марксизм жив своїм життям і одночасно старів. Тепер
ми перебуваємо на етапі, коли старіння мусить завершитися

1 Сартр Жан-Поль (1905–1980) – французький письменник і філософ, один
із основоположників філософії екзистенціалізму.
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смертю […]. Збереження марксизму вимагає нині багато
зусиль […]. Філософія свободи, яка зароджується на наших
очах, буде філософією того ж ґатунку, що й марксизм, тобто
сумішшю теорії і практики, – філософією, в якій теорія служить
практиці, але яка бере за висхідну точку свободу. Саме цього,
як мені видається, не вистачає марксистській теорії […].
 Сартр Ж.-П. Эпоха лишенная морали. Из интервью 1975 г.//

http://slovoidelo.narod.ru/neomarxism/sartre/morale.htm.

ДОКУМЕНТ №10
 “Концепція “Міської ґерильї”

(програмний документ “Фракції Червоної Армії”)
(Уривок)

[…] “Міська ґерилья” виступає логічним запереченням
парламентської демократії, засади якої давно підірвані її ж
власними представниками, єдиною і неминучою відповіддю
на надзвичайні закони і правило “ручної гранати”, готовністю
боротися із системою тими ж методами, які система використо-
вує, намагаючись знищити своїх опонентів. “Міська ґерилья”
базується на визнанні фактів, а не їхньої апології. Дещо з того,
що робить “міська ґерилья”, було вже здійснено студентським
рухом […].“Міська ґерилья” з допомогою реквізиції зброї і гро-
шей здатна втілювати у життя славетний інтернаціоналізм.
Вона може протистояти державним заходам у справі заборони
комуністів, організовуючи підпільні структури, недосяжні для
поліції. “Міська ґерилья” – зброя класової боротьби […]. Мета
“міської ґерильї” – атакувати державні органи, що контро-
люють окремі ключові пункти, і вивести їх з ладу, зруйнувати
міф про повсюдність і неуразливість системи […].
 Концепция “городской герильи” // http://leftdv.narod.ru/basik/

koncepcia.html.



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 2

7 3

ДОКУМЕНТ №11
 Жан-Марі Лє Пен1  “Про Францію, якій потрібно

навчитися казати “НІ”
(з інтерв’ю 2005 р.)

(Уривок)
[…] Франція не така вже й демократична країна, як це

може видаватись. Ми постійно зіштовхуємося з різними
групами, кожна з яких захищає власні інтереси, і які разом утво-
рюють своєрідний “істеблішмент” […]. Я жодним чином не
уважаю себе расистом, однак не можу не думати про певну
соціальну рівновагу […]. Усі європейські нації зіштовхують-
ся із спільною для них демографічною проблемою. Якщо
Європа не змінить свою імміґраційну політику, то ми усі
[…] приречені на “затоплення” хвилями імміґрантів […].
Сьогодні ми ризикуємо “потонути” серед імміґрантів, котрі
переважно не мають освіти і приїжджають із найбідніших
країн з високим показником народжуваності. Багато до-
слідників підкреслюють, що така імміґрація з країн Півдня
на заможну Північ лише зростатиме і колись перестане
бути “мирною” і “братерською” […]. Я хочу особливо наголо-
сити – справа не в національності чи кількості імміґрантів.
На мою дімку, єдиним фактором їхньої інтеґрації в суспільство
має бути праця, інакше не буде ніякого соціального миру
[…]. Ми самі, і ніхто інший, повинні турбуватися про власну
націю і знати, що нам личить, а що – ні […]. Ми не можемо
втрачати свою національну ідентичність […].
 Ле Пен Ж.-М. О Франции, которой надо научиться говорить

“nyet»*//“Свободная Мысль-ХХІ”. – 2005. – №6 (21 июня).
1 Лє Пен Жан-Марі (1928 р.н.) – французький політик, лідер “Національ-

ного фронту”.
* Слово “nyet” використовується у французькій мові у випадках, коли потрібно

підкреслити остаточне заперечення, на відміну від традиційного “no”.
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ДОКУМЕНТ №12

 Карл Ясперс1  “Куди прямує ФРН?”, 1966 р.
(Уривок)

[…] Якщо народ цілковито позбавлений політичного
виховання через відкриту ідейну боротьбу партій, то біль-
шість схиляється до збереження усього традиційного […].
Партії цікавляться лише своїми справами. У них спільний
інтерес – панування. Як воно здійснюється і до чого призво-
дить – усе більше оповите таємницею. Відсутні опозиція і
контроль. Внутрішня боротьба – це інтриги. Політичної
концепції немає […]. Партійна олігархія не усвідомлює своєї
нахабності. Щобільше, вона вимагає поваги до себе, до
осіб, що обіймають посади канцлера, міністрів, президента
[…]. Владні кола пустили політику на самоплив; нічим не
переймаючись, вони займаються пустими балачками, терп-
лять усе, що на них звалюється і не роблять з цього жодних
висновків. Вони не діють, позаяк мають перед собою лише
уявну мету, нереальну і яка їх не хвилює. Уряд перетворю-
ється на бюрократичну адміністрацію, а бюрократи не
можуть реалізовувати чи змінювати політику. Люди, котрі
перебувають при владі, маніпулюють постановами парла-
менту і спеціально асигнованими коштами, аби забезпечити
собі голоси виборців. Партії мають бути уплетені в полі-
тичну систему і не лише вони відіграють у ній роль. Я
виступаю за розвиток таких сил, такої системи і такого
контролю, які обмежать партії і з’єднають їх в єдине полі-
тичне ціле. Справді, я маю схильність до аристократизму,
проте ця схильність теж частина демократії. Демократія,

1 Ясперс Карл (1883–1969) – німецький мислитель, публіцист, один із
основоположників філософії екзистенціалізму.
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позбавлена здатності визнавати аристократизм видатних
людей, губиться у “диктатурі більшості” […].
  Ясперс К. Куда движется ФРГ?//Антология мировой

политической мысли. Т.2. Зарубежная политическая мысль
ХХ в. – Москва, 1997. – С. 282–288.

ДОКУМЕНТ №13

 “Хартія європейських зелених”, 2006 р.
(Уривок)

[…] Європейські зелені гордо стоять за безпечний розви-
ток людності на планеті Земля, виступають за всебічний
розвиток людських прав, поділяючи такі цінності, як відпові-
дальність за навколишнє середовище, свободу, справедли-
вість, розмаїтість і ненасильство. Політичний рух зелених
з’явився в Європі тоді, коли континент був поділений холод-
ною війною і переживав енергетичну кризу середини 1970-х
років. Тоді стало очевидним, що існуюча модель економіч-
ного розвитку не відповідає часові, а людство постало перед
економічними, соціальними та проблемами навколиш-
нього середовища. Існуючі політичні партії виявили свою
нездатність впоратись із цим викликом […]. Ми виступа-
ємо за вільну, демократичну і соціальну Європу у мирному,
справедливому і безпечному світі. Ми обстоюємо такі цінності,
як справедливість, дотримання прав людини, солідарність,
безпека і право кожного обирати власний спосіб життя
[…]. Ми мусимо підтримувати біологічне розмаїття і боро-
тися із світовим потеплінням, через безпечне вживання
відновлювальних і дбайливу ощадливість невідновлю-
вальних ресурсів […]. Ми, зелені, віримо у дотримання прав
людини, незважаючи на стать, вік, сексуальну орієнтацію чи
ідентичність, етнічне походження […]. Свобода не залежить
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від матеріальних статків; вона включає соціальну, культурну,
інтелектуальну і духовну складові людського життя […].
Наша віра у демократію базується на визнанні всіх інди-
відів рівними […]. Ненасильство є ключовим елементом
філософської доктрини зелених і нашим підходом до усіх
проблем. Ми проти вирішення конфліктів між індивідами,
соціальними групами чи державами за допомогою сили.
Політичні пошуки справедливості і миру не можуть
досягатися силовими методами […].
 The Charter of the European Greens. European Green Party

Guiding Principles (Adopted at the 2nd EGP Congress, Geneva,
13-14 October 2006) // http://www.europeangreens.org/cms/de-
fault/ rubrik/9/9341.the_charter_of_the_europen_greens.htm.
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ЗАНЯТТЯ 3
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ТА РАСОВІ ПРОБЛЕМИ

1. Рух афроамериканців США за громадянські права 1950–
1960-х рр.

2. Прояви етнонаціоналізму в країнах Заходу:
а) Квебекська проблема;
б) Проблема Ольстеру;
в) Баскське національне питання.

3. Досвід розв’язання міжнаціональних суперечностей в
Бельгії та Швейцарії

 РЕФЕРАТИ:
* Корсиканське питання у внутрішній політиці Франції
* Рух індіанців США та Канади за громадянські права
* Нелегальна імміґрація до країн ЄС
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 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www2.marianopolis.edu/quebechistory (Сайт
коледжу “Маріанополіс”, присвячений історії Квебеку).

http://www.americanrhetoric.com (Підбірка промов
американських політиків).

http://leftdv.narod.ru (Публікації історіографічного харак-
теру та джерельного, присвячені ліворадикальним рухам).

http://www.sinnfein.ie (Сайт організації “Шин Фейн”).
http://www.partiquebecois.org (Сайт сепаратистської

Квебекської партії).

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З-поміж чинників, які упродовж другої половини ХХ –

початку ХХІ ст. мали вагомий вплив на суспільно-полі-
тичний розвиток низки країн Західної Європи і Америки,
особливе місце займають рухи проти расової дискримінації
та за національне самовизначення.

У першому питанні потрібно проаналізувати рух афро-
американців США за громадянські права у 1950–1960-х рр.
Афроамериканці1  (на той час бл. 10% американського на-
селення) піддавались сеґреґації і зазнавали дискримінації
на виробництві, при користуванні громадським транспор-
том, у школах, коледжах, університетах (особливо на Півдні).
Основне завдання боротьби афроамериканців полягало у
бажанні досягти реалізації таких законодавчих положень як
“Прокламація про звільнення” та поправка до Конституції
США, ухвалених в роки Реконструкції (своєрідна програма
1 “Афроамериканці” – офіційна назва жителів США, що належать до

негроїдної раси. Термін поступово увійшов у вжиток у 1960–1970-х рр.
після того, як назва “негр” (“negro”) була визнана образливою.
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мінімум). Чому, на Вашу думку, до чорношкірих у США
ставились як до людей другого ґатунку? Обґрунтуйте, чому
саме після Другої світової війни актуалізувався негритян-
ський рух за громадянські права? Зверніть увагу на чинни-
ки, що змістили расове питання в іншу площину, надавши
йому значно більшої ваги (участь афроамериканців у
військових діях, спортивні досягнення і т.д.).

Справжнім детонатором активізації руху за права
чорношкірих став інцидент в грудні 1955 р. у м. Монтґомері –
т.зв. “справа Рози Паркс” (у чому її суть і які вона мала
наслідки?). Небаченого розмаху суспільне невдоволення
чорношкірих американців США досягло у 1960-х рр. Які
форми набрав рух за громадянські права? Що таке “сидячі
демонстрації”, “рейси свободи”? Простежте діяльність
лідера руху Мартіна Лютера Кінґа. У чому полягала суть
“боротьби без насильства”? (див. Документ №1).

Виступи проти сеґреґації викликали рішучий спротив
расистів, зокрема організації Ку-Клус-Клан – погроми,
побиття афроамериканців, що примусило американську
владу вдатись до рішучих дій. У 1957 і 1960 рр. американ-
ський Конгрес ухвалив закони антидискримінаційного
характеру (І і ІІ Закони про громадянські права). Політика
уряду з негритянського питання передбачала, передусім,
заходи щодо забезпечення виборчих прав чорних грома-
дян, а також обмеження расової дискримінації при оренді
житла, влаштуванні на роботу та у навчанні. У 1962 р.
прийнято конституційну поправку про скасування вибор-
чого податку (почала діяти 1964 р.). Проте, незважаючи на
кроки уряду, напруга у суспільстві наростала. Коли хвиля
протесту досягла злидарських міських ґетто на Півночі,
надій на мирне врегулювання проблеми не залишилось. У
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1963 р. войовничі групи афроамериканців відмовились від
курсу на мирну боротьбу, що спричинило масові вуличні
безладдя (Гарлем 1964 р., Лос-Анджелес 1965 р., Вашинґтон
1966 р. і т.п.). Необхідність збройної боротьби проповіду-
вала створена у 1966 р. партія “Чорні пантери”. У 1967 р.
виступи чорношкірих, що доповнились політичними
гаслами, охопили 120 міст країни (“довге гаряче літо”). Рух
афроамериканців за громадянські права отримав міжнарод-
ний резонанс, унаслідок чого Генеральна Асамблея ООН
ухвалила “Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації” (ознайомтесь з Документом №2).

Варто також зупинитись на реакції стосовно расової
проблеми американських владних кіл, зокрема адміністрацій
Дж. Кеннеді (1961–1963) та Л. Джонсона (1963–1968) (див.
Документ №3). Так, у 1964 р. ухвалено ІІІ Закон про грома-
дянські права, що заборонив расову дискримінацію у гро-
мадських місцях та при наймі на роботу. Наступного року
ухвалено закон про виборчі права афроамериканців, розши-
рено практику призначення чорношкірих на відповідальні
посади у державному апараті (своєрідна демонстрація
підтримки “поміркованого” крила руху). У 1968 р. прийнято
IV Закон про громадянські права, що заборонив дискриміна-
цію під час продажу та здачі в оренду житла. Як виконува-
лися ухвалені закони? Чому їх прийняття не відразу знизило
напругу у суспільстві?

Особливого розмаху негритянські виступи досягли у
квітні 1968 р. після вбивства расистами у Мемфісі під час
маршу бідноти на Вашинґтон М. Лютера Кінґа (у 1965 р.
вбито ще одного популярного лідера афроамериканців
Малкольма Ікса). США опинились на порозі громадянської
війни – за один тиждень, з 4 по 11 квітня 1968 р., – повстання
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охопило стільки міст, скільки за весь попередній рік. На
придушення масового безладу влада кинула 100 тис. полі-
цейських, національних гвардійців і солдатів. Водночас
лідери поміркованих негритянських організацій засудили
расові бунти у чорних ґетто, що призвело до розколу руху
та поступового його згасання. Чи досягли афроамериканці
того, чого добивалися? Чи був рух за громадянські права
афроамериканців реальним викликом американській
демократії? Чи можна вважати події 1990-х рр., пов’язані
із бунтами чорношкірих, свідченням того, що скасування расо-
вої сеґреґації не розв’язало усіх проблем афроамериканців?

Із початку 1960-х рр. світом прокотилася, за тверджен-
ням відомого британського націолога Ентоні Сміта, “третя
хвиля”1  етнічних рухів за автономію або ж відокремлення,
яка зачепила успішні у соціальному й економічному розвитку
держави Заходу. При висвітленні другого питання слід
розглянути етнонаціоналістичні рухи у Квебеку (Канада),
Ольстері (Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії), Країні басків (Іспанія), визначивши їхні
причини, тенденції та наслідки (див. Документ №4).

Квебекська проблема. Суть проблеми Квебеку полягає
у намаганні частини франкомовних жителів цієї канадської
провінції досягти такого статусу, який би дозволив зберегти
національну ідентичність (див. Документ №5). До загостре-
ння проблеми Квебеку на початку 1960-х рр. спонукали:
1) нехтування федеральною владою конституційно закріп-
лених мовних прав франкофонів; 2) гірші економічні показ-
ники реґіону, порівняно з деякими іншими провінціями;
3) світові деколонізаційні процеси; 4) відсутність достатніх

1 Перша хвиля – остання чверть XVІІІ ст., друга – у 30–40-і рр. ХХ ст.
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юридично закріплених гарантій, необхідних для збереже-
ння національної ідентичності. Актуалізація квебекської
проблеми збіглася із “тихою революцією” (1960–1966) – кар-
динальними змінами у всіх сферах життя провінції, зокрема,
що стосується перегляду її статусу у складі Канадської фе-
дерації. Яку роль відіграв “французький чинник” в ескала-
ції проблеми? До яких кроків вдавалася федеральна влада,
щоб збити напругу?

Справжнім випробуванням для єдності Канади стала
“жовтнева криза” 1970 р., пов’язана із терористичними
діями ліворадикального Фронту Визволення Квебеку,
унаслідок яких у провінції було запроваджено надзви-
чайний стан. Спалах квебекського екстремізму не призвів
до очікуваних радикалами результатів. Федеральна влада
з допомогою поліції зуміла ліквідувати терористичне крило
квебекських сепаратистів і з того часу рух за незалежність
Квебеку має винятково мирний і демократичний характер.
Свідченням цього стали два референдуми: за “асоціа-
тивний суверенітет” 1980 р. і про незалежність 1995 р. У
чому, на Ваш погляд, причина невдач сепаратистів? З
допомогою яких кроків квебекці намагалися зберегти
власну національну ідентичність?

Прийняття 17 квітня 1982 р. Конституції Канади не
розв’язало, як передбачалось, проблеми Квебеку. Усі партії у
Національній асамблеї провінції відкинули можливість пого-
дитися з основним законом держави у тому вигляді, у якому
він був остаточно схвалений, а всі наступні уряди провінції
відмовились його ратифікувати. Конституція стала новим
подразником у взаєминах між Квебеком й Оттавою. Що сьо-
годні є живильним ґрунтом для сепаратистських настроїв? Чи
здатна канадська демократія розв’язати проблему Квебеку?
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Проблема Ольстеру – політичний конфлікт, пов’язаний
із прагненням частини населення (переважно католиків)
до виходу цієї адміністративно-політичної одиниці зі
складу Сполученого Королівства Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії та подальшого приєднання до Ірландської
Республіки. Пригадайте, з попередніх курсів нової та
новітньої історії, причини появи Ольстерської проблеми.
Яку роль у конфлікті відіграє релігійний чинник?

Після проголошення незалежності Ірландії у 1949 р.
Ірландська республіканська армія (ІРА), продовжила
боротьбу за звільнення Північної Ірландії з-під правління
Лондона (тактика “міської ґерильї”). Ознайомтесь із
Документом №6 і визначте, яку мету декларує ІРА? Вуличні
зіткнення між католиками і протестантами, вбивства полі-
тиків, терористичні акції (у тому числі і з боку “оранжистів”)
фактично втягнули реґіон у стан громадянської війни
(1969–1974). У 1970 р. британський уряд Е. Хіта (1970–1974)
увів до Північної Ірландії регулярні військові частини, а
згодом – розпустив ольстерський парламент і уряд. Плани
мирного врегулювання проблеми Ольстеру або відки-
дались ворогуючими сторонами, або не задовольняли
офіційний Лондон. Проаналізуйте, наскільки вдалими
були спроби розв’язати ольстерське питання кабінетом
М. Тетчер (1979–1990).

На початку 1990-х рр., за ініціативою британського
прем’єра Дж. Мейджора (1990–1997) і лідера політичного
крила “Шин Фейн” Джеррі Адамса, досягнуто домовленість
про припинення збройних дій як з боку ІРА (з 1 серпня 1994 р.),
так і з боку протестантських загонів. У 1998 р. підписано ком-
промісний договір, т. зв. “Угоду на Великодню п’ятницю”,
яка передбачала роззброєння ІРА, виведення з Ольстеру
британського військового контингенту і формування нового
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уряду Північної Ірландії із залученням до нього представ-
ників “Шин Фейн”. 2 грудня 1999 р. Лондон передав урядові,
сформованому з католиків і протестантів, свої повноваження.
Втім уже влітку 2000 р. у Північній Ірландії розпочались
заворушення на релігійному ґрунті, у відповідь на що Лондон
запровадив пряме правління. 8 травня 2007 р. поновлено
автономію Ольстеру, відновлено діяльність його владних
інституцій. В уряд делегували своїх представників колишні
непримиренні супротивники – Юніоністська партія і “Шин
Фейн”. Прочитайте Документ №7 і з’ясуйте основні
питання, які підіймає “Шин Фейн”? Чи можливе вирішення
проблеми Ольстеру?

Баскське національне питання – політичний конфлікт в
Іспанії, спричинений прагненням народу басків забезпе-
чити свої політичні та національно-культурні права. Після
скасування самоуправління Країни Басків (Еускаді) у 1939 р.,
у баскському національному русі домінували радикальні
політичні сили, найвідомішим представником яких стала
заснована 1959 р. терористична організація ЕТА (з баск.
“Країна Басків та Свобода”). Які причини загострення
конфлікту саме у цей час? Як авторитарний режим Франко
боровся із сепаратистами?

Баскські радикали виступали за здобуття незалежності
країни збройним шляхом, вдаючись до терактів проти
представників іспанської влади, армії і поліції. На початку
1970-х рр. зросла інтенсивність і частота терористичних
акцій радикальних угруповань. У грудні 1973 р. бойовики
ЕТА вбили прем’єр-міністра Іспанії Карреро Бланко. Хвиля
політичного терору викликала жорсткі репресивні заходи
з боку іспанського уряду. У жовтні 1979 р. прийнято Статут
про автономію Країни Басків, підготований за участю короля
Хуана Карлоса І і схвалений басками на референдумі
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25 жовтня 1980 р. Проте й це не розв’язало проблеми. Нині
в політичному житті Країни Басків домінують дві тенденції,
які представляють найвпливовіші політичні сили – “Баскська
націоналістична партія (підтримує ідею обстоювання широ-
ких автономних прав для Басконії через діалог із мадридським
урядом) і ЕТА (виступає за продовження боротьби за повну
незалежність Країни Басків, у т. ч. методами політичного
терору). У чому сходяться та розходяться ці політичні сили?

Дещо осібно від проявів етнонаціоналізму у Канаді,
Іспанії та Великій Британії стоять рухи за збереження
національної ідентичності у Бельгії та Швейцарії, що є
предметом нашого вивчення у третьому питанні. Їх, у
першу чергу, визначає переважно мирний характер та
зосередження основної уваги навколо мовних питань. З
огляду на потребу захисту мов малих народів, Рада Європи
у 1992 р. ухвалила “Європейську хартію реґіональних мов
або мов меншин”, що визначає механізми збереження мов
національних меншин (прочитайте Документ №8).

Національне питання в Бельгії. Упродовж 1960-х рр.
етномовні відмінності стали підставою конфлікту у бельгій-
ському суспільстві між валлонами, котрі спілкуються францу-
зькою мовою (трохи більше 30% населення) та фламандцями,
що розмовляють голландською мовою (близько 60% насе-
лення). Опрацюйте Документ №9 і охарактеризуйте, як
історично складалися міжетнічні відносини у Бельгії?
Гостроти питанню надав той факт, що фламандці займали
кращі економічні позиції, аніж валлони. Це неминуче спри-
яло формуванню почуття нерівності, штовхало на шлях до
самоврядування. Відтак, за етнічною ознакою по війні
виникло декілька політичних партій: Фламандський народ-
ний союз, Валлонське об’єднання, Демократичний фронт
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франкофонів. До 1978 р. три основні бельгійські партії –
християнська, соціалістична та ліберальна розпалися на
окремі етнічні організації. Проте, на відміну від Іспанії чи
Великої Британії, національне питання в Бельгії протягом
всього часу вирішувалося мирним шляхом. Важливу роль у
захисті інтересів, як валлонів, так і фламандців, відігравало
конституційно закріплене право “вето лінґвістичної групи”,
яке передбачає погодження того чи іншого питання представ-
никами обох громад, аби потенційне рішення не завдало
шкоди відносинам між етноспільнотами всередині держави.

Національне питання в Швейцарії. Швейцарія – яскравий
приклад поліетнічного утворення, де окремі етноси співісну-
ють в межах єдиної держави, а їхні представники домагаються
водночас і окремої етнічної, і спільної національної ідентич-
ності. Швейцарія має чотири офіційні мови: німецьку (65%
населення), французьку (18%), італійську (10%) і ретороманську.
Швейцарська особливість у тому, що мовні суперечки між кан-
тонами траплялися нечасто – через їхню відносно лінґвістичну
однорідність (див. Документи №10, 11). Яку роль, на Вашу
думку, відіграє той факт, що основні галузі промисловості, на
які опирається економіка, рівномірно розташовані по країні?
Чи впливає на цілісність держави конфедеративний устрій
Швейцарії та розміщення органів влади відразу у кількох
містах (Базель, Берн, Женева, Лозанна, Цюріх)?

Отже, етнічні та расові проблеми у другій половині
ХХ – початку ХХІ ст. посідали помітне місце в суспільному
житті країн Заходу. Напевне не вартує говорити про оста-
точне вирішення того чи іншого питання, наразі можемо
твердити лише про деяке згладження суперечностей і спробу
спрямувати рухи за національне визначення у мирне і
демократичне русло.
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СЛОВНИК
* Етнонаціоналізм (англ. ethnonationalism) – вид націо-

налізму, головна увага у якому фокусується на “органічній
єдності” людей, котрі творять націю на основі походження,
мови, релігії, традиції, історії, на емоційній прив’язаності
до землі (прадавні корені етнічних почуттів за Воккером
Коннором). Здебільшого вживається для позначення
націоналізму недержавних народів.

* Націоналізм (фр. nationalisme) – ідеологія і політика,
базовим принципом яких є теза про вищу цінність нації і її
першість у державотворчому процесі.

* Сеґреґація (лат. segregatio – відокремлення) – одна з
форм расової або релігійної дискримінації, що полягає у
примусовому відокремленні частини населення за певною
ознакою (расовою, етнічною, релігійною).

* Сепаратизм (фр. séparatisme, від лат. separatus –
окремий) – прагнення окремих груп населення чи організацій
до відокремлення; рух за надання частині держави права авто-
номії або ж її повне відокремлення й створення нової держави.

ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ №1
 Мартін Лютер-Кінґ1  “Я мрію про той день…”

(з промови виголошеної 28 серпня 1963 р. у Вашинґтоні)
(Уривок)

[…] Ми прийшли до цього священного місця (мемо-
ріалу А. Лінкольна – Р.С.) нагадати Америці про таке люте
і невідкладне поняття як “зараз”. Немає часу купатись у
1 Лютер-Кінґ Мартін (1929–1968) – баптистський пастор, лідер руху афро-

американців за громадянські права, керівник негритянської організації
“Південна конференція християнського керівництва”, лавреат
Нобелівської премії миру (1964).
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розкоші зволікання чи дрімати під заспокійливою крапель-
ницею поступовості. Настав час зробити обіцянки демократії
реальністю, піднятися з темної і пустельної долини сеґре-
ґації на сонячну дорогу расової справедливості, настала
пора вибратися із сипучих пісків расової несправедливості
на непохитну скелю братерства. Час зробити справедли-
вість реальністю для всіх дітей Божих. Нація загине, якщо
не зрозуміє важливості цієї миті. Негри виступили за свої
права у межах закону – і настало гаряче літо, яке не матиме
кінця, допоки не наступить родюча осінь свободи і рівності.
1963 рік – це рік не кінця, а початку. Багато хто сподівається,
що негру достатньо випустити пару, аби повернути його
до попередньої покірності. Але якщо нація повернеться
до минулого, мовби нічого не трапилось, таких людей роз-
будять не зовсім делікатним чином. Америка не матиме ні
відпочинку, ні спокою, допоки негру не гарантуватимуть
дотримання його громадянських прав. Маховики повстань
колихатимуть нашу націю, аж поки не засяє день спра-
ведливості […]. Ми йдемо і тому ми повинні поклястися, що
завжди будемо йти навпростець. Ми не можемо повернути
назад […]. Я вірю, що ця нація якось відродиться і житиме
згідно із справжнім  значенням свого кредо: “Ми вважаємо
очевидною істиною, що всі люди створені рівними”. Я мрію
про той день, коли на червоних пагорбах Джорджії сини
колишніх рабів сядуть довкола братнього столу із синами
колишніх рабовласників. Я мрію про той день, коли одного
разу навіть штат Міссісіпі, що просякнутий духом неспра-
ведливості і палає жаром пригнічення, перетвориться на
оазу свободи і справедливості. Я мрію про той день, коли
четверо моїх діточок житимуть в країні, де про них судити-
муть не за кольором шкіри, а за характером […]. Я мрію
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про той день, коли одного разу в Алабамі, де панують злісні
расисти, де з уст губернатора зринають слова самовладдя
і нікчемності, чорні хлопці і дівчата зможуть взятися за
руки з білими хлопцями і дівчатами, немов сестри і брати.
Я мрію про той день […].
Martin Luther King. I have a dream today! // http://www.ameri-

canrhetoric.com/ speeches/ mlkihaveadream.htm.

ДОКУМЕНТ №2

 “Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації”, ухвалена на Генеральній

Асамблеї ООН 21 грудня 1965 р.
(Уривок)

[…] Стаття 1.
1. У цій Конвенції вислів “pасова дискримінація” озна-

чає будь-яке pозpізнення, виняток, обмеження чи пеpевагу,
основані на ознаках pаси, кольоpу шкіpи, pодового, націо-
нального чи етнічного походження, метою або наслідком
яких є знищення або пpименшення визнання, викоpистання
чи здійснення на pівних засадах пpав людини та основних
свобод у політичній, економічній, соціальній, культуpній чи
будь-яких інших галузях суспільного життя […].
Стаття 2.
1. Деpжави-учасниці засуджують pасову дискpимінацію і

зобов’язуються невідкладно, всіма можливими засобами
пpоводити політику ліквідації всіх фоpм pасової дискpи-
мінації і спpияти взаємоpозумінню між усіма pасами, і з
цією метою:
а) кожна деpжава-учасниця зобов’язується не чинити щодо

осіб, гpуп або установ будь-яких актів чи дій, зв’язаних
із pасовою дискpимінацією, і гаpантувати, що всі
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деpжавні оpгани і деpжавні установи, як національні,
так і місцеві, діятимуть відповідно до цього зобов’язання;

б) кожна деpжава-учасниця зобов’язується не заохочува-
ти, не захищати і не підтpимувати pасову дискpимінацію,
здійснювану будь-якими особами чи оpганізаціями;

в) кожна деpжава-учасниця повинна вжити ефективних
заходів для пеpегляду політики уpяду в національному
і місцевому масштабах, а також випpавлення, скасу-
вання або анулювання будь-яких законів і постанов,
що ведуть до виникнення або увічнення pасової дискpи-
мінації всюди, де вона існує;

г) кожна деpжава-учасниця повинна, викоpистовуючи
всі належні засоби, в тому числі й законодавчі заходи,
залежно від обставин, забоpонити pасову дискpиміна-
цію, що її пpоводять будь-які особи, гpупи чи оpганізації,
і покласти їй кpай;

ґ) кожна деpжава-учасниця зобов’язується заохочувати в
належних випадках об’єднавчі багатоpасові оpганізації
та об’єднавчий pух, так само, як і інші заходи, спpямовані
на знищення pасових баp’єpів, і не підтpимувати ті з них,
які спpияють поглибленню pасового pоз’єднання.

2. Деpжави-учасниці повинні вживати, коли обставини цього
вимагають, спеціальних і конкpетних заходів у соціальній,
економічній, культуpній та інших галузях з метою
забезпечення потpібного pозвитку і захисту деяких pасових
гpуп чи осіб, що до них належать, з тим, щоб гаpантувати
їм повне і pівне викоpистання пpав людини та основних
свобод. Такі заходи ні в якому pазі не повинні в pезультаті
пpивести до збеpеження неpівних чи особливих пpав для
pізних pасових гpуп після досягнення тих цілей, заpади
яких вони були запpоваджені.
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Стаття 3.
Деpжави-учасниці особливо засуджують pасову сегpе-

гацію та апартеїд і зобов’язують відвеpтати, забоpоняти і
викоpінювати всяку пpактику такого хаpактеpу на теpито-
pіях, які є під їх юpисдикцією.
Стаття 4.

Деpжави-учасниці засуджують всяку пpопаганду і всі
оpганізації, які ґрунтуються на ідеях або теоpіях пеpеваги
однієї pаси чи гpуп осіб певного кольоpу шкіpи або етнічного
походження, або намагаються випpавдати чи заохочують
pасову ненависть і дискpимінацію в будь-якій фоpмі, і зобов’язу-
ються вжити негайних і позитивних заходів, спpямованих на
викоpінення всякого підбуpювання до такої дискримінації
чи актів дискримінації […].
Стаття 5.

Відповідно до основних зобов’язань, викладених у
статті 2 цієї Конвенції, деpжави-учасниці зобов’язуються забо-
pонити і ліквідувати pасову дискpимінацію в усіх її фоpмах,
забезпечити pівнопpавність кожної людини пеpед законом,
без pозpізнення pаси, кольоpу шкіpи, національного або етніч-
ного походження, особливо щодо здійснення таких пpав:

a) пpава на pівність пеpед судом і всіма іншими оpга-
нами, що здійснюють пpавосуддя;

б) пpава на особисту безпеку і захист з боку деpжави від
насильства або тілесних ушкоджень, заподіюваних
як уpядовими службовими особами, так і будь-якими
окpемими особами, гpупами чи установами;

в) політичних пpав, зокpема пpава бpати участь у вибо-
pах: голосувати і виставляти свою кандидатуpу на
основі загального і pівного вибоpчого пpава, пpава
бpати участь в упpавлінні країною, як і в кеpівництві
деpжавними спpавами на будь-якому pівні, а також
пpава pівного доступу до державної служби;



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 3

9 5

г) інших гpомадянських пpав, зокpема:
I)  пpава на свободу пеpесування і пpоживання в

межах деpжави;
II)  пpава залишати будь-яку кpаїну, включаючи свою

власну, і повеpтатися в свою кpаїну;
III) пpаво на гpомадянство;
IV) пpава на одpуження і на обpання подpужжя;
V)  пpава на володіння майном як одноосібно, так і спі-

льно з іншими; VI) пpава спадкоємства; VII) пpава
на свободу думки, совісті і pелігії; VIII) пpава на
свободу пеpеконань і на вільне виpаження їх;
IX) пpава на свободу миpних збоpів та асоціацій;

ґ) пpав в економічній, соціальній і культуpній галузях,
зокpема:

I)    пpава на пpацю, вільний вибіp pоботи, спpаведливі
і спpиятливі умови пpаці, захист від безpобіття,
pівну плату за pівну пpацю, спpаведливу і задо-
вільну винагоpоду;

II)  пpава ствоpювати пpофесійні спілки і вступати до
них;

III) пpава на житло;
IV) пpава на охоpону здоpов’я, медичну допомогу, соці-

альне забезпечення і соціальне обслуговування;
V)  пpава на освіту і пpофесійну підготовку;
VI) пpава на pівну участь у культуpному житті;

е) пpава на доступ до всякого місця або всякого виду
обслуговування, пpизначеного для гpомадського
коpистування, як, напpиклад, тpанспоpт, готелі, pесто-
pани, кафе, театpи і паpки […].

 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації // http://memorial.org.ua/document/3_2.htm.
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ДОКУМЕНТ №3
 Джон Кеннеді1  “Про громадянські права”,

(з промови виголошеної 11 червня 1963 р.)
(Уривок)

[…] Труднощі, пов’язані із сеґреґацією і дискримінацією
існують у кожному місті, – по всіх Сполучених Штатах,
провокуючи шквал невдоволення, що загрожує громадській
безпеці […]. Це не питання лише правового чи законодав-
чого характеру. Звісно, краще вирішувати суперечливі
справи у судах, аніж на вулицях, та й нові закони потрібні
на усіх рівнях, але лише закон не дасть можливості людині
зрозуміти свої права. Ми увійшли у серйозну конфронтацію
з мораллю […]. Суть питання в тому, що я сумніваюсь, чи
всі американці насправді хочуть того, аби всі наші співгро-
мадяни володіли рівними правами і можливостями […]. Ми
проповідуємо свободу по всьому світі і плекаємо свободу у
себе вдома, але значно важливіше усвідомити, без винятків,
що ця земля є вільною і для негрів; у нас немає громадян
другого ґатунку – негрів; у нас не класова чи кастова система,
не ґетто і ми не підкорювачі негрів […]. Мої дорогі американці,
ця проблема, з якою ми зіштовхнулися, не є проблемою
якогось конкретного міста на Півночі чи Півдні. Нині безро-
біття серед негрів у 2-3 рази вище, ніж серед білих. Маючи
неналежну освіту, молоді люди прямують у великі міста,
де неспроможні знайти роботу і як наслідок – втрачають
надію […]. Вони позбавлені рівних прав, можливості поїсти
в ресторані чи піти у театр, можливості отримати пристойну
роботу чи вступити до вищого навчального закладу, незва-
жаючи на те, що ці молоді люди можуть бути достатньо

1 Кеннеді Джон Фіцджеральд (1917–1963) – 35-й президент США (1961–
1963), представник Демократичної партії.
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підготовлені для цього. Мені видається, що все це залежить
від нас з Вами, а не лише від президента, конгресмена чи
губернатора, – від кожного громадянина Сполучених Шта-
тів. Це наша країна. Вона має стати єдиною, тому що всі ми,
і ті, хто сюди приїжджає, мають рівні можливості розвинути
свої таланти. Ми не можемо сказати 10% нашого населення,
що вони не можуть мати прав, а їхні діти розвинути свої
таланти […]. Я гадаю, ми зобов’язані перед ними […].
 Kennedy John F. Civil Rights Address (delivered 11 June 1963) //

http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkcivilrights.htm.
25.04.2007.

ДОКУМЕНТ №4
 Рой К. Мекрайдіс1  “Етнонаціоналізм”

(Уривок)
Етнонаціоналістичні рухи настільки поширилися у наш

час, що узагальнене дослідження стало настільки ж склад-
ним, як і докладне вивчення кожного з них […]. По суті, не
має жодної сучасної нації-держави, у якій би не існувало це
явище. У кожному з цих випадків воно породжує ідеологічні
явища, які мають своєю передумовою такі засади: а) вони
відверто націоналістичні і запозичують з ХІХ століття ідео-
логію націоналізму; б) вони реформістські і закликають до
засадничих реформ у напрямку поглиблення федералізму
та посилення децентралізації; в) у спробі переформулювати
теорію демократії вони наголошують на прямій участі, ло-
яльності і контролі, здійснюваному громадянами в межах
локальних чи малих громад. Особливий інтерес для нашого
обговорення становлять форми націоналізму, що їх унаочнює
етнонаціоналізм. Вони виникають, коли якась важлива

1 Мекрайдіс Рой К. – професор Массачусетського університету.
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ознака національної приналежності відрізняє дану групу
людей всередині країни від решти населення. Таким еле-
ментом національної приналежності може бути відмінна
релігія чи мова, спільне минуле, расові та культурні характе-
ристики. Є країни, де, як було зазначено, такі ознаки добре
помітні. Мешканці Квебеку у Канаді розмовляють францу-
зькою мовою, сповідують католицизм та мають спільну
пам’ять, що ідентифікує їх із Францією, французькою істо-
рією та культурою. Шотландці та валлійці заявляють, що
мають відмінні від англійців культурні, релігійні й мовні
ознаки. Фламандці та валлонці у Бельгії розмовляють
різними мовами й живуть у різних частинах країни. На
Кіпрі, де греки й турки мешкають відокремлено, практично
все – релігія, мова, культура, історія – розділяє дві громади
та поглиблює відмінності між ними […].
 Мекрайдіс Р.К. Етнонаціоналізм//Націоналізм: Антологія.

2-ге вид./Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип,
2006. – С. 242–243.

ДОКУМЕНТ №5

 Марсель Шапю1  “Чому я сепаратист”
(Уривок)

[…] Він канадець, але водночас і франкоканадець. Його
країною є Канада, але він визнається лише у Квебеку. Він
твердить, що належить до великої Французької цивілізації,
проте весь час у свій бік чує: “Цей проклятий француз!”. Він
змушений бути двомовним, тоді як інші користуються лише
однією мовою […]. Він визнає, що Канада – двокультурна
країна, але коли розмовляє французькою, його не хочуть

2 Шапю Марсель (1918–1991) – один із ідеологів квебекського сепара-
тизму у 1960-х, лідер “Руху за національну незалежність”.
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обслуговувати навіть у Західному Монреалі […]. Він говорить
усім про національну єдність, але йому кажуть “не висувайся
із своєї провінції”. Він переконаний, що його провінція
найбагатша, але в ній найвищий рівень безробіття […].
Його спонукають до загальноканадського патріотизму, але
він тільки й чує, що “Боже, бережи королеву” […].
 Chaput M. Why I Am a Separatist / Transl. from the French. Toronto:

The Ryerson Press, 1962. – P. 28–29.

ДОКУМЕНТ №6

 Кетті Салліван “ІРА – Герої, що об’єднують
Націю”, 7 квітня 1997 р.

(Уривок)
[…] Хоч англійці так не вважають, все ж Ірландія має

вирішувати свою долю самостійно. Ані Англія, ані англій-
ська меншина, що проживає в Ірландії і витіснила ірландців
з цих місць, немає жодних прав вирішувати майбутнє
Ірландії. Англійцям слід покинути цю територію, щоби в
Ірландії, та й в самій Англії, могло розпочатися нормальне
життя […]. Попри це, англійці переконують,  якщо вони
виведуть із Півночі війська – спалахне громадянська війна,
позаяк ІРА почне різанину “невинних” протестантів. Однак
ІРА пояснила, що протестанти з робітничого класу на Пів-
ночі фактично є ірландцями. Тими людьми, які стояли у
фарватері англійського домінування, тими людьми, яких
обманом змусили повірити, що Англія – їхня батьківщина.
Одне із завдань ІРА – переконати протестантів відкинути
Англію і стати вільними. Мета ІРА – досягти демократії,
самовизначення, законності, об’єднання і свободи для всіх
мешканців Ірландії. Єдиний можливий шлях для втілення
цього у життя – коли англійці покинуть Ірландію і повернуть
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країну ірландцям. Якщо вони це зроблять, уся Ірландія,
уперше за вісімсот років, стане вільною, аби будувати своє
власне майбутнє […].
 Katie Sullivan. ИРА – Герои, объединяющие Нацию, April 7,

1997 // http://leftdv.narod.ru/basik/IRA5.html.

ДОКУМЕНТ №7
 “Ірландську мову народові”
(Маніфест “Шин Фейн”), 2003 р.

(Уривок)
[…] Ірландська мова є центральним компонентом нашої

культури, – усіх нас, хто живе на цьому острові, незалежно від
переконань і політичної приналежності. Вона збагачує наше
життя. Тому “Шин Фейн” свято вірить у потребу захистити і
сприяти розвиткові ірландської мови. Наша політична мета –
створення рівноправного двомовного суспільства, забезпе-
чення можливості говорити рідною мовою […].

Пріоритети у справі захисту ірландської мови на
2003–2008 рр., яких “Шин Фейн” визначила добиватись:

[…] юридичне визнання британським урядом ІІІ части-
ни “Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин”;

[…] негайне призначення Комісара у справах ірланд-
ської мови;

[…] ухвалення Закону про ірландську мову, який би
надавав їй такий самий статус, яку валійської чи шотланд-
ської мов;

[…] створення ірландськомовного телебачення і радіо;
[…] проголошення спеціальної політики, яка б захищала

права людей, котрі розмовляють ірландською мовою і спри-
яла розвиткові ірландської мови на всіх адміністративних
рівнях Півночі (йдеться про Північну Ірландію – Р.С.) […].
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 Giving the Irish language back to the people (Sinn Féin Irish
Language manifesto), 2003 // http://www.sinnfein.ie/policies/
manifesto/35.

ДОКУМЕНТ №8

 “Європейська хартія реґіональних мов або мов
меншин”, Страсбурґ, 5 листопада 1992 р.

(Уривок)
[…] Стаття 7.

Цілі та принципи
1. Стосовно реґіональних мов або мов меншин, в межах

територій, на яких такі мови використовуються, та з
урахуванням стану кожної мови, Сторони дотримуються
у своїй політиці, законодавстві та практиці таких цілей
та принципів:
а)  визнання реґіональних мов або мов меншин як відобра-

ження культурного багатства;
б) поважання кордонів кожної географічної місцевості,

в якій використовується реґіональна мова або мова
меншини, з метою забезпечення, щоб існуючий раніше
або новий адміністративний розподіл не створював
перешкод розвиткові відповідної реґіональної мови
або мови меншини;

в) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих
на розвиток реґіональних мов або мов меншин з ме-
тою їх збереження;

г) сприяння використанню реґіональних мов або мов
меншин в усній і письмовій формі, у державному та
приватному житті і/або заохочення такого вико-
ристання;
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ґ)  підтримання і розвиток стосунків з питань, що охоплю-
ються цією Хартією, між групами, які використовують
реґіональну мову або мову меншини, та іншими
групами населення держави, які вживають мову в
такій самій або схожій формі, а також започаткува-
ння культурних стосунків з іншими групами населення
держави, що користуються різними мовами;

д) забезпечення відповідних форм і засобів викладання
і вивчення реґіональних мов або мов меншин на всіх
відповідних рівнях;

е) забезпеченням особам, які не володіють реґіональ-
ною мовою або мовою меншини і які проживають у
місцевості, де вона використовується, можливостей
вивчати її за своїм бажанням;

є) сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі
реґіональних мов або мов меншин в університетах
чи аналогічних установах;

ж) розвиток відповідних видів міжнародних обмінів з
питань, що охоплюються цією Хартією, в галузі
реґіональних мов або мов меншин, які використо-
вуються в такій самій або схожій формі у двох або
декількох державах […].

3. Сторони зобов’язуються поглиблювати відповідними
заходами взаєморозуміння між всіма лінґвістичними
групами населення країни, і зокрема сприяти вихован-
ню поваги, розуміння і терпимості щодо реґіональних
мов або мов меншин […].

 Європейська Хартія реґіональних мов або мов меншин. Рада
Європи/Пер. з англ. – Страсбурґ, 5.ХІ.1992. – С. 5–6.
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ДОКУМЕНТ №9
 “Проблеми повоєнного періоду. На шляху до

федералізму” (Бельгія)
(Уривок)

[…] Домінування французької мови до Першої світової
війни демонструвало економічну і політичну перевагу
валлонів, котрі контролювали як місцеві, так і національні
органи влади, а також головні партії. Проте після 1920 р.,
а особливо після Другої світової війни, відбулася низка змін
[…]. Динамічна індустріалізація перетворила Фландрію у
процвітаючий реґіон, тоді як Валлонія переживала
економічний спад. Вищий рівень народжуваності на
півночі сприяв збільшенню частки фламандців серед
населення Бельгії. Крім цього, фламандці почали відігра-
вати помітнішу роль у політичному житті країни, а деякі з
них отримали важливі державні посади, які до того обіймали
валлони. Закони 1962 і 1963 рр. встановили чіткий лінґвіс-
тичний кордон, однак ворожнеча зберігалась, а реґіо-
нальна окремішність посилилась. І фламандці, і валлони
протестували проти дискримінації при зарахуванні на
роботу; в університетах Брюсселя і Лувена спалахнули за-
ворушення, що зрештою призвело до поділу університетів
за мовною ознакою […]. Згодом було створено й окремі
фламандські і валлонські міністерства освіти, культури і
економічного розвитку. Перегляд конституції у 1971 р.
підготував ґрунт для запровадження реґіонального самоуп-
равління у вирішенні більшості економічних і культурних
питань […]. У 1980 р. досягнуто домовленості з приводу
автономії Фландрії і Валлонії, додаткові поправки до
Конституції розширювали фінансові і законодавчі повно-
важення реґіонів. Після цього створено дві реґіональні
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асамблеї, у склад яких увійшли члени національного парла-
менту від виборчих округів у відповідних місцевостях […].
 Проблемы послевоенного периода. На пути к федерализм//

http://to-belgium.com/belgija-istorija-13-14.html.

ДОКУМЕНТ №10
 Бенедикт Андерсон1  “Остання хвиля”

(Уривок)
[…] У світі, де національна держава є загальною нор-

мою, все це означає, що нації тепер можуть бути уявленими
навіть і без мовної спорідненості […]. По суті, сьогоднішня
багатомовна Швейцарія є продуктом початку ХІХ ст. […].
Показово, що навіть 1848 року, майже через два покоління
після утворення швейцарської держави, давні релігійні
розбіжності були політично більш значимими від мовних. На
територіях, визначених як католицькі, протестантизм був
поза законом, а в протестантських регіонах, відповідно, неле-
гальним був католицизм; і ці закони підлягали суворому
виконанню (Мова ж залишалася справою особистого вибору
й зручності). Лише після 1848 року, під впливом європейських
революцій і загального поширення народномовних
національних рухів, релігія поступилася своїм місцем мові, й
країна виявилася розділеною на стало визначені лінгвістичні
регіони (Тепер уже релігія стала справою особистого вибору)
[…]. Швейцарський націоналізм можна зрозуміти лише як
частину “останньої хвилі” (національних рухів – Р.С.) […].
Інакше кажучи, він виник у ту добу світової історії, коли нація
перетворювалась у міжнародну норму й коли ставало можли-
вим “моделювати” національну приналежність у значно
складніший спосіб, ніж досі. Якщо політичний консерватизм

1 Андерсен Бенедикт – професор міжнародних відносин Корнельського
університету (США).
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і соціально-економічна відсталість Швейцарії “затримали”
виникнення націоналізму, то нединастичність і немонар-
хічність її домодерних політичних інституцій допомогли
запобігти ексцесам офіційного націоналізму […].
 Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження

й поширення націоналізму/Пер. з англ. – Київ: Критика, 2001. –
С. 169–173.

ДОКУМЕНТ №11
 Ентоні Сміт1  “Націоналізм”

(Уривок)
[…] Існують випадки “поліетнічних націй”, які охоплю-

ють окремі етноси, що з тої чи іншої причини зійшлися разом
або їх змусили об’єднатися й вигадати спільну історію та
політичну пам’ять. У Бельгії, Швейцарії та Іспанії окремі
етноси й далі співіснують у межах держави чи федерації, а
їхні представники домагаються водночас і окремої етнічної,
і спільної національної ідентичності. Наприклад, у Швейцарії
деякі жителі кантону Юра прагнули кантональної незалеж-
ності від Берну, але їхнє прагнення було чітко обмежено
швейцарською “національною ідентичністю” і політичними
перспективами держави. Загалом швейцарець може пи-
шатися конкретною національною культурою, означеною
кордоном, батьківщиною, єдиною економікою та спільними
правами й обов’язками для всіх громадян, тоді як франко- чи
італомовні кантони змирилися з деяким “Innenschweiz” –
вигадуванням мітів та історичної пам’яті старої конфедерації
(Eidgenossenschaft) […].
 Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія/Пер. з англ. –

Київ: “К.І.С.”, 2004. – С. 21.
1 Сміт Ентоні Д. – професор з питань етнічної належності й націоналізму

Європейського інституту Лондонської школи економіки, один з найві-
доміших дослідників націоналізму.
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ЗАНЯТТЯ 4
ІНТЕҐРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ

1. Європейська ідея після Другої світової війни.
2. Інституційна інтеґрація:

а) “План Шумана”. Європейське об’єднання вугілля і
сталі (ЄОВС);

б) Європейське економічне співтовариство (ЄЕС);
в) Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).

3. Поглиблення євроінтеґраційних процесів на зламі ХХ-
ХХІ ст.

 РЕФЕРАТИ:
* Концепції європейської інтеґрації Шарля де Ґолля та

Конрада Аденауера: порівняльний аналіз
* Конституційний процес у ЄС: проблеми і здобутки
* Членство України в ЄС: за і проти
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 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета теми – проаналізувати європейські інтеґраційні
процеси після Другої світової війни; визначити їхню мету,
ідейні засади, рушійні сили, позитиви і негативи цього процесу.

При розгляді першого питання необхідно звернути увагу
на те, що повоєнні євроінтеґраційні ідеї своїм корінням сягають
1920-х рр. (пан-європейський рух), і пов’язані з іменами
австрійського дипломата графа Ріхарда Куденгофе-Калерґі
та французького міністра закордонних справ Арістида
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Бріана. Однак ідеї “Пан-Європи” не були втілені у життя
через низку обставин. Пригадайте, що, на Вашу думку, стало
на заваді європейському об’єднанню у міжвоєнний період?

Будучи втомленою від двох світових воєн, Європа
відчувала гостру необхідність у нових ідеях, здатних запо-
бігти у майбутньому глобальним конфліктам на своїй терито-
рії. Саме тоді модифікована євроінтеґраційна ідея набула
популярності серед інтелектуальної та політичної еліти
Європи. Мотиваційним підґрунтям для її актуалізації стала
“холодна війна”, в результаті якої континент перетворився
на епіцентр протистояння двох світових наддержав – СРСР
і США. Опрацюйте Документ №1 і з’ясуйте, чим керувався
В. Черчіл, закликаючи до творення Сполучених Штатів
Європи? Проте для багатьох європейців були неприйнятні
як радянська комуністична експансія, так і американське
економічне домінування. Тож, європейський політикум все
активніше почав звертатися до ідеї єдиної Європи не лише
як засобу уникнення надмірних впливів ззовні, але і як
творення нового центру геополітичного впливу.

Спершу, суттєвим чинником, що штовхав Західну Європу
до об’єднання, була позиція Вашинґтона, який у своєму проти-
стоянні з Москвою вважав нагальною потребу відновлення
економіки європейського реґіону. Це мало запобігти поши-
ренню комуністичних ідей і заразом зміцнити американо-
європейське партнерство. Відтак, у 1947 р. було запущено
в дію так званий “план Маршалла”, названий згодом
“найбезкорисливішим актом в історії” (див. Документ №2).
Річ у тім, що даний проект якісно відрізнявся від відомих
раніше програм іноземної допомоги. По-перше, допомога
надходила у формі ґрантів, а не позик; по-друге, право вибо-
ру проектів для фінансування залишалося за європейцями.
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У липні 1947 р. в Парижі було створено Комітет європейського
економічного співробітництва, покликаний втілювати у
життя “план Маршалла”. У підсумку до американської
ініціативи приєдналося 17 європейських держав, що дозво-
лило не лише побороти економічні труднощі, але заклало
міцні підвалини євроінтеґрації (ознайомтесь з Додатком №1).
Визначте, якою була реакція на “план Маршалла” з боку
СРСР та його сателітів?

Особливе значення в історії євроінтеґрації відіграв
Перший Європейський конгрес у Ґаазі у травні 1948 р., на
якому прихильники єдиної Європи виклали загальні
принципи об’єднання (див. Документ №3), хоч остаточно
розділилися на уніоністів та федералістів. Таким чином,
важливою складовою подальших інтеґраційних процесів
стало протиборство двох концепцій: “Європи батьківщин”
і “Батьківщини-Європи”. З’ясуйте, у чому полягали розбіж-
ності між федералістами та уніоністами? Кого з представ-
ників конкуруючих концепцій Ви можете назвати?

З часом усе очевиднішим ставало те, що американ-
ський план єдиної Європи, де б кожна країна була на
зразок штатів у США, не влаштовувала ані англійців, котрі
вважали себе великою державою, ані французів, які мріяли
про сильну Францію. Водночас, досить цікавим є той факт,
що, незважаючи на активну підтримку з боку британських
політиків (як консерваторів, так і лейбористів) об’єднавчих
процесів у Європі, Лондон з часом став позиціонувати себе
“поза” і “над” Європою. Що, на Ваш погляд, вплинуло на
таку позицію Британії? Зважте, однак, на те, що у 1949 р.
Велика Британія увійшла до складу Ради Європи – міжна-
родної організації для захисту прав людини і парла-
ментської демократії (проаналізуйте Документ №4).
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Починаючи розгляд другого питання зверніть увагу на
те, що європейське об’єднання було неможливе без участі в
ньому Франції та Німеччини (пригадайте, як складалися
франко-німецькі відносини у попередні роки?). До того ж,
такий крок був конче необхідним для обох країн. Так, Франція
бажала повернути собі міжнародний авторитет, втрачений
внаслідок принизливої поразки від нацистської Німеччини у
1940 р., і намагалась стати лідером у Європі. Західна Німеччина
натомість прагнула за рахунок європейського об’єднання
відновити свої права, втрачені у результаті капітуляції у Другій
світовій війні, не допустити нейтралізації країни і стати
повноправним політичним гравцем на світовій арені.

“План Шумана”. Європейське об’єднання вугілля і сталі
(ЄОВС). Вочевидь, французько-німецьке партнерство було
потрібне для розв’язання міждержавних проблем, зокрема
питання Саару. Саме тому 9 травня 1950 р. міністр закордон-
них справ Франції Робер Шуман під впливом французького
економіста Жана Монне (одночасно верховний комісар у
справі об’єднання Німеччини) запропонували об’єднати
вугільну та сталеву промисловість Франції та ФРН під зверх-
ністю єдиного наднаціонального органу*  (див. Документ №5).

У квітні 1951 р. представники Франції, ФРН, Бельгії,
Нідерландів, Люксембургу та Італії підписали у Парижі
договір про Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС).
У рамках організації було ліквідовано обмеження, які пере-
шкоджали вільному рухові продукції вугільної і сталели-
варної промисловості чи уповільнювали його. Наскільки
успішним було перше інтеґраційне об’єднання західно-
європейських держав?

* За рішенням Європейської Ради, від 1985 р. країни ЄС щорічно
відзначають 9 травня як офіційне свято – День Європи.
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Європейське економічне співтовариство (ЄЕС)
Ініціаторами глибшого європейського об’єднання

виступили країни Бенілюксу. Так, у 1955 р. під час прове-
дення зустрічі на найвищому рівні в Мессіні (Італія) виник
план перетворення ЄОВС на зону вільної торгівлі. Для
цього створено міжурядовий комітет, який очолив міністр
закордонних справ Бельгії Поль-Анрі Спаак. Справу було
доведено до логічного завершення підписанням 25 березня
1957 р. двох договорів про заснування Європейського еконо-
мічного співтовариства (ЄЕС; “Спільний ринок”) та Європей-
ської комісії з питань атомної енергії (Євроатом). Ознайомтесь
з Документом №6 та з’ясуйте мету створення ЄЕС.

Тож, починаючи з 1957 р. на європейському континенті
почали функціонувати три співтовариства економічного
характеру, у яких брали участь шість країн так званої “Малої
Європи” (Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди і
Люксембург). Розкрийте суть концепції “чотирьох свобод”.
Чому, на Ваш погляд, економічна інтеґрація відбувалась
значно інтенсивніше, аніж політична?

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)
Велика Британія та деякі інші країни почали виявляти

занепокоєння щодо зближення країн в рамках Спільного
ринку. За таких обставин, Лондон спробував створити альтер-
нативне економічне об’єднання. У результаті 4 січня 1960 р.
була підписана конвенція про утворення Європейської
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), до якої увійшли Данія,
Швеція, Норвегія, Португалія, Австрія, а згодом Фінляндія
та Ісландія. Опрацюйте Документ №7 та визначте завдан-
ня нового об’єднання. Чому ЄАВТ видалась неефективною?

Маневри Лондона лише ускладнили стосунки з конти-
нентальною Європою, зокрема з Парижем. Майбутні спроби
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Британії приєднатися до ЄЕС зазнали невдачі, головно через
спротив французького президента генерала Ш. де Голля
(1959–1969), який вбачав у Великій Британії конкурента за
лідерство у Європі та побоювався опосередкованого впливу
США на європейські справи. Ситуація змінилася лише з
відходом від влади цього політика. У грудні 1969 р. відбувся
самміт у Ґаазі, на якому прийнято рішення про розширення
ЄЕС і вже наступного року розпочалися переговори з потен-
ційними кандидатами. Остаточні договори про приєднан-
ня Великої Британії, Данії, Норвегії та Ірландії до
Співтовариства вступили в силу з 1 січня 1973 р. Якою була
реакція на об’єднавчі процеси у Європі з боку США?

На час входження до Співтовариства нових членів,
сама інституція була суттєво перебудована. Ще наприкінці
1960-х рр. відбулось злиття керівних органів ЄОВС, Євро-
атому і ЄЕС в єдину інституційну систему Європейських
співтовариств, почав функціонувати митний союз. З’ясуйте,
як вплинула на ЄЕС економічна криза 1974–1975 рр.? Що
підштовхнуло до розбудови Співтовариства у політич-
ному напрямку? Чим були викликані політичні конфлікти
всередині ЄЕС у 1980-х рр.?

Наслідком обговорення проблем функціонування ЄЕС
стало підписання двох важливих документів: Шенґенської
угоди (14 червня 1985 р.) і “Єдиного європейського акту”
(17 лютого 1986 р.). Ці документи зміцнили європейську
економічну та політичну співпрацю, задекларувавши тим
самим нову мету – створення Європейського союзу. Проана-
лізуйте Документ №8 та виділіть принципи міждержавного
співробітництва країн зі створення Шенґенської зони. Чому
певні побоювання щодо майбутнього ЄЕС спричинили
закінчення “холодної війни” та об’єднання Німеччини?
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Третє питання присвячене поглибленню європейської
інтеґрації у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Підґрунтям
для цього став ухвалений у січні 1989 р. план поетапного
створення економічного і валютного союзів, відомий також
як звіт спеціального комітету на чолі з єврокомісаром Жаком
Делором (“Європейський економічний простір”). Уже
7 лютого 1992 р. в Маастріхті (Нідерланди) був підписаний
договір про створення на базі європейських співтовариств
“Європейського Союзу”* , що набув чинності з 1 листопада
1993 р. (проаналізуйте Документи № 9, 10). Поміркуйте, що,
на Ваш погляд, ЄС: прояв глобалізації чи противага США?
Як Ви розумієте поняття “європейські цінності”?

Оскільки остаточно зміст договору про Європейський
Союз, як і саму форму нового утворення, не вдалося визна-
чити, то робота у цьому напрямку тривала декілька наступних
років. Ухвалення Амстердамського акту 1997 р. сприяло
посиленню захисту прав і свобод громадян, розширенню
соціальної політики ЄС, перетворення Союзу в зону свободи,
безпеки і справедливості. Наступним кроком стало підпи-
сання Ніццької угоди 2001 р., яка визначила принципи
інституційної реформи. Рік по тому у вільний обіг було
запроваджено єдину грошову одиницю євро (станом на
початок 2008 р. перебуває в обігу у 15 країнах). Варто також
проаналізувати сподівання і наслідки четвертої і п’ятої
хвиль розширення ЄС (2004 і 2007 рр.). Ознайомтесь із
Додатком №2 і порівняйте основні показники “старих” і
“нових” членів Союзу. Як складаються відносини між “ста-
рими демократіями” і країнами “Нової Європи”? Чи поши-
рюватиметься Євросоюз далі на схід? Які перспективи
членства в організації України?

* Попри те, що Європейський Союз формально створено у 1992/1993,
фактичний початок організації виводять з Римського договору 1957 р.
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Серйозним випробуванням для майбутнього ЄС стала
конституційна криза, пов’язана із невдачею у запровад-
женні спільної для Співтовариства Конституції. Її проект
було розроблено у 2002 р. і підписано два роки по тому у
Римі, однак під час референдумів у Франції та Нідерландах,
жителі цих країн виступили проти впровадження Консти-
туції у дію (Чому?). Волевиявлення французів і голландців
засвідчило наявність так званої “європейської кризи”. Чи
можливе, на Ваш погляд, вирішення конституційного
питання? Чому існує спротив щодо процесу впровадження
єдиної конституції? Яку роль у гальмуванні конституційного
процесу відіграє боязнь надмірної централізації і стирання
національних кордонів? Чому затягується створення
європейського оборонного союзу?

Попри невирішеність конституційного питання, ЄС
продовжує розбудовуватися. Наприкінці 2007 р. дев’ять
нових членів ЄС приєдналися до так званої Шенґенської зони
(Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина,
Словенія, Угорщина, Чехія; Кіпр наразі утримався від
приєднання до безвізової зони). Відтак, станом на початок
2008 р. ЄС об’єднує 27 країн з понад 400 млн. мешканців,
що розмовляють більше як 20 мовами.

Отже, результатом інтеґраційних процесів у повоєнній
Європі стало поступове формування єдиного політичного,
соціокультурного та економічного простору, з власними
цінностями і особливим місцем на геополітичній карті
світу. Країни-члени ЄС стали на шлях об’єднання зусиль
у реалізації спільної зовнішньої політики і політики безпеки,
європейського громадянства.
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СЛОВНИК
* Інтеґрація (англ. Integration) – процес об’єднання

окремих компонентів в одне ціле (виділяємо політичну,
економічну, військову та інші види інтеґрації).

* Пан-Європа – політична програма міжвоєнних років,
метою якої було створення політичного та економічного
союзу європейських держав. Ідеї пан-європеїзму
відродились після Другої світової війни, еволюціонувавши
у проект європейської інтеграції.

* Чотири свободи (англ. Four freedoms) – сформульо-
вані у Римському договорі 1957 р. характеристики єдиного
ринку і засади дедалі тіснішого союзу між державами
Європи: вільний рух людей, капіталів, товарів і послуг.

ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ №1

 “З промови Вінстона Черчіла в Цюріху”,
19 вересня 1946 р.

(Уривок)
[…] Ми повинні створити щось на зразок Сполучених

Штатів Європи […]. Те, що я Вам зараз скажу, здивує Вас.
Першим кроком на шляху створення європейської сім’ї має
стати партнерство між Францією і Німеччиною. Тільки таким
чином Франція зможе досягти морального лідерства у Європі.
Відродження Європи неможливе без духовно великої Франції
і духовно великої Німеччини. Структура Сполучених Штатів
Європи, якщо вони будуть створені належним чином, має
бути такою, що матеріальна сила окремо взятої країни не
матиме особливого значення. Малі нації важать нітрохи не
менше, аніж великі, і заслуговують уваги завдяки своїм



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

4

1 1 8

внескам у спільну справу […]. Однак я змушений Вас попере-
дити. Часу, можливо, дуже мало. Зараз у нас є перепочинок.
Гармати мовчать. Бої припинено, проте небезпека не зникла.
Щоби нам вдалось створити Сполучені Штати Європи, чи як
там вони називатимуться, ми повинні починати вже зараз […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 88–89.

ДОКУМЕНТ №2
 Промова державного секретаря США Джорджа

Маршалла1  перед студентами Гарвардського
університету (“План Маршалла”), 5 червня 1947 р.

(Уривок)
[…] Гадаю, не варто говорити Вам, панове, наскільки

нинішня ситуація у світі є серйозною […]. Зважаючи на
потреби відродження Європи, видиме руйнування міст,
заводів, шахт і залізниць не виглядає настільки загрозливим,
як (непомітний на перший погляд) цілковитий розлад
структури європейської економіки […]. У багатьох країнах
втрачено довіру до грошової системи. Бізнес-структуру Єв-
ропи під час війни зруйновано цілковито […]. Крім того,
деморалізуючим аспектом і таким, що загрожує потенцій-
ними заворушеннями, є розпач людей […]. Природно,
Сполучені Штати здатні допомогти повернути світові
нормальне економічне здоров’я, без якого не може бути
політичної стабільності і гарантії миру. Наша політика не
спрямована проти якоїсь країни чи доктрини, а проти голоду,

1 Маршалл Джордж Кетлетт (1880–1959) – американський військовий
і політичний діяч. Радник президентів Ф. Рузвельта та Г.Трумена,
державний секретар США у 1947–1949. Один із ініціаторів відновлення
зруйнованого війною господарства країн Європи. Лавреат Нобе-
лівської премії миру (1963).
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бідності, безнадії, хаосу. Пропозиції відродити функціонуючу
економіку у світі, є підґрунтям створення політичних і
соціальних умов, в яких можуть існувати вільні інституції […].
Закономірно, що перед тим, як уряд Сполучених Штатів
почне прикладати зусилля до відбудови Європи, мусить
бути укладена домовленість (програма) між європей-
ськими країнами про засади спільних дій […].
 The Marshall Plan, June 5, 1947 // Fifty Major Documents of

the Twentieth Century (An Anvil Original) / Ed. By L. Snyder. –
Princeton: D. Van Nostrand Company, 1955. – P. 138–141.

ДОКУМЕНТ №3

 “Звернення до европейців Гаазького конгресу”,
7-11 травня 1948 р.1

(Уривок)
Европа у загрозі, Европа поділена, і найбільша загроза

від її поділу.
Збіднена, переобтяжена шлагбаумами, які перешкод-

жають рухові її товарів, які не можуть її більше захищати,
наша роз’єднана Европа крокує до свого кінця. Жодна з
наших країн не може надіятися на власний серйозний захист
своєї незалежності. Жодна з наших країн не може самостійно
розв’язати проблеми, що ставить перед нею сучасна еконо-
міка. Через відсутність добровільно обраної спілки наша
теперішня анархія завтра наражатиме нас на примусове
об’єднання, чи то внаслідок вторгнення якоїсь імперії ззовні,
чи то внаслідок узурпації влади партією зі середини.

Настав час вдатися до дії, яка протидіяла би небезпеці.

1 Звернення підготовлено Комітетом з питань культури, який було ство-
рено у березні 1948 р. у складі представників західноєвропейських країн.
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Усі разом, завтра, ми можемо побудувати спільно із
заокеанськими народами, спільниками у наших пошуках,
найбільшу політичну формацію і найширше економічне
об’єднання нашого часу. Ще ніколи світова історія, мабуть,
не знала такого потужного об’єднання вільних людей.
Ніколи ще війна, страх та злигодні не розбивалися таким
сильним супротивником.

Поміж цією великою небезпекою і цією великою надією
чітко окреслюється покликання Европи.

Воно полягає в тому, щоб поєднати свої народи за їхнім
справжнім духом, який є духом відмінностей, і відповідно
до умов ХХ століття, що є умовами спільности, відкриваючи
світові той шлях, який він шукає, – шлях організованих
свобод. Воно полягає у відродженні її сили винахідливости
для захисту та прославлення прав і обов’язків людської
особистости, великим свідком яких, незважаючи на всі свої
негаразди, в очах світу залишається Европа.

Найвищим завоюванням Европи є гідність людини, а
її справжня сила полягає у свободі. Така є кінцева ставка
нашої гри. І якраз для того, щоб врятувати наші завойовані
свободи, але також і для того, щоб поширити їх користь на
інших людей, ми бажаємо об’єднання нашого континенту.

На це об’єднання Европа ставить свою долю, а також
мир у світі.

Нехай всі знають, що ми, Европейці, зібрані тут, аби
надати голос усім народам цього континенту, урочисто
оголошуємо нашу спільну волю в таких п’яти статтях, що
підсумовують резолюції, які прийняв наш конгрес:
1. Ми хочемо Европи об’єднаної, яка на всіх своїх просто-

рах була б відкритою для вільного пересування людей,
ідей і матеріальних благ.
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2. Ми бажаємо створити Хартію прав людини, яка гаранту-
вала б свободу думки, зібрань та слова, а також вільного
виявлення протилежних політичних поглядів.

3. Ми бажаємо створити Суд справедливости, спроможний
застосовувати необхідні санкції в разі невиконання Хартії.

4. Ми бажаємо створити Европейську асамблею, в якій
були б представлені життєдайні сили усіх націй.

5. Ми щиросердно зобов’язуємося підтримувати усіма зусил-
лями в наших оселях і в громадських місцях, в наших
партіях і наших храмах, в наших професійних і профспіл-
кових колах тих людей і ті уряди, які працюють задля
цієї справи громадського порятунку, найвищої надії
миру і запоруки великого майбуття для нинішнього і
прийдешнього поколінь.

 Звернення до Европейців//Дені де Ружмон. Европа у грі.
Шанс Европи. Відкритий лист до Европейців/Пер. з фр. –
Львів: Літопис, 1998. – С. 72–73.

ДОКУМЕНТ №4

 “Статут Ради Європи”, Лондон, 5 травня 1949 р.1

(Уривок)
[…] Стаття 1.

а) Метою Ради Європи є досягнення більшого єднання
між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів
і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприян-
ня їхньому економічному та соціальному прогресу.

 1  Статут Ради Європи 5 травня 1949 р. підписали Бельгія, Данія, Ірландія,
Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія, Франція,
Швеція.
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б) Ця мета досягається за допомогою органів Ради
шляхом розгляду питань, що становлять спільний інтерес,
шляхом укладання угод та здійснення спільних заходів в
економічній, соціальній, культурній, науковій, правовій та
адміністративній галузях, а також в галузі захисту та
подальшого здійснення прав і основних свобод людини.

в) Участь в Раді Європи не зашкоджує її членам співпра-
цювати з Організацією Об’єднаних Націй та іншими міжна-
родними організаціями або союзами, членами яких вони є.

г) Питання, що стосуються національної оборони, в
компетенцію Ради Європи не входять […].

Стаття 10.
Головними органами Ради Європи є:

І)  Комітет міністрів;
ІІ) Консультативна асамблея. Роботу цих двох органів

забезпечує Секретаріат Ради Європи.

Стаття 11.
Місцезнаходженням Ради Європи є місто Страсбург […].

Стаття 15.
а) Комітет міністрів розглядає, за рекомендацією Кон-

сультативної асамблеї або за своєю власною ініціативою,
заходи, яких необхідно вжити для досягнення мети Ради
Європи, включаючи питання про укладення конвенцій або
угод і прийняття урядами спільної політики щодо конкрет-
них питань […].
  Статут Ради Європи, Лондон, 5 травня 1949 року//

Світова та європейська інтеграція / Ред. Я. Малик. –
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 439–442.
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ДОКУМЕНТ №5
 “З виступу міністра закордонних справ Франції

Робера Шумана”1 ,
(“План Шумана”), 9 травня 1950 р.

(Уривок)
[Пропонується] поставити під спільне вище управління

усе франко-німецьке виробництво вугілля і сталі органі-
зації, відкритої для участі інших країн Європи. Об’єднання
виробництва вугілля і сталі негайно посприяє створенню
спільної бази для економічного розвитку в якості першого
кроку до європейської федерації і змінить долі тих регіонів,
що так довго виробляли спорядження для воєн, жертвами
яких вони самі значною мірою і ставали. Досягнута таким
чином солідарність зробить очевидним те, що будь-яка
війна між Францією і Німеччиною стає не лише немислимою,
але й неможливою, хоча б через матеріальні причини […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–

1999). – Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 90.

ДОКУМЕНТ №6
 “Договір про створення Європейського

Економічного Співтовариства” (“Спільного ринку”),
Рим, 25 березня 1957 р.

(Уривок)
[…] Стаття 1.

Даним Договором Високі Договірні Сторони (ФРН,
Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург) спільно
утворюють Європейське Економічне Співтовариство.

1 Шуман Робер (1886–1963) – французький політик, прем’єр-міністр
(1947–1948) та міністр закордонних справ Франції (1948–1953), один
із ініціаторів європейської інтеґрації.
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Стаття 2.
Співтовариство ставить собі за мету здійснювати

шляхом створення спільного ринку і поступового зближен-
ня економічної політики держав-членів всебічний розвиток
економічної діяльності у всьому Співтоваристві, посту-
повий і рівномірний розвиток, зростаючу стабільність,
якнайшвидше підвищення рівня життя і тісніші зв’язки між
державами, які воно об’єднує.
Стаття 3.

Для досягнення мети, вказаної у попередній статті,
діяльність співтовариства передбачає в умовах і у відпо-
відності і з передбаченими у даному Договорі терміни:

а) скасування між державами-членами митних зборів
і кількісних обмежень для ввозу і вивозу товарів, а також
всіх інших рівнозначних за своїми наслідками заходів;

б) встановлення спільного митного тарифу і спільної
торговельної політики відносно третіх держав;

в) усунення між державами-членами перепон для
вільного руху осіб, послуг і капіталів;

г) встановлення спільної політики в галузі сільського
господарства;

ґ) встановлення спільної політики в сфері транспорту;
д) створення режиму, що забезпечуватиме умови,

згідно з якими конкуренція на спільному ринку матиме
нормальний характер;

е) застосування процедур, що дають можливість
узгоджувати економічну політику держав-членів і усувати
невідповідність у платіжних балансах;

є) зближення законодавства держав-членів настільки,
наскільки це необхідно для діяльності спільного ринку;
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ж) створення Європейського Соціального Фонду з
метою поліпшення можливостей зайнятості для робітників
і сприяння підвищенню їхнього життєвого рівня;

з) створення Європейського Інвестиційного Банку,
призначеного для сприяння економічного розвитку Спів-
товариства шляхом створення нових ресурсів […].
 The Rome Treaty // http://europa/eu/scadplus/treaties/eec_en.htm.

ДОКУМЕНТ №7
 “Конвенція про створення Європейської асоціації

вільної торгівлі (ЄАВТ)”, 1959–1960 рр.
(Уривок)

Стаття 1.
Створюється міжнародна організація під назвою

Європейська асоціація вільної торгівлі, котра надалі імену-
ватиметься “Асоціація” […].
Стаття 2.

Мета Асоціації:
а) на території Асоціації і кожної держави-члена стиму-

лювати постійне розширення економічної активності, повну
зайнятість, збільшення продуктивності праці і раціональне
використання наявних ресурсів, фінансову стабільність і
постійне підвищення життєвого рівня;

б) забезпечити, щоб торгівля між державами-членами
розвивалась в умовах справедливої конкуренції;

в) усунути існуючу нерівність між державами-членами
в умовах постачання сировиною, що продукується на
території Асоціації;

г) сприяти гармонійному розвитку і розширенню
світової торгівлі […].
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Стаття 3.
Держави-члени будуть знижувати і в підсумку повністю

скасують митні збори на товари, що походять з території
Асоціації. Після 1 січня 1970 р. держави-члени не будуть
стягувати імпортні мита […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 95–96.

ДОКУМЕНТ №8
 “Угода між урядами держав Економічного Союзу
Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччини і
Французької Республіки про поступове скасування

перевірок на спільних кордонах” (Шенґенська угода),
Шенґен, 14 червня 1985 р.

(Уривок)
[…] Стаття 2.

У сфері пересування осіб поліцейські і митні органи,
починаючи з 15 червня 1985 р., згідно із спільними правилами,
здійснюють просте візуальне спостереження туристичних
транспортних засобів, що перетинають спільний кордон на
сповільненій швидкості, без вимоги про зупинку даних
транспортних засобів […].
Стаття 3.

З метою полегшити процес візуального спостереження
громадяни держав-членів Європейських співтовариств під
час перебування в автомобілі на спільному кордоні можуть
прикріпити на лобове скло транспортного засобу диск
зеленого кольору діаметром не менше 8 см. Цей диск
засвідчує, що вони не порушують приписів прикордонної
поліції, перевозять винятково дозволені товари в межах,
встановлених для пересування без оподаткування, і дотри-
муються правил валютного регулювання.
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Стаття 4.
[…] Сторони здійснюють пошук рішень, що дозволять

до 1 січня 1986 р. щодо засобів професійного автодорожнього
пасажирського транспорту відмовитися на спільних
кордонах від систематичного контролю транспортних
накладних і дозволів на перевезення […].
Стаття 7.

Сторони докладають зусиль для якнайшвидшого
зближення своєї візової політики з метою уникнення нега-
тивних наслідків у сфері імміграції і безпеки, котрі можуть
стати наслідком послаблення перевірок на кордонах […].
Стаття 9.

Сторони посилюють співробітництво між своїми митними
і поліцейськими органами, передусім, у сфері боротьби із
злочинністю (зокрема, з незаконною торгівлею наркотиками
і зброєю), протиправним в’їздом і проживанням осіб, з
махінаціями в фінансовій і митній сферах і контрабандою […].
В рамках свого національного законодавства Сторони
посилюють взаємодопомогу у боротьбі з протиправними
переміщеннями капіталів […].
Стаття 12.

Починаючи з 1 липня 1985 р. перевірка документів,
на підставі якої здійснюються транспортні перевезення без
спеціального дозволу чи поза квотою, що діє, зважаючи
на коммунітарні чи двосторонні положення, замінюється
на спільних кордонах вибірковими перевірками […].
Соглашение между правительствами государств Эконо-

мического Союза Бенилюкс, Федеративной Республики
Германии и Французской Республики о постепенной отмене
проверок на общих границах//http://eulaw.edu.ru/ documents/
legislation/schengen/schengenagr.htm.
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ДОКУМЕНТ №9

 “Договір про Європейський Союз”
(Маастріхтська угода), 7 лютого 1992 р.

(Уривок)

[…] РОЗДІЛ І. Загальні положення
Стаття 1.

Цим Договором ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ
засновують ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, що його далі нази-
вано “Союз”. Цей Договір знаменує новий етап процесу
творення ближчого союзу народів Європи, де рішення
належить приймати якнайвідкритіше та якнайближче до
громадян. Союз ґрунтується на Європейських спільнотах,
що їх доповнюють започатковані цим Договором політика
та форми співпраці. Завданням Союзу є сформувати узгод-
жені та солідарні стосунки держав-членів та їхніх народів.

Стаття 2.
Союз ставить перед собою такі цілі:

– сприяти економічному й соціальному поступові та висо-
кому рівневі зайнятості, досягти збалансованого стабіль-
ного розвитку, зокрема, згідно з положеннями цього
Договору, створюючи простір без внутрішніх кордонів,
зміцнюючи економічну та соціальну згуртованість і
засновуючи економічний та валютний союз, що його
кінцевою метою є єдина валюта;

– стверджувати свою ідентичність на міжнародному рівні,
зокрема, провадячи спільну зовнішню та безпекову полі-
тику та поступово формуючи спільну оборонну політику,
що можливо приведе до спільної оборони згідно з
положеннями статті 17;
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– зміцнювати захист прав та інтересів громадян держав-
членів через упровадження громадянства Союзу;

– берегти і розвивати Союз як простір свободи, безпеки
та справедливості, де забезпечено вільне пересування
осіб і водночас належні заходи щодо контролю на зов-
нішніх кордонах, притулку, імміґрації, запобігання
злочинності та боротьби проти неї […].

Стаття 3.
Союз має єдину інституційну структуру, що забезпечує

узгодженість та тяглість діяльності, спрямованої на досяг-
нення його цілей і водночас шанування та розвиток acquis
communautaire (досягнень Співтовариства – Р.С.) […].
Стаття 6.

Засадничими принципами Союзу є спільні принципи
всіх держав-членів – свобода, демократія, шанування прав
людини та засадничих свобод, верховенство права […].
 Договір про Європейський Союз (Консолідована версія станом

на 1 січня 2005 року)//Конституційні акти Європейського
Союзу. Частина І./Упоряд. Г. Друзенко. – Київ: Юстиніан,
2005. – С. 20–22.

ДОКУМЕНТ №10

 Ентоні Форстер, Вільям Волес
“Спільна зовнішня та безпекова політика”

(Уривок)
[…] Канцлер Коль та німецька політична еліта

розглядали свою згоду на запровадження валютного союзу
як елемент цілого пакета, котрий має передбачати, окрім
іншого, суттєве зміцнення політичних інституцій Співто-
вариства. З їхнього погляду, політичний союз повинен
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передбачати розробку спільної зовнішньої політики в межах
інтеґрованої (і демократично відповідальної) структури
Співтовариства і, отже, досягнення мети голістського руху –
відокремлення європейського політичного співро-
бітництва від Європейського Союзу. Цю позицію поділяли
і країни Бенілюксу. Натомість французький та британ-
ський уряди були проти передачі владних функцій і сфер
зовнішньої політики від конфіденційної міжурядової
структури структурам Співтовариства, оскільки це означало
б збільшення впливу Комісії (і непрямо Європейського парла-
менту), що в свою чергу, змусило б ухвалювати рішення не
на основі консенсусу, а шляхом голосування більшістю, та
застосувати спільні заходи. У сфері політики, безпеки та
оборони існувало інше розмежування між прихильниками
атлантичного підходу (Британією, Нідерландами,
Португалією), які опирались будь-яким спробам істотного
ослаблення системи НАТО, і прихильниками європей-
ського підходу (Францією, Бельгією та Італією), тоді як
німецький уряд посідав проміжні позиції […].
Форстер Е., Волес В. Спільна зовнішня та безпекова

політика//Волес В., Волес Г. Творення політики в Євро-
пейському Союзі/Пер. з англ. – Київ: Основи, 2004. – С. 681.
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Додаток №1

 “Допомога, отримана європейськими країнами
згідно з “плану Маршалла”

з квітня 1948 по червень 1952 р. (млн. дол.)”.

 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–
1999). – Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 78.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Держава

Велика Британія
Франція
Італія
Західна Німеччина
Нідерланди
Греція
Австрія
Бельгія і Люксембург
Данія
Норвегія
Туреччина
Ірландія
Швеція
Португалія
Ісландія

Всього

Сума допомоги,
тис. дол.

3398,8
2713,6
1508,8
1390,0
1083,5
706,7
677,8
559,3
273,0
255,3
225,1
147,5
107,3
51,2
29,3

13 127,2
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Додаток №2
Основні статистичні дані країн Європейського Союзу

(до розширення 2007 р.)

Австрія 84 8.1 26990 1995
Бельгія 31 10.4 25900 1957
В. Британія 244 59.3 26490 1973
Греція 132 11.0 17760 1981
Данія 43 5.4 27310 1973
Естонія 45 1.4 10560 2004
Ірландія 70 3.9 29360 1973
Іспанія 505 41.5 21250 1986
Італія 301 57.3 23900 1957
Кіпр 9 0.7 18840 2004
Латвія 65 2.3 8940 2004
Литва 65 3.5 10630 2004
Люксембург 3 0.4 46370 1957
Мальта 0,315 0.4 16690 2004
Нідерланди 41 16.2 26630 1957
Німеччина 357 82.5 24080 1957
Польща 313 38.2 10340 2004
Португалія 92 10.4 16740 1986
Словаччина 49 5.4 11740 2004
Словенія 20 2.0 17200 2004
Угорщина 93 10.1 13370 2004
Фінляндія 337 5.2 24580 1995

Країна Площа
тис. км2

Населення,
млн.

Вступ
до ЕС

ВВП на
душу

населення

 http://www.europa.dovidka.com.ua/ee.html.



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 4

1 3 3

ЗАНЯТТЯ 5
СТАНОВЛЕННЯ “НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ”

1. Утвердження економіки споживання.
2. Перехід до постіндустріальної ери:

а) Інновації як фактор економічного поступу;
б) Перша хвиля науково-технічної революції;
в) Інформаційна революція 1970-х рр.

3. Структурні зміни в економіці: зростання сфери послуг.

 РЕФЕРАТИ:
* Гуманітарні наслідки комп’ютеризації
* Глобальна мережа Інтернет: історія та сучасність
* Споживацька культура у Західній Європі та США: порів-

няльний аналіз

  ДЖЕРЕЛА
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт

социального прогнозирования/Пер. с англ. – Москва, 1999.
Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли/Пер. с англ. –

Москва, 2001.
Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності/

Пер. з англ. – Київ, 2003.
Тоффлер Е. Третя хвиля/Пер. з англ. – Київ, 2000.
Фукуяма Ф. Великий крах: Людська природа і віднов-

лення соціального порядку/Пер. з англ. – Львів, 2005.



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

5

1 3 4

 ЛІТЕРАТУРА
Антипина О. Загадка “новой экономики знаний” (“па-

радокс Солоу”) // “Вестник Московского университета”
Серия 6. – Экономика. – 2000. – №6.

Белокурова Е. Государство и “третий сектор” в Герма-
нии: от неокорпоратизма к смешанной модели // “Обществен-
ные науки и современность”. – 1999. – №2.

Білоцерківець В., Лященко А. Нова економіка: сутність
та генеза. – Дніпропетровськ, 2007.

Боєв Ю., Боєва С. Економічна історія (Західна Європа.
Японія. США). – Київ, 2004.

Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // “Мировая
экономика и международные отношения”. – 2001. – №9.

Вайнштейн Г. От новых технологий к “новой экономике”
//“Мировая экономика и международные отношения”. –
2002. – №10.

Валадайцев С. Новые контуры экономики ХХІ века//
“Вестник Санкт-Петербургского университета”. Серия 5.
– 2001. – Вып.3.

Волков Н. О структурной перестройке американской
экономики//“США: экономика, политика, идеология”. –
1987. – №3.

Государство и экономика развитых капиталистических
стран в 80-х годах / Отв. ред. И. Осадчая. – Москва, 1989.

Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономи-
ке//“Мировая экономика и международные отношения”. –
1999. – №2.

Дынкин А. Новый этап НТР: экономическое содержа-
ние в капиталистическом хозяйстве // “Мировая экономика
и международные отношения”. – 1992. – №4.



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 5

1 3 5

Евтух А. Информационная эпоха и актуальные пробле-
мы экономики//“Мировая экономика и международные
отношения”. – 2005. – №4.

Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия//
“Мировая экономика и международные отношения”. –
2001. – №8.

Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной эконо-
мики//“Мировая экономика и международные отношения”.
– 2000. – №3.

История народного хозяйства зарубежных стран (после
второй мировой войны). – Москва, 1992.

Капитализм на исходе столетия/Науч. ред. А. Яковлева. –
Москва, 1987.

Киструга Б. Постиндустриализация: особенности,
последствия для некоторых стран. – Черновцы, 2004.

Кронрод Я. Очерки социально-экономического разви-
тия ХХ века. – Москва, 1992.

Маевский В. Эволюционная теория и технологический
прогресс//“Вопросы экономики”. – 2001. – №11.

Малков Л. Некоторые черты “новой экономики”: взгляд
с близкого расстояния//“Мировая экономика и междуна-
родные отношения”. – 2001. – №12.

Мясникова Л.  “Новая экономика” в пространстве
постмодерна//“Мировая экономика и международные
отношения”. – 2001. – №12.

Научно-технический прогресс и капиталистическое
воспроизводство/Отв. ред. С. Никитин. – Москва, 1987.

НТП и структурные сдвиги в экономике капита-
листических стран/Отв. ред. Ю. Куренков. – Москва, 1985.



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

5

1 3 6

Пороховский А. Новая экономика: американский вызов/
/“США: экономика, политика, идеология”. – 2001. – №6.

Рассадина А. Структурные преобразования в эконо-
мике развитых стран Запада (на примере Великобритании)
// “Вестник Московского университета”. Серия 6. – Эконо-
мика. – 2000. – №2.

Розенберг Л., Бирдцелл Л. Как Запад стал богатым.
Экономическое преобразование индустриального мира /
Пер. с англ. – Новосибирск, 1996.

Современный капитализм: основные направления и
эффективность НТП/Отв. ред. Ю. Куренков. – Москва,
1989.

Сорокина В. Великобритания: сфера услуг в 90-е годы/
/“Мировая экономика и международные отношения”. –
2000. – №2.

Стефік М., Стефік Б. Прориви: історії та стратегії
радикальних новацій/Пер. з англ. – Київ, 2005.

Широков Г. Парадоксы эволюции капитализма (Запад
и Восток). – Москва, 1998.

Экономическая история зарубежных стран/Под ред.
В. Голубовича. – Минск, 1998.

Яковец Ю.  Эпохальные инновации ХХІ века. –
Москва, 2004.

Sullivan P. Profiting from Intellectual Capital: Extracting
Value from Innovation. – New York, 1998.

Van den Berg H. Economic Growth and Development:
An Analysis of Our Greatest Economic Achievements and Our
Most Exciting Challenges. – Boston, 2001.



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 5

1 3 7

 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://gallery.economicus.ru (Сайт історії економічних учень)
http://www.wto.org (Сайт Світової торгівельної організації)

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета теми – проаналізувати основні тенденції еконо-
мічного розвитку країн Заходу у др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.
та з’ясувати суть “нової економіки”.

У повоєнні роки основним фактором економічного
розвитку західних країн був не інвестиційний потенціал
чи кількість колоній, а розмір внутрішнього споживчого
ринку. Тож, при розгляді першого питання слід зупинитися
на причинах, особливостях та наслідках формування
споживацького суспільства на Заході (consumer society).

У другій половині ХХ ст. помітною стала тенденція
“взяти від життя якомога більше” (з’ясуйте, що до цього
спонукало?). Із ростом рівня життя, населення усе частіше
почало витрачати гроші на товари промислового вироб-
ництва довготривалого користування: будівельні матеріа-
ли, сантехнічне обладнання, такі предмети домашнього
вжитку, як праски, порохотяги, холодильники, телефони,
телевізори, персональні комп’ютери (див. Документ №1).
Значно зросли витрати на транспорт, що було викликано
автомобілізацією. Відповідно, споживацький попит став
безпосередньо визначати обсяги промислового виробництва
та послуг, перетворився на двигун економіки (проаналізуйте
Документ №2). Саме тому повоєнну економіку називають
“економікою споживання”. Визначте, чи мали вплив на
становлення споживацької економіки урізноманітнення
товарної продукції, розширення систем кредитування? Де
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швидше утвердилася економіка споживання? Чому
знизилася роль дрібних магазинів і натомість зросла
популярність торгових центрів і супермаркетів?

Якщо до середини 1950-х рр. домінували матеріально-
речові потреби, то з др. пол. 1950-х рр. почали формуватися
соціальні потреби (освіта, медицина, спорт, відпочинок
тощо). Чи погоджуєтесь Ви з думкою багатьох дослідників,
що чимало потреб були штучними? Ознайомтесь з Доку-
ментом №3 і обґрунтуйте зміни, що відбулися у житті
споживачів. Економіка споживання почала характеризу-
ватися не лише масовим споживанням матеріальних благ,
але й формуванням відповідної системи цінностей та уста-
новок. Яку роль у цьому процесі відіграла реклама? Прокомен-
туйте твердження, згідно з яким у європейців вища, аніж в
американців культура споживання (див. Документ №4).

Щоб споживацький попит відіграв свою нову роль в
економіці, потрібен був і зустрічний рух промисловості.
Товари масового вжитку мали бути простими, надійними
і дешевими. Відповіддю промисловості на цей виклик було
запровадження нових технологій – технологій масового
виробництва. Конкуренція виробників спричинила і конку-
ренцію споживачів. Відбулися зміни і в структурі вартості
товарів і послуг, бо часто її формувала символічна ціна за
бренд торгової марки. Швидкими темпами відбувалися
зміни в індустрії моди – речі знецінювалися і старіли,
з’являлася планомірна зміна одних речей іншими.

Які позитивні і негативні риси споживацької економіки
Ви можете відзначити? Чи погоджуєтесь із твердженням,
що суспільство споживання робить людину залежною і
несамостійною, збільшується можливість маніпулювання
громадською думкою?
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Висвітлення другого питання розпочніть з аналізу
причин науково-технічного поступу. Яку роль у цьому
процесі відіграли внутрішня та зовнішня конкуренція?
Визначте, чому саме військові потреби були основним
рушієм розвитку науки і техніки країн Заходу по війні?

Інновації як фактор економічного поступу. Основним
чинником довгострокового технологічного зростання та змін
у структурі економіки стало впровадження інновацій* . З’ясуйте
мотиви створення інновацій (заради прибутку, розваги,
практичних потреб). Усвідомлення ролі інновацій призвело
до швидкого зростання приватних і державних витрат на
наукові й дослідно-конструкторські роботи (див. Доку-
мент №5). Характерним явищем стало бажання держави
інституювати процес створення інновацій за допомогою засну-
вання науково-дослідних центрів, таких як Силіконова
(Кремнієва) долина у США. Суттєво зросла кількість наукових
і технічних відкриттів і скоротився час їх впровадження у
виробництво, а згодом у вільний продаж. З-поміж іншого,
цьому сприяли реклама та засоби масової комунікації. Кожна
нова хвиля інновацій породжувала потребу у нових матеріа-
лах. Наприклад, із розвитком електротехніки зросла потреба
у міді, авіації – в алюмінії, із створенням у 1947 р. транзистора
виникла потреба у напівпровідникових матеріалах – кремнії і
германії. Зверніть увагу на ставленні громадськості до
нововведень і поміркуйте, чим було викликане на Заході таке
явище, як ноофобія (відраза до нового)?

Перша хвиля науково-технічної революції. Створення та
упровадження інновацій спричинило наприкінці 1950-х – поч.
1960-х рр. першу хвилю науково-технічної революції (НТР).
Її характерними рисами стали: освоєння нових видів енергії,

* Термін “інновація” почав використовуватися ще з 1930-х рр. у працях відо-
мого американського дослідника австрійського походження Й. Шумпетера.
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виготовлення та застосування штучних матеріалів, авто-
матизація виробництва з використанням електронно-
обчислювальних машин (ЕОМ) тощо. Особливо швидко
розвивалася хімія, атомна промисловість, космонавтика. На
розвиток останньої визначальну роль справило протистояння
СРСР і США (див. Документ №6 та порівняйте космічні
досягнення цих конкуруючих країн). Після Другої світової
війни швидко розвивалося і вдосконалювалося телебачення,
яке стало кольоровим. Перелічіть основні технологічні до-
сягнення 1950 – 1960-х рр. і визначте їхній вплив на розвиток
економіки. Які технічні новинки Ви вважаєте найпотрібні-
шими? Зауважте, що перша хвиля НТР викликала значні зміни
у виробництві (сприяла концентрації виробництва, викликала
“зелену революцію”) та спричинила еволюцію соціальної
структури населення. Чим масштабніше впроваджувались її
досягнення, тим швидше зростав рівень життя населення.

Інформаційна революція 1970-х рр. У 1970-х рр. розпочався
новий етап НТР, відомий як інформаційна революція. Він
характеризувався подальшим зрощенням науки і вироб-
ництва, прискоренням науково-технічних перетворень,
використанням найновіших досягнень науково-технічної
думки у військових (надточна зброя) та мирних цілях (системи
телекомунікації, біотехнологія). Якщо одразу по війні
провідними галузями промисловості були електроенергетика,
приладобудування, то з часом ними стають мікроелектроніка,
інформаційна та аерокосмічна промисловість. Інформаційна
революція сприяла переходові до постіндустріальної ери*

* У науковому обігу також перебувають такі означення нового суспільства,
як “завершене” (Д. Макклелланд), “зріле” (Д. Габор), “нове індустрі-
альне” (Дж. Ґелбрейт), “постсучасне” (Ж.-Ф. Ліотар), “активне”
(А. Етицоні), “постнафтове” (Р. Барект), “технотронне” (З. Бжезинський),
“постцивілізаційне” (Р. Боулдінґ), “посткапіталістичне” (Р. Дарендорф),
“програмоване” (А. Турен), “постісторичне” (Р. Сейденберґ) тощо.
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розвитку суспільства (проаналізуйте Документи №7,  8). У
1970-х рр. телевізор був вже чи не у кожній західній сім’ї, а
телебачення перетворилось на головний ЗМІ. На зламі 1970–
80-х рр. створено побутові системи запису звуку і зображення.
У 1979 р. фірма “Соні” розпочала виробництво портативних
касетних магнітофонів (плеєрів) “Соні-Уокмен”, що отримали
величезний успіх на Заході. Згодом у продаж надійшли
відеомагнітофони та відеокамери. Поява ретрансляційних і
комунікаційних супутників дозволила створити глобальні
мережі теле- і радіокомунікацій.

Справжню революцію у сфері комп’ютерних техно-
логій здійснили американці Стівен Джобс і Стівен Возняк,
котрі у 1976 р. створили перший персональний комп’ютер
(ПК) – “Apple” (“Яблуко”). У серпні 1981 р. фірма ІВМ
випустила досконалішу модель комп’ютера ІВМ 51-50,
який мав швидкодіючий процесор, але найважливіше –
зручне програмне забезпечення, створене компанією
“Microsoft”. Згодом комп’ютери було удосконалено: на
моніторах з’явились іконки, пристрій доукомплектовано
“мишкою”, створено принтери та сканери, з допомогою
модема стало можливим підключення одних комп’ютерів до
інших через звичайну телефонну мережу. Модем відкрив
шлях для створення інформаційної мережі Інтернет, датою
народження якого вважають 1983 р. (поширення набув з
1992 р., коли виникла Всесвітня павутина World Wide Web
(www). Ідею “іконок” використав Білл Ґейтс із “Microsoft”
для створення поки що найпопулярнішої комп’ютерної
програми “Windows”. Західний ринок почав поглинати
мільйони багатофункціональних ПК.

Революція у сфері комунікацій продовжилась появою
супутникових телеантен і телефонів. У 1990-х рр. шведська
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фірма “Еріксон” випустила перші персональні мобільні
радіотелефони. Поступового поширення набули системи
сотового зв’язку. Все це привело до утворення нового інфор-
маційного простору і розширення сфери спілкування. Інфор-
матизація пронизує на Заході усі сфери життя суспільства,
у тому числі культуру і мистецтво. Обґрунтуйте позитивні
і негативні наслідки комп’ютеризації? Прочитайте Доку-
менти №9 і 10 та визначте переваги і недоліки інформа-
ційного суспільства.

Друга НТР зумовила зміни у формах організації
виробництва, виникла нова потужна галузь економіки.
Відбувся зсув від економіки, що базується на виробництві
матеріальних товарів, до економіки, побудованій на вироб-
ництві і застосуванні інформації та знань. Прокоментуйте
вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. У
чому полягає проблема цифрової нерівності (digital divide)?
Чи існує інформаційно-технологічний неоколоніалізм?

Завдяки науково-технічному прогресу, механізації й
автоматизації фізичної праці, визначальним сектором
економіки стає сфера послуг (третинний сектор), що є
предметом розгляду у третьому питанні. Якщо первинний
(сировинний) сектор економіки складають сільське госпо-
дарство і видобуток корисних копалин, а вторинний –
обробна промисловість, то третинний охоплює виробничі
(фінансові, страхові), розподільчі (транспорт, торгівля), осо-
бистісні (готельний бізнес) та соціальні (охорона здоров’я,
освіта) складові. Після Другої світової війни намітилась
тенденція до неухильного переміщення робочої сили з важкої
промисловості і сільського господарства у сферу послуг, яка
почала давати понад половину ВВП (див. Документ №11).
У США приблизно у 1950-х, а в інших західних країнах у
1960-х рр. відбувся злам у структурі зайнятості на користь
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сфери послуг (прокоментуйте Додатки №1, 2). В останній
чверті ХХ ст. процес “сервісизації” набрав ще глобальніших
масштабів. Простежте за тим, як змінився перелік послуг:
якщо у першій половині ХХ ст. домінували торгівля та
транспорт, то у др. пол. ХХ ст. – таких послуг нараховується
більше ста (від наукових досліджень до обслуговування
інвалідів і людей похилого віку). Водночас на перший план
вийшли галузі, що базуються на складній інтелектуальній
праці. Розподіл в межах останньої створив велику кількість
спеціальностей і професій, що вимагають високої підготовки.

Як підсумок, з’ясуйте переваги і недоліки “нової еконо-
міки”. Чому, на Вашу думку, її називають “економікою
сподівань”?

СЛОВНИК
* Інновація (англ. Innovation – нововведення) – кінцевий

результат дослідницької діяльності, що отримує своє вира-
ження у вигляді нового чи вдосконаленого продукту.

* Інтернет (від англ. Internet, дослівно – “міжмережа”;
синоніми “всесвітня мережа” або “нетрі”) – всесвітня система
добровільно об’єднаних комп’ютерних мереж, побудована
на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних.

* Інформаційне суспільство (англ. Information society) –
нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними
продуктами виробництва є інформація і знання.

* Науково-технічна революція – форма технічного прогре-
су, стрибок в історичному русі знань і наукових досягнень,
внаслідок яких відбулися докорінні зміни виробництва.

* Нова економіка (англ. New Economics) – економіка, основою
якої є інформаційні технології, все більшої ваги набуває не
матеріальна, а інтелектуальна власність, зростає сфера послуг.
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ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ №1

 Норман Дейвіс1  “Західна Європа, 1945–1985 рр.”
(Уривок)

[…] Щораз вища платня обернула маси на “спожи-
вачів”, яких агресивна реклама та соціальна конкуренція
силує витрачати купу грошей. Споживацтво, безперечно,
живить економіку, проте перетворило матеріальний успіх
на мету, а не на засіб; воно загрожує звести політику до
дебатів про постачання товарів; споживацтво навчає мо-
лодь, що тільки володіння забезпечує самореалізацію […].
 Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – Київ: Основи,

2000. – С. 1111.

ДОКУМЕНТ №2

 Людвіґ фон Мізес2  “Усемогутній споживач”, 1949 р.
(Уривок)

[…] Важливою рисою нинішнього капіталізму є масове
виробництво товарів для масового споживання […]. Пересічна
людина постає повноправним господарем-споживачем,
яка купуючи чи утримуючись від купівлі, врешті-решт
визначає, чого, скільки і якої якості слід виробити. Магазини
і заводи, що безпосередньо чи переважно задовольняють
потреби заможних членів суспільства в предметах розкоші,
відіграють в умовах ринкової економіки лишень друго-
рядну роль. Вони ніколи не досягають розмаху великого

1    Дейвіс Норман (1939 р.н.) – доктор історії, професор, член Британської
Академії і Академії Наук у Кракові.

2  Мізес фон Людвіґ (1881–1973) – відомий економіст, один з останніх
представників “австрійської економічної школи”.
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бізнесу, позаяк великий бізнес завжди – прямо чи опосеред-
ковано – обслуговує маси. Саме у цьому зростанні ролі мас
полягає радикальний соціальний переворот […]. Розбага-
тіти можна лишень обслуговуючи споживача. Капіталіст
неминуче втрачає статки, якщо не зумів чи не встиг їх вкласти
у справу для найкращого задоволення суспільних потреб.
У цьому щоденному плебісциті, де кожний гріш дає право
голосу, саме споживачі визначають, кому володіти і керувати
заводом, магазином, фермою. Контроль над матеріальними
засобами виробництва є тепер суспільною функцією, що схва-
люється чи відкидається Його Величністю Споживачем […].
 Мизес фон Л. Антикапиталистическая ментальность, 1949//

http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_buero3_02#01.

ДОКУМЕНТ №3
 Джон Ґелбрейт1

“Споживання і концепція домашнього господарства ”
(Уривок)

[…] Споживання (згідно з неокласичною моделлю) –
це воістину щось благословенне; його потрібно максимі-
зувати будь-якими чесними і соціально придатними
засобами. До того ж, це у вищій мірі задоволення. Необхідно
задумуватись лише над вибором благ і послуг. А їх спожи-
вання не викликає жодних проблем. Проте, як перша, так
і друга думка хибні. Поза увагою залишаються обставини,
які значною мірою формують образ особистого, сімейного і
громадського життя […]. Коли володіння благами і їх
1 Ґелбрейт Джон Кеннет (1908–2006) – американський економіст, почес-

ний професор економіки Гарвардського університету, екс-президент
Американської асоціації економістів та американської академії
мистецтв і літератури. Лавреат низки премій з економіки, зокрема
Френка Сейдмана (1975), Вебліна-Коммонса (1976), В. Леонтьєва (2000).
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споживання переходить певну допустиму межу, воно стає
важким […]. Наприклад, просторіше і забезпеченіше житло
вимагає більшого догляду. Так само і з одягом, машинами,
газонами, спортивним знаряддям й іншими спожива-
цькими речами […]. В сучасній економіці роль жінок у сфері
обслуговування відіграє вирішальну роль для розширення
споживання […]. Споживанням розпоряджається жінка. На
неї лягають усі численні проблеми вибору товарів, наприклад,
вибір між різними видами готових начинок для вареників
чи миючих засобів. Життєва мудрість цінує цю владу; саме
жінка розпоряджається готівкою. Однак, насправді, ця влада
зводиться до виконання рішень, а не до їхнього прийняття.
Здебільшого, це пріоритет чоловіка, який заробляє гроші […].
 Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества/

/http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?
type=in&links=./in/galbraith/works/ galbraith_w_1_4.
txt&img=bio_small.gif&name=galbraith&list_file.

ДОКУМЕНТ №4
 Тібор Скітовскі1  “Суверенітет і раціональність

споживача”
(Уривок)

[…] Основна ідея економіки полягає у тому, що споживач
сам знає, що йому потрібно, і економічна система діє
найкраще тоді, коли задовольняє потреби споживача […].
Американська традиція пуританства і перебільшена віра
у раціональність споживача пояснюють, чому ми так
відстали від європейських країн у розумінні необхідності
давати певні знання населенню і стимулювати до більшого
задоволення життям. Ймовірно, це одна з головних причин,
1 Скітовскі Тібор – американський економіст угорського походження,

експерт з питань теорії добробуту та культури споживання.
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чому наш вищий рівень життя, правдоподібно, приносить не
так багато користі. Словом, навіть найкраща модель ринкової
економіки не може забезпечити споживача кращим життям,
аніж він заслуговує, зважаючи на свої знання і культуру. Тому
навчити споживача висувати запити освіченої людини так
само важливо, як і просто задовольняти його потреби […].
 Скитовски Т. Вехи экономической мысли. Т.1. Теория

потребительского поведения и спроса/Сост. и общ. ред.
В. Гальперина. – Санкт-Петербург: Экономическая
школа. – С. 370; 375.

ДОКУМЕНТ №5
 Мортон Кам’єн, Ненсі Шварц “Технологія: більше

результатів з меншими затратами?”
(Уривок)

[…] Державне фінансування фундаментальних дослід-
жень нерідко наштовхується на ті самі проблеми, що й
приватний сектор. Держава повинна вирішити, які проекти
слід фінансувати, і яку суму виділити на них. Якщо величезна
користь деяких проектів (наприклад, отримання нових
сортів пшениці і рису, чи “зелена революція”) була очевид-
ною, то інші проекти, як от висадка людини на Місяць,
викликають щось на зразок розчарування, якщо розглядати
їхнє значення в широкому розумінні. Щобільше, державі
слід вирішити кому і чому потрібно надати фінансову під-
тримку: багатообіцяючим молодим дослідникам чи досвідченим
ветеранам […]; фундаментальним дослідженням чи тим, що
обіцяють негайну віддачу […].
 Камъен М., Шварц Н. Технология: больше результатов с

меньшими затратами?//http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/
frame_rightn.pl?type= school&links=./school/development/ lectures/
development_l2.txt&img=lectures.jpg&name=development.
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ДОКУМЕНТ №6
 “Космічне змагання СРСР і США”

(Уривок)
[…] У 1963 р. американці працювали над двома косміч-

ними програмами – “Аполлон” і “Джеміні”. “Джеміні” мав
підняти двох космонавтів, до того ж, планувався вихід одного
з них у скафандрі у відкритий космос. Коли звістка про
майбутній американський проект дійшла до Хрущова, той
викликав до себе керівника радянських космічних досліджень,
головного конструктора С. Корольова1 . Хрущов спитав, чи
Корольов знає, що американці мають намір запустити двох
осіб в капсулі. Отримавши ствердну відповідь, він дав розпо-
рядження: “Ну от, до наступних жовтневих роковин (7 листо-
пада 1964 р. – Р.С.) ми повинні послати у космос не двох, а
відразу трьох”. Подейкують, що Корольов терпляче пояснив,
чому це зробити неможливо. Проте “вождя” не цікавили нудні
технічні деталі. Він натякнув головному конструкторові, якщо
той не виконає завдання партії й уряду, то доведеться підшу-
кати іншого, хто зуміє взятися за це завдання […]. Корольов
розумів, що його змушують іти на авантюру, до того ж – зазда-
легідь науково невиправдану. Потрібно було, щоби раніше
двох американців полетіли три радянські громадяни, от і все!
Безвихідь у роботі над відправкою трьох космонавтів подо-
лали, вирішивши втиснути в одномісний корабель “Восток”,
перейменований на “Восход”, три особи без скафандрів,
ратуючи на герметичність корабля […]. “Куля” вийшла на
орбіту (12 жовтня 1964 р. – Р.С.) і через добу, після 17 обертів,
успішно приземлилась. Ще одну першість було перехоплено
в американців – першість групового польоту […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 180–182.
1 Корольов Сергій Павлович (1907–1966) – генеральний конструктор

космічних літальних апаратів, академік АН СРСР.
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ДОКУМЕНТ №7

 Деніел Белл1  “Майбутнє постіндустріальне
суспільство”

(Уривок)
[…] Концепція постіндустріального суспільства є ши-

роким узагальненням. Його суть можна зрозуміти, якщо
виділити п’ять компонентів цього питання:
1) в економічному секторі: перехід виробництва товарів до

розширення сфери послуг;
2) у структурі зайнятості: домінування професійного і

технічного класу;
3) вісьовий принцип суспільства: центральне місце теоретич-

них знань як джерела інновацій і формування політики;
4) майбутня орієнтація: особлива роль технології і техно-

логічних оцінок;
5) ухвалення рішень: створення нової “інтелектуальної

технології” […].
Значення постіндустріального суспільства визна-

чається тим, що:
1) воно зміцнює роль науки і знання як основної інсти-

туційної цінності суспільства;
2) перетворюючи процес ухвалення рішень на технічний,

воно залучає учених чи економістів у політичний процес;
3) поглиблюючи існуючі тенденції у напрямку бюрокра-

тизації інтелектуальної праці, воно породжує набір
обмежувачів традиційних визначень інтелектуальних
інтересів і цінностей;

1    Белл Деніел (1919 р.н.) – американський соціолог, професор Гарвардського
університету, засновник концепції “постіндустріального (інформа-
ційного) суспільства”.
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4) створюючи і примножуючи ряди технічної інтелігенції,
воно піднімає серйозне питання про ставлення технічного
інтелектуала до свого побратима з гуманітарної сфери […].

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество/Пер. с
англ. – Москва: Academia, 1999. – С. 18.

ДОКУМЕНТ №8
 Елвін Тоффлер1  “Третя хвиля”

(Уривок)
[…] Нова цивілізація народжується в нашому житті, а

сліпці повсюди намагаються придушувати її паростки. Ця
нова цивілізація несе в собі нові форми сімейного побуту,
інші стилі роботи, кохання і життя, нову економіку, нові полі-
тичні конфлікти і, крім цього, іншу свідомість. Фрагменти
цієї нової цивілізації вже існують сьогодні. Мільйони вже
пристосували своє життя до ритму завтрашнього дня. Інші,
налякані майбутнім, вдаються до розпачливо безнадійних
спроб утекти в минуле й намагаються реставрувати старий
світ, що їх породив […]. Досі людський рід переживав дві
великі хвилі змін, кожна з яких у великій мірі знищувала
попередні культури чи цивілізації й приносила їм на зміну
своє життя, незбагненне для тих, хто прийшов раніше. Першій
хвилі змін, сільськогосподарській революції, знадобилося
тисячі років. Другій хвилі, що знаменувала прихід індустрі-
альної цивілізації, – якихось три століття. Сьогодні історія
має набагато більше прискорення й цілком можливо, що
третя хвиля прокотиться по історії й спаде вже через декілька
десятиліть […]. Багато в цивілізації, що народжується,
суперечить старій традиційній індустріальній цивілізації.

1 Тоффлер Елвін (1928 р.н.) – американський футуролог, автор концепції
“суперіндустріального суспільства”.
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Вона є водночас високотехнологічною й антиіндустрі-
альною […]. Ця нова цивілізація, кидаючи виклик старій,
знизить роль національних держав і дасть поштовх розвитку
напівавтономних економік у постімперіалістичному світі.
Їй потрібні простіші, ефективніші, і при тому демокра-
тичніші уряди, аніж будь-які з відомих нам сьогодні. Це
цивілізація з власним виразним поглядом на майбутнє
світу, зі своїм власним відношенням до часу, простору,
логіки й причинних зв’язків […].
 Тоффлер Е. Третя хвиля/Пер. з англ. – Київ: Видавничий

дім “Всесвіт”, 2000. – С. 19–20.

ДОКУМЕНТ №9
 Білл Ґейтс1  “На шляху до електронного

майбутнього”
(Уривок)

[…] Головну перевагу від підвищення ефективності,
що досягається унаслідок впровадження інформаційних
технологій, отримують клієнти; зважаючи на те, як економіка
ставатиме усе більше електронною, їхні переваги зростати-
муть. Втім, дещо отримають й інші – наприклад, підпри-
ємства, чиї керівники зуміють скористатися перевагами
електронних методів, – вони зможуть випередити конку-
рентів […]. Для попередніх епох економічного розвитку
були характерні тривалі періоди стабільності, розділені
короткими періодами революційних змін. Еволюціоністи
називають таку ситуацію переривчастою рівновагою. Нині
електронна інформація створює сферу провадження бізнесу,

1 Ґейтс Вільям (Білл) Генрі (1955 р.н.) – американський підприємець,
глава корпорації “Microsoft”, упродовж багатьох років – найбагатша
людина планети (згідно версії журналу “Forbes”).
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для якої характерні постійні зміни. Цей варіант, ймовірно
б, отримав назву переривчастого хаосу – стану майже безпе-
рервного бурління […]. Темп змін настільки високий, що
це часом викликає хвилювання […]. Незабаром електрон-
ними зв’язками будуть охоплені всі ринки […]. Застосу-
вання інформаційних технологій – єдина можливість
збільшити швидкість рефлексів, здатних пов’язати ідею та
результат […]. Прямуючи назустріч інформаційній епосі,
можна пришвидшити прояви її переваг, і навпаки – зменшити
протиріччя – наприклад, між спрощеним поширенням
інформації, захистом таємниці приватного життя, або між
“багатими” і “бідними”. Але якщо сидіти, склавши руки і
чекати, допоки ця нова епоха докотиться до вас у формі,
даній іншими, ви ніколи не досягнете успіху […].
 Ґейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – Москва: ЭКСМО-

Пресс, 2001. – С. 414–420.

ДОКУМЕНТ №10

 Френсіс Фукуяма “Великий крах”
(Уривок)

[…] Суспільство, вибудоване довкола інформації,
більше схильне продукувати дві вельми поціновувані
сучасною демократією речі: свободу і рівність. Стрімко
зросла свобода вибору – кабельних телеканалів, дешевих
магазинів, чи друзів через Інтернет. Зазнають тиску і почи-
нають розпадатися ієрархічні структури всіх видів, як полі-
тичні, так і корпоративні. Великі, неповороткі бюрократичні
структури, які за допомогою правил, контролю і примусу
прагнули контролювати в своїх пенатах усе, потерпіли крах
при переході до економіки, заснованої на знанні, яка,
навпаки, “уповноважувала” особу, надаючи їй повний
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доступ до інформації […]. Для людей інформаційна епоха
асоціюється з появою Інтернету в 1990-х роках, але відхід
від індустріальної ери почався поколінням раніше […]. Цей
період – приблизно від середини 1960-х до початку 1990-х
років – позначений також серйозним погіршенням соціальних
умов у більшій частині індустріального світу. Почали
зростати злочинність і порушення громадського порядку
[…]. Занепад такої соціальної інституції як родина, який
відбувався протягом більш ніж двохсот років, різко приско-
рився у другій половині ХХ сторіччя […]. Нарешті, довіра
до державних інституцій і впевненість у них зазнали
глибокого занепаду […].
 Фукуяма Ф. Великий крах: Людська природа і відновлення

соціального порядку / Пер. з англ. – Львів: Кальварія, 2005. –
С. 10–12.

ДОКУМЕНТ №11

 Джефрі Сакс1 , Феліппе Ларрен
“Характерні риси сучасного економічного зростання”

(Уривок)
[…] Щойно, як економіка вступає у фазу сучасного еко-

номічного зростання, процес росту викликає істотні
еволюційні зміни в структурі економіки. Щонайменше у
зростаючих економіках чітко простежується загальна
“модель розвитку”. Першою характерною особливістю
зростання економіки є тенденція до зниження відносної
частки сільського господарства у загальному обсязі випуску
продукції і зайнятості. Наприклад, у Сполучених Штатах

1   Сакс Джефрі Девід (1954 р.н.) – провідний американський економіст,
доктор філософії, професор Гарвардського університету, спеціаліст у
сфері макроекономіки.
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в 1920 р. 70% робочої сили зосереджувалось в сільському
господарстві; ця частка впала до менше, аніж 20% в 1940 р.,
а в 1987 р. вона склала близько 3% […]. Причини цього можна
шукати як в сфері попиту, так і в сфері пропозиції […].
Британський економіст Колін Кларк зауважив, що зворотнім
боком скорочення частки аграрного сектору є спочатку
зростання частки промисловості, а згодом збільшення частки
сфери послуг. На початках прискореного зростання про-
мисловий сектор швидко розширюється, потім його частка
в загальному обсязі виробництва сягає своєї вершини і
починає поступово зменшуватися. Сфера послуг також
неухильно розвивається і її частка в економіці збільшу-
ється, тоді як частка промисловості і сільського господарства
зменшується […].
  Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный

подход/Пер. с англ. – Москва: Дело, 1996. – С. 600–602.

Додаток №1

 “Розподіл робочої сили за секторами господарства” (%)

Сектори СШ А  Велика Британія Нідерланди

1960 2000 1960 2000  1960 1998

Сировинний 9 2,4  5  2  9  3

Переробний 31 20 28 26 41 22

Сфера послуг 60 77,4 67 72 50 75

 Складено на основі: Тенденции развития сферы услуг в
XX веке//http://liberty-belarus.info/content/view/1630/36.
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Додаток №2

 “Частка сфери послуг у ВВП
та у загальній кількості зайнятих в країнах Заходу”, 2000 р. (%)

      Країна ВВП Кількість зайнятих

СШ А

Канада

Велика Британія

Німеччина

Франція

Італія

 Складено на основі: Тенденции развития сферы услуг в
XX веке // http://liberty-belarus.info/content/view/1630/36.
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ЗАНЯТТЯ 6
РОЗВИТОК “ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ”

1. Повоєнні соціальні реформи в країнах Заходу. Розши-
рення функцій держави.

2. Створення ефективних систем соціального забезпечення:
а) американська модель;
б) німецька модель;
в) шведська модель;

3. Криза “держави добробуту”: ера економії.

 РЕФЕРАТИ:
* Проблема безробіття в країнах Заходу: причини та шляхи

подолання
* Політика уряду М. Тетчер у соціальній сфері
* Засади соціальної політики ЄС

  ДЖЕРЕЛА
Бальцерович Л.  Свобода і розвиток: Економіка

вільного ринку. – Львів, 2000.
Брандт В. Демократический социализм: Статьи и речи/

Пер. с нем. – Москва, 1992.
Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності/

Пер. з англ. – Київ, 2003.
Ойкен В. Основы национальной экономии/Пер. с нем. –

Москва, 1996.
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Рейган Р. Жизнь по-американски/Пер. с англ. – Москва,
1992.

Хайек Ф. Дорога к рабству/Пер. с англ. – Москва, 1992.
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Москва, 1991.
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 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Мета теми – розкрити суть поняття “держава добро-

буту”, простежити причини її становлення, основні етапи
функціонування та моделі розвитку.

При розгляді першого питання слід звернути увагу, що
становлення і розвиток “держави добробуту” (термін welfare
state виник ще у 1940-х рр.) були проявом етатизму – тенденції
до розширення функцій держави. До традиційних функцій
держави, як-от організаційної та правової, додалась ще одна
важлива функція – турбота про добробут своїх громадян.
Відтак, на 1950–1960-і рр. припадає розквіт соціальної дер-
жави у більшості країн Заходу* . У цьому контексті варто
охарактеризувати повоєнні соціальні реформи у Великій
Британії (“Обличчям до майбутнього” К. Еттлі (1945–1951),
США (“Справедливий курс” Г. Трумена (1945–1953) тощо.

Важливу роль у процесі становлення “держави добро-
буту” відіграла повоєнна “демократична хвиля”, позаяк соці-
альні реформи були однією з головних складових суспільної
демократизації. Зважаючи на це, виправдались високі
очікування суспільства від розширення соціальних функцій
держави. Це, зрештою, стало можливим завдяки сприятливій
економічній ситуації, оскільки бурхливий економічний
розвиток (1950-і – “срібні”, а 1960-і “золоті” роки в економіці)
давав змогу виділяти значні кошти на виконання соціальних
програм. Поміркуйте, чи мало вплив на становлення “держа-
ви добробуту” протистояння двох конкуруючих ідеологічних
систем? Як виглядав соціальний захист людини у державах
Заходу, порівняно з країнами соцтабору?

* Термін “соціальна держава” в науковий обіг запровадив ще у 1850 р.
Лоренц фон Штайн, який наполягав на тому, що держава повинна сприяти
економічному й суспільному прогресові своїх громадян, оскільки –
розвиток одного індивіда виступає необхідною умовою розвитку іншого.
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Упродовж 1950-х – пер. пол. 1970-х рр. на Заході створено
ефективні системи соціального забезпечення, що передбачали
для громадян соціальну допомогу і страхування. Праце-
здатне населення було охоплене різноманітними видами
страхування: на випадок безробіття, від нещасного випадку,
на випадок хвороби, пенсійним забезпеченням тощо.
Соціальні витрати становили, залежно від країни, 50–60%
національного бюджету. Все це дає підстави говорити про
розквіт “держави добробуту”, у якій високий рівень життя
ґрунтувався на масовому споживанні та соціальному захисті.
Серед ознак “держави добробуту” можна виділити такі:
1) збільшення зайнятості і оплати праці (проілюструйте це
конкретними прикладами); 2) зростання кількості соціаль-
них програм у сфері охорони здоров’я та освіти; 3) покращен-
ня якості продукції та вільний доступ до товарів виробництва;
4) кардинальні зміни у сфері побуту (див. Документи №1,2).
Спробуйте змалювати, як виглядало повсякденне життя
пересічного американця чи західного європейця у 1960-х рр.

Функції “держави добробуту” достатньо широкі: перша
і найважливіша – це реалізація права громадян на соціальний
захист “від колиски до могили”, яка включає в себе страху-
вання населення від інвалідності, хвороби, безробіття,
старості тощо. Це одночасно найгроміздкіша і найдорожча
частина соціальної держави; друга – це підтримка соціальної
стабільності, полагодження соціальних конфліктів, як
правило між роботодавцями і робітниками; третя (головно
з 1970-х рр.) – підтримка у прийнятному для суспільства стані
навколишнього середовища. Зважаючи на різні функції,
“держава добробуту” з її величезним апаратом соціальних
робітників і чиновників створила передумови для зростання
нового середнього класу, щоправда, водночас це означало
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і ріст бюрократії. Ознайомтесь із Документом №3 і визначте
потенційні небезпеки, які несе “держава добробуту”.

У другому питанні проаналізуйте різні моделі соці-
альної політики та визначте їхні подібні та відмінні риси.

Американська модель
Прообразом “держави добробуту” по-американськи

здебільшого вважають США часів “Нового курсу” Франк-
ліна Делано Рузвельта (1932–1945). Власне тоді, на засадах
кейнсіанської політики, було закладено основи соціальної
держави, що отримала свій розвиток по війні. Підґрунтям
для цього стала теорія “народного капіталізму” (автори
Дж. Барнгейм, А. Берклі, Д. Мінс), що передбачала забез-
печення добробуту всіх верств населення, демократизацію
капіталу, вирівнювання доходів тощо. Ухвалений у 1946 р.
закон про зайнятість зобов’язував американський уряд
використати всі доступні засоби для збільшення зайнятості,
виробництва і купівельної спроможності населення. По-
дальшого втілення ідеї “держави добробуту” отримали в
роки президентства Гаррі Трумена (1945–1953). Охаракте-
ризуйте проведення політики “Справедливого курсу” та
визначте її вплив на соціальний розвиток країни. У чому
полягала відмінність у побудові “держави добробуту” між
республіканцями та демократами? Прокоментуйте характе-
ристику соціальної політики Дуайта Ейзенхауера (1953–1960):
“Консерватизм, коли мова заходить про кошти, та лібера-
лізм, коли йдеться про людину”.

Розквіт американської “держави добробуту” припа-
дає на 1960-і рр., що пов’язано із економічними успіхами
країни і реформами демократичних адміністрацій Джона
Кеннеді (1961–1963) та Ліндона Джонсона (1963–1968) (про-
аналізуйте Документ №4). Зокрема, останній запропонував
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програму широких соціальних реформ, відому під назвою
“Велике суспільство”, яка передбачала гарантування грома-
дянських прав, збільшення фінансування освіти та науки
(започатковано систему федеральних допомог митцям і
вченим), різні види соціального страхування. Наприклад,
було впроваджено у дію спеціальні програми “Медікер”
(медичне страхування літніх громадян) та “Медікейд”
(надання медичних послуг малозабезпеченим). Наведіть
інші приклади соціальних програм.

Кризові явища в американській економіці середини
1970-х рр. призвели до того, що із “державою добробуту”
почали пов’язувати всі економічні негаразди. Тож, цілком
природним стало урізання соціальних програм та перегляд
соціальної політики уряду в цілому. За адміністрації респуб-
ліканця Р. Рейґана (1981–1989) популярним стало гасло:
“Виживає найсильніший” (див. Документ №5). Які наслідки
мала “рейґаноміка” для соціальної сфери США? Якою була
громадська реакція на урізання соціальних видатків?
Своєрідна реанімація “держави добробуту” відбулась за пре-
зидентства Б. Клінтона (1993–2001), який вдався до низки
реформ у соціальній сфері. Зокрема, було надано податкові
пільги підприємствам, що створювали нові робочі місця,
збільшено фінансування федеральних програм, здійснено
реформу системи охорони здоров’я тощо. Які особливості
американської соціальної моделі на зламі ХХ–ХХІ ст.?

Німецька модель
Теоретичним підґрунтям для німецької соціальної мо-

делі стали економічні вчення Вільгельма Репке, Альфреда
Мюллера Армака та Вальтера Ойкена, котрі запропону-
вали неоліберальну концепцію “соціальної ринкової
економіки”. Її головними рисами були: приватна власність,
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вільна конкуренція, поміркований захист населення, стабіль-
ність грошової одиниці, виважена економічна політика уряду
та “господарський порядок” (див. Документ №6). Державний
механізм мав вступати у дію лише за умови появи побічних і
непередбачуваних наслідків економічного розвитку.
Реального втілення ця концепція набула за урядів Конрада
Аденауера (1949–1963) та Людвіґа Ергарда (1963–1966) –
“батька німецького економічного дива”. Ознайомтесь з
Документом №7 та дайте відповідь на питання: чому німецькі
власті побоювались надмірного розширення соціальної
складової економіки?

Завдяки повоєнному економічному буму у ФРН з’явилась
можливість кожну третю марку з бюджету витрачати на
соціальні потреби. Упродовж 1950-х рр. реальна заробітна
плата зростала повільніше, аніж продуктивність праці, завдяки
чому швидше зростали прибутки підприємств, що дозво-
ляло створювати нові робочі місця. Перерахуйте заходи
перших німецьких урядів у соціальній сфері і вкажіть, до
яких наслідків вони привели? У чому особливість “держави
добробуту” по-німецьки? Прокоментуйте слова Л. Ергарда:
“Ситий німець комунізму не захоче”.

Наприкінці 1960-х – на поч. 1970-х рр. відбулася еволю-
ція неоліберальної моделі економіки, що була пов’язана з
приходом до влади соціал-демократичного уряду В. Брандта
(1969–1974). Соціальні видатки в країні істотно зросли, а на
зміну “стратегії розвитку” прийшла “стратегія перерозподілу”.
Втім, соціальна політика представника ХДС та “неоконсерва-
тивної хвилі” Г. Коля (1982–1998) була значно поміркованішою.
“Об’єднавчий шок” 1990 р. безпосередньо зачепив основи
західнонімецької “держави добробуту”. Уряд був змуше-
ний вдатися до значних соціальних видатків (фактично за
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рахунок та у збиток західним німцям), аби зняти напругу в
Східній Німеччині та запобігти масовій імміґрації у західну
частину країни. З якими проблемами у соціальній сфері
зіткнулися німці після об’єднання? Якими методами уряд
Г. Коля намагався виправити ситуацію в колишній НДР?

Соціальна політика 1990-х рр. поглинала значні
фінансові ресурси, які йшли на виплату заробітних плат,
довелось долати кризу в пенсійній системі та системі медич-
ного забезпечення. Перерозподіл сягнув такого рівня, що
фактично запрацювала схема, за якою “кожен тримає руку
в кишені іншого”. Зростання соціальних гарантій з боку
держави привело до негативних наслідків, зокрема – не пра-
цювати і утримувати соціальну допомогу стало вигідно. У
німецькій мові навіть з’явився новий термін Sozialbetrung –
видурювання неналежних соціальних допомог. Небезпід-
ставними стали побоювання економістів, що “держава
добробуту” знищить економіку і бажання розвитку назагал.

Шведська модель
Шведська соціальна модель (відома також як “третій

шлях” – між капіталізмом і соціалізмом) почала форму-
ватися у міжвоєнний період. Проте у повному обсязі вона
проявила себе по закінченні Другої світової війни (головно
за прем’єрства Таґе Ерландера (1946–1969). Її основним
підґрунтям стали вдалий принцип перерозподілу доходів,
податкова політика та, безумовно, економічне зростання.
Темпи росту виробництва у зазначений період були вищи-
ми, аніж в західноєвропейських країнах. Швеція однією з
перших вступила у фазу НТР, що привело до різкого
зростання третинного сектору – сфери послуг.

Шведська модель відзначалася тим, що надання послуг,
переважно фінансованих державою, супроводжувалося
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майже цілковитою громадською монополією на їх вироб-
ництво. На відміну від Великої Британії, Франції чи Італії,
держава не намагалася у перші повоєнні роки вдаватись
до націоналізації. Назагал, шведська економіка стала
своєрідним поєднанням прагматичної урядової політики,
ліберальних інституцій, а також особливого скандинавського
менталітету та дисципліни. Проілюструйте кроки шведських
урядів у соціальній сфері та з’ясуйте, які переваги шведської
моделі? Які наслідки мала пенсійна реформа 1959 р.?

На прикладі Швеції якнайкраще простежується важлива
закономірність – за добробут потрібно дорого платити. Ви-
трати на соціальне забезпечення склали більшу частину
сукупних державних видатків, а працівники цієї сфери склали
істотну частину усіх зайнятих на державній службі. До нині
шведи платять одні з найвищих у світі податків (для прикладу,
за рік кожен швед має віддати у держбюджет як податок
56,7% свого доходу, канадець – 48,8%, англієць – 40%).

Перші серйозні випробування шведської моделі сус-
пільних відносин припадають на час світової економічної
кризи 1974–1975 рр., що мала довгострокові наслідки для
країни. Аби виправити економічну ситуацію та не втрати-
ти здобутки в соціальній сфері, уряд у 1982 р. був змушений
вдатися до радикальних кроків, провівши девальвацію
крони, пом’якшивши податковий тиск, зменшивши дефіцит
бюджету, що перешкоджало реалізації соціальних
програм. Чергова спроба реформувати шведську модель,
з якою почали пов’язувати усі негаразди в економіці, припа-
дає на початок 1990-х рр. за часів прем’єрства К. Більдта.
Було скорочено відпустки, знижено компенсації за лікарня-
не, відмінено індексацію матеріальних допомог і пенсій
тощо. Така політика коштувала К. Більдту прем’єрської
посади, щоправда наступні уряди фактично продовжили
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започаткований ним курс. На думку відомого польського
економіста Л. Бальцеровича, “шведська модель опинилася
на сипучому піску, і ніяка зміна влади нагорі не вбереже шведів
від її перегляду”. Як Ви гадаєте, чи є підстави так вважати?

Підсумовуючи друге питання, порівняйте американ-
ську, німецьку та шведську моделі соціального розвитку,
і визначте переваги і недоліки кожної з них.

У третьому питанні слід з’ясувати причини кризи
соціальної держави у середині 1970-х рр. та наслідки, до
яких це привело. Зміна економічної кон’юнктури, зростан-
ня безробіття автоматично викликали збільшення соціальних
видатків. При одночасному звуженні податкової бази це
змусило уряди країн Заходу вдатись до інфляційних захо-
дів, які зрештою поглибили економічну кризу. З 1979 р.
стало зрозуміло, що вийти з кризи без фінансової стабілі-
зації неможливо. Розпочалась “ера економії”, що зачепила
і соціальні програми. Усе це відбувалось на тлі гострої
критики “держави добробуту” і закликів до її ліквідації
(“неоконсервативна хвиля”). На цій хвилі у 1980-і рр. у
більшості західних країн до влади прийшли неоконсерва-
тори (Р. Рейґан у США, М. Тетчер у Великій Британії,
Г. Коль у ФРН, Б. Малруні у Канаді тощо). Концепція
“держави добробуту” певним чином еволюціонувала до
концепції “доброго уряду”, який піклується про гарантії
соціальних прав своїх громадян, але економно. Така полі-
тика мала відродити стимул працювати, а не покладатися
лише на державу. Проте мало існуючих соціальних програм
було ліквідовано, більшість з них – приведено у відповідність
до економічних можливостей, оскільки стало очевидним,
що надмірне державне втручання, навіть з найкращими
намірами, стримує вільний розвиток конкуренції і ринку
(див. Документ №8).
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З-поміж наслідків, до яких привели неоконсервативні
реформи 1980-х рр. слід виділити принаймні два: по-перше,
зникли невиправдано високі очікування від держави; по-
друге, стало очевидним, що база прихильників “держави
добробуту” стала вужчою, позаяк середній клас відчув на
собі весь тягар соціальної держави. Чи мала, на Вашу
думку, рацію М. Тетчер, заявивши, що: “Безплатний сир
буває лишень у мишоловці”. Ознайомтесь із Документами
№9, 10 та прокоментуйте їх. Які, на Вашу думку, перспек-
тиви у “держави добробуту”?

Підсумовуючи, зазначимо, що “держава добробуту”,
поза сумнівом, стала найважливішим феноменом соціальної
історії др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Вона передбачала для своїх
громадян певний рівень соціального забезпечення і добро-
буту при збереженні ринкової економіки. Становлення
“держави добробуту” припало на 1950-і, а розквіт на 1960 –
пер. пол. 1970-х рр. У той час у всіх країнах Заходу було
забезпечено високий рівень добробуту і створено системи
соціального забезпечення. Однак реальні можливості “дер-
жави добробуту” виявилися обмеженими, що викликало її
критику і появу політичного руху, що виступав за скорочен-
ня державних витрат на соціальні потреби. Система
соціального захисту вистояла, але була реструктуризована
відповідно до економічних реалій.

СЛОВНИК
* Етатизм (від фр. état – держава) – напрям політичної

думки, який розглядає державу як найвищий результат і
мету суспільного розвитку.

* Держава добробуту (англ. Welfare State) – термін, що
узагальнено описує соціальну політику держави, метою якої
є надання громадянам низки соціальних послуг (охорона
здоров’я, освіта і т.п.) за рахунок державного фінансування.
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* Соціальна держава – держава, що спроможна здійсню-
вати і здійснює широку соціальну політику: піклується про
трудову зайнятість населення, систему охорони здоров’я та
соціальне забезпечення; підтримує малозабезпечені про-
шарки населення; бореться із злочинністю.

ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ №1

 Норман Дейвіс “Західна Європа, 1945–1985 рр.”
(Уривок)

[…] Повоєнне соціальне життя стало куди вільнішим
та еґалітарнішим ніж раніше. Війна діяла як великий
вирівнювач: давня класова, професійна та родова ієрархія
остаточно не зникла, проте люди стали мобільніші, а деда-
лі вищий рівень життя спричинився до того, що багатство
й прибуток стали, як і в Америці, головними критеріями
суспільного статусу […] Низка структурних змін справила
глибокий вплив на соціальні звичаї. “Держава добробуту”,
що забезпечувала широкий діапазон послуг через свої
інституції, як от Британську національну службу здоров’я
(1948 р.), західнонімецьку взірцеву пенсійну систему або
масові французькі проекти побудови HLM (Habitations à
loyer modéré – дешевого житла) – позбавила людей значної
частини традиційних переживань з приводу кепського
здоров’я, безробіття, бездомності й старості. Але така
держава створила ще й певну психологічну залежність,
коли люди стають жертвою отупіння, сподіваючись, що
держава няньчитиме їх від колиски до могили […].
 Дейвіс Н. Європа: Історія/Пер. з англ. – Київ: Основи, 2000.

– С. 1111.
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ДОКУМЕНТ №2

 Джон Ґелбрейт “Суспільство блага”
(Уривок)

[…] Мета економіки задля блага очевидна: це ефек-
тивне виробництво товарів, надання послуг та розподіл
прибутку від них за соціально прийнятною та економічно
доцільною схемою. Не викликає сумнівів, що сучасна рин-
кова економіка в економічно розвинених країнах виробляє
споживчі товари та послуги високої якості і в надмірних
обсягах. Вона не тільки продукує їжу, одяг, меблі, автомо-
білі, але й формує потреби в цих продуктах […]. Ось так
можна окреслити загальні риси суспільства блага у соці-
альному вимірі. Робоче місце та шанс постати для кожного.
Стабільне зростання економіки – щоб забезпечити повне
працевлаштування. Освіта, якомога більша підтримка сім’ї
та виховання, що мають забезпечити молоді зайнятість
та заробіток у майбутньому. Спокій і лад у суспільстві – на
батьківщині і за кордоном. Система гарантій для тих, хто
не може чи не хоче забезпечити себе матеріально. Можли-
вість чогось досягнути – відповідно до здібностей та бажань.
Заборона збагачення за рахунок інших. Жодної загрози
заощадженням, які мають забезпечити підтримку та доб-
робут у майбутньому, незважаючи на можливу інфляцію.
Співробітництво і порозуміння у міжнародному вимірі. Ці
визначення – досить очевидні, навіть банальні, і, за пев-
ного винятку, цілком прийнятні, особливо для риторики
сьогодення […].
 Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності. –

Київ: Скарби, 2003. – С. 24–25; 42.
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ДОКУМЕНТ №3

 Фрідріх фон Гаєк1  “Шлях до рабства”
(Уривок)

[…] Неважко довести, що створення для всіх людей
гарантій стабільності їхніх доходів можливе лише при зни-
щенні свободи вибору життєвого шляху. І хоч такі загальні
гарантії часто розглядають як мету, до якої ми повинні праг-
нути, насправді все відбувається зовсім інакше. Насправді
ці гарантії частково поширюються або на одну групу людей,
або на іншу. У підсумку, у тих групах, що залишились осто-
ронь, постійно зростає непевність у завтрашньому дні. Тож
не дивно, що привілей соціальної безпеки набирає в очах
людей усе більшої ваги. Таким чином, вимоги забезпечити
соціальні гарантії лунають усе частіше і наполегливіше.
Врешті-решт, таких гарантій люди жадатимуть за будь-яку
ціну, навіть – ціною свободи […].
 Хайек Ф. Дорога к рабству/Пер. с англ. – Москва, 1992. – С. 97.

ДОКУМЕНТ №4
 Ліндон Джонсон2  “Велике Суспільство”

(Уривок)
[…] Сьогодні ми маємо можливість прямувати не лише

у бік багатого і могутнього, але й Великого Суспільства.
Велике Суспільство опирається на достаток і свободу для
всіх. Воно означає кінець бідності і гострій несправедливості
[…]. Велике Суспільство – це місце, де кожна дитина зможе
здобути знання, збагатити розум і розвинути свої таланти. Це
1  Гаєк Фрідріх фон (1899–1992) – австрійський економіст, філософ,

прихильник ліберальної економіки та вільного ринку, лавреат Нобе-
лівської премії з економіки (1974).

2   Джонсон Ліндон (1908–1973) – американський політичний діяч, пред-
ставник демократичної партії, 36-й президент США (1963–1968).
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місце, де дозвілля є доброю нагодою складати плани і розду-
мувати, не боячись нудьги і тривоги. Це місце, де людина
зможе задовольнити не лише потреби тіла і вимоги комерції
[…]. Це місце, де людина більше зацікавлена у якості, а не
кількості своїх справ. Та, перш за все, – це виклик постійному
оновленню, дорога назустріч долі, де значення нашого життя
відповідатиме дивовижним продуктам нашої праці.
  Lyndon Baines Johnson. The Great Society // http://

www.americanrhetoric.com/ speeches/lbjthegreatsociety.htm.

ДОКУМЕНТ №5
 Рональд Рейґан1  “Наслідки реформ”

(Уривок)
[…] Програма економічного відродження передбачала

три види заходів: зменшення податкових ставок, усунення
урядового регулювання економікою і скорочення державних
видатків […]. Нам довелось відмовитись від наміру скоротити
мільярди по-шахрайськи розтрачених коштів у системі
соціального забезпечення. Серед інших кричущих порушень
виявилось, що щомісячні допомоги надавались восьми тисячам
п’ятдесяти громадянам, котрих більше як шість років вже не
було в живих […]. 25%-відсоткове скорочення податків і
наступна за цим реформа податкової системи створили переду-
мови для такого економічного піднесення, яке привело до
зниження рівня інфляції і процентних ставок, зменшення
безробіття й зростання додаткових доходів для федеральної
казни. Усвідомлюючи, що вони можуть залишати в себе більшу
частину свого заробітку, люди намагались заробляти ще
більше. Ці гроші йшли на купівлю більшої кількості будинків,
меблів, побутової техніки, автомобілів […]. Не уряди
забезпечують економічне зростання, а народ. Все, що може
1  Рейґан Рональд Вільсон (1911–2004) – американський політичний діяч,

представник республіканської партії, 40-й президент США (1981–1989).
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зробити уряд, це заохочувати людей повніше використовувати
їхню підприємливість і оживити в них дух підприємництва, а
потім зійти з дороги і не заважати. Зменшення податків і
податкова реформа дала людям можливість накопичити гроші
для створення нових підприємств […]. Допомогло також і
обмеження урядового втручання, хоч я і не зумів скоротити
бюрократію настільки, наскільки я цього прагнув, все ж ми
зуміли зменшити втручання уряду в економіку і вивільнили
таким чином засоби для майбутніх капіталовкладень. Решту,
як я вже казав, зробили самі американці […].
 Рейган Р. Жизнь по-американски/Пер. с англ. – Москва:

Новости, 1992. – С. 311–349.

ДОКУМЕНТ №6
 Вальтер Ойкен1  “Основи національної економії”

(Уривок)
[…] Найважливіше завдання полягає в тому, аби цій новій

індустріальній економіці (з глибоким розподілом праці) при-
щепити дієздатний і достойний людини порядок господарства,
котрий би існував тривалий час. “Дієздатний” і “достойний
людини” порядок означає, що максимально широко і надовго
повинна бути подолана обмеженість благ, котра з дня у день
тягарем лягає на більшість домашніх господарств. Одночасно
у цьому порядку має бути передбачена можливість для са-
мостійного та відповідального життя людей. Це завдання, від
вирішення котрого залежить найголовніше (зокрема, не лише
для економічного існування людини), вимагає створення дієвої
“господарської конституції” […].
 Ойкен В. Основы национальной экономии/Пер. с нем. –

Москва: Экономика, 1996. – С. 302.
1  Ойкен Вальтер (1891–1950) – німецький економіст, “духовний батько”

німецької соціальної ринкової економіки.
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ДОКУМЕНТ №7
 Людвіґ Ергард1  “Добробут для всіх”

(Уривок)
[…] Сутності соціального ринкового господарства

можна досягти лишень тоді, коли відповідно із зростаючою
продуктивністю одночасно знижуються ціни, забезпечуючи
таким чином справжнє збільшення реальної заробітної
плати […]. Збереження вільно конкуруючого господарства
відповідає усім параметрам соціальної необхідності: ми
знаємо з нашого власного минулого, але також і з досвіду
країн за залізною завісою, що пропорційно та частка націо-
нального доходу, яку складає заробітна плата, завжди
нижча – і колись, і тепер, – при плановому, а тим паче в
примусовому господарстві, аніж при ринковому госпо-
дарстві […]. Та чи інша угода, що не враховує господарських
взаємозв’язків, неминуче накладає тягар на інші галузі
народного господарства, в яких доходи менш стійкі, унаслі-
док чого зростання цін на основні продукти може украй
негативно відбитися на соціальному становищі цих груп […].
 Эрхард Л. Благосостояние для всех/Пер. с нем. – Москва,

1991. – С. 199–202.
ДОКУМЕНТ №8

 Ерік Гобсбаум2  “Кризові десятиліття”
(Уривок)

[…] Битва між кейнсівцями й неолібералами не була
ні суто технічною конфронтацією між професійними
1   Ергард Людвіґ (1897–1977) – німецький політик та економіст, міністр

економіки в уряді К. Аденауера (1949–1963), канцлер ФРН (1963–1966),
творець німецького “економічного дива”.

2  Гобсбаум Ерік (1917 р.н.) – англійський історик, спеціаліст у сфері
соціальної історії, заслужений професор сучасної історії Бірбекського
коледжу Лондонського університету.
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економістами, ні пошуком способів дати раду новим прикрим
економічним проблемам […]. То була війна несумісних
ідеологій. Обидві сторони висували економічні арґументи.
Кейнсівці стверджували, що висока платня, повна зайнятість
і Держава Добробуту створюють споживчий попит, який
живить розширення виробництва, та що накачування
економіки все більшим попитом – це найліпший спосіб
лікувати економічні депресії. Неоліберали ж доводили, що
економіка й політика Золотого Віку*  запобігали контролю
над інфляцією й урізуванню видатків і в уряді, і в приватному
бізнесі, чим дозволяли зростати прибуткам, цьому справжньо-
му двигунові економічного поступу в капіталістичній
економіці. В будь-якому разі, вважали вони, “прихована
рука” вільного ринку, про яку говорив Адам Сміт, неодмінно
мала створити щонайбільше зростання “Багатства Націй”
та найкращий розподіл достатку й прибутку в цих межах, а
кейнсівці заперечували це твердження […]. Неоліберали не
мали довіри й любові до соціал-демократичної Швеції, цієї
яскравої історії економічного успіху ХХ віку, не тому, що
Швеції судилося побідувати в кризові десятиліття, адже
кризу переживали й інші типи економіки, а тому, що вона
засновувалася на “пре прославленій шведській еконо-
мічній моделі з її колективістськими цінностями рівності й
солідарності”. І навпаки: уряд пані Тетчер у Британії не
мав популярності у лівих, навіть у роки його економічного
успіху, бо він засновувався на асоціальному, ба навіть на
антисоціальному егоїзмі […].
 Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку

(1914–1991). – Київ: Альтернативи, 2001. – С. 372.

* Йдеться про економічний бум 1960-х рр.
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ДОКУМЕНТ №9

 Філіп Сімоно1  “Про розширення ролі держави”
(Уривок)

[…] Щоб подолати неповну зайнятість, до якої капіта-
лізм має, як здається, природжену схильність, Кейнс 2

однозначно віддає перевагу покладенню на державу час-
тини інвестиційної функції […]. “Держава справлятиме свій
нерівний вплив на схильність до споживання, – пише він, –
частково шляхом відповідної системи податків, частково фіксу-
ванням норми процента і, можливо, іншими способами”.
Це речення видається дещо складним, але висловлена в
ньому думка дуже проста і відповідає всьому тому, чого
ми навчилися в Кейнса. Оскільки схильність бідніших
класів до споживання вища, ніж у заможних, а ці останні
ще й тримають свої заощадження без руху, то надійним
способом вивести продуктивні сили зі стану неповної
зайнятості буде перерозподіл грошей заможних класів в
напрямку бідних […]. Кейнс більше нічого з цього приводу
не каже, але пільги для споживачів на кшталт “баладю-
рових” чи “жюпенових”3  його безперечно влаштували б.
У політики такого ґатунку є величезна перевага – вона є
популярною […].
 Сімоно Ф. 39 уроків сучасної економіки/Пер. з фр. – Київ:

Академія, 2004. – С. 189–190.

1 Сімоно Філіп – французький економіст та публіцист, хронікер “Le Mond”,
опонент американської класичної економічної теорії, зокрема вчення
Дж. Кейнса.

2 Кейнс Джон (1883–1946) – англійський економіст, лорд, засновник
кейнсіанського напрямку в економічній теорії.

3 За прізвищами французьких прем’єр-міністрів 1990-х рр. Едуарда
Баладюра (1993–1995) та Алєна Жюппе (1995–1997).
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ДОКУМЕНТ №10

 Ванфред Детлінґ “Три кризи “держави добробуту”
(Уривок)

[…] “Держава добробуту” як суспільна модель нині
піддається серйозній критиці у трьох аспектах. По-перше,
різні соціальні служби зіткнулись із т.зв. “накрученими
цінами”: простіше кажучи, ця держава стає надто дорогою,
що власне і є причиною фінансових криз. По-друге, видатки
зростають, а соціальні органи усе більше і більше зазнають
збитків, щобільше, держава створює “залежну культуру”, а
відтак висуває цілий спектр проблем, котрі вона має вирі-
шити, а не просто констатувати. Подібну ситуацію можна
охарактеризувати як соціальну кризу. І, нарешті, “держава
добробуту”, яка в контексті німецької історії була виключно
дітищем авторитаризму Бісмарка, та досі втілюється у
здійсненні контролю і турботи над населенням загалом, –
досі не знайшла жодної відповіді на культурні і структурні
питання […]. А це вже культурна криза […].

Класична “держава добробуту” ще з часів Бісмарка,
Рузвельта і Беверіджа завжди була складовою, інтеграль-
ною частиною однієї великої обіцянки: позаяк було
можливим і бажаним досягнути й мимовільно удосконалити
три основні завдання – особисту і політичну свободу,
економічну активність і соціальний захист. Це було те, що
обіцяла ліберальна демократія, враховуючи її споконвічне
бажання втягнути якомога більше людей у суспільні
відносини […]. Основне питання ХХІ ст. полягає у тому,
наскільки ці три установки життєздатні в майбутньому
тисячолітті і чи не доведеться державам і цілим регіонам
обирати ту чи іншу модель:
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– демократія і прогрес, але без ліквідації соціальної нерів-
ності (варіант США);

– економічне зростання і традиційні форми соціального
захисту, але без прав людини і політичної демократії
(азіатський варіант, а саме Сінґапур);

– політична демократія і “держава добробуту”, але без серйоз-
ного економічного зростання (європейський варіант) […].

Криза, з якою зіткнулись демократія і “держава доб-
робуту” змушує людей зануритись у своє власне життя,
відкидаючи будь-яку можливість конкретних політичних
кроків. У народу склалось враження, що усе добре позаду.
Фіналом усього стало розчарування […].
  Деттлинг В. Гражданское общество: Предел

реформирования Государства Благоденствия?//http://
www.academy-go.ru/Site/GrObsh/ Publications/Detting1.shtml.
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ЗАНЯТТЯ 7
ХОЛОДНА ВІЙНА

1. Загострення суперництва між СРСР і США після Другої
світової війни.

2. Реґіональні конфлікти:
а) Берлінські кризи 1948–1949 та 1958–1963 рр.;
б) Корейська війна 1950–1953 рр.;
в) Карибська криза 1962 р.

3. Період розрядки 1970-х рр. та її крах.

 РЕФЕРАТИ:
* Країни “третього світу” як об’єкт суперництва між

Західними країнами і Радянським блоком
* “Образ ворога” у засобах масової інформації країн Заходу

та СРСР: порівняльний аналіз
* Роль НАТО в системі європейської безпеки
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Бжезінський З. Велика Шахівниця. Американська
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Коваль И. Последняя битва “холодной войны”: Восточно-
европейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной
политологии (80-е – начало 90-х гг.). – Одесса, 1999.

Корниенко Г. Новое о Карибском кризисе//“Новая и
новейшая история”. – 1991. – №3.

Микоян С. Вспоминая Карибский кризис//“Мировая
экономика и международные отношения”. – 2003. – №1.

Наринский М. Берлинский кризис (1948–1949 гг.).
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La Feber W. America, Russia, and the Cold War 1945–
1990. – New York, 1991.

NATO w systemie bezpiecznenstwa europejskiego/Pod.
red. E. Cziomera. – Kraków, 1999.
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 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www.coldwar.ru (Сайт, присвячений історії
“холодної війни” (документи, історичні розвідки)

http://www.cwihp.si.edu (Проект “Холодна війна”)
http://www.americanrhetoric.com (Підбірка промов

американських політиків)
http://www.nato.int  (Сайт Північно-Атлантичного

договору)

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета теми – з’ясувати причини, основні етапи та
наслідки “холодної війни” для розвитку країн Заходу.

При розгляді першого питання слід розпочати з ана-
лізу геополітичного становища у світі на завершальному
етапі Другої світової війни, зупинитись на розбіжностях у
таборі переможців – повоєнне улаштування світу,
майбутнє Німеччини, кордони Польщі і т.п. Ознайомтесь
із Документами № 1, 2 та прокоментуйте прагнення
Радянського Союзу розширити сферу свого політичного
впливу. Яку позицію зайняли Західні держави у відповідь
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на бажання СРСР встановити контроль над країнами
Центральної і Південно-Східної Європи? Якою була реакція
на намір ініціювати зміну статусу чорноморських проток та
досягти присутності на Середземномор’ї? Зверніть увагу і на
те, що й США активно зміцнювали свої позиції, передусім у
зоні традиційних інтересів (з часу ухвалення “доктрин
Монро”) – Західній півкулі. Однак Москва перебувала у
вигіднішій ситуації, аніж Вашинґтон, бо її урядові не слід було
турбуватися про результати чергових виборів.

 “Холодна війна” розпочалася із публічних заяв. Після
того як лідер СРСР оголосив про неможливість миру в світі
“за умов капіталістичного розвитку світової економіки”,
прем’єр-міністр Великої Британії в роки війни В. Черчілл
(1940–1945; 1951–1955) виступив з промовою у Фултоні, у
якій закликав рішуче протидіяти СРСР, чия політика
призвела до появи “залізної завіси” (див. Документ №3).
Відповідь з радянського боку не забарилися, що зумовило
безкомпромісне словесне протистояння (див. Документ №4).
Апелюючи до радянської загрози, яка не видавалась такою
вже й примарною (зважаючи на військове домінування у
континентальній Європі), США взяли курс на “стримування
комунізму”, основні засади якого виклав дипломат,
спеціаліст із російських проблем Дж. Кеннан (ознайомтесь
із Документом №5 та поміркуйте: Чому США обмежились
“стримуванням”, а не вдались до “знищення” комунізму?).

Побоювання радянського експансіонізму підтвердилися
територіальними претензіями СРСР до Туреччини, розпа-
люванням громадянської війни в Греції, підтримкою компартій
у низці західноєвропейських країн. Контрарґументами, а
відтак і першими реальними програмами дій в рамках політики
“стримування комунізму”, стало проголошення 1947 р.
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“доктрини Трумена” (див. Документ №6) та “плану
Маршалла”. Москва оцінила такі кроки США як офіційне
оголошення “холодної війни”.

В умовах боротьби за сфери впливів і намагання
залучитись союзницькою підтримкою, формувався новий
світолад – виразно двополюсний – на чолі із США та
СРСР. Охарактеризуйте взаємини усередині кожного
табору? У чому їхня специфіка? Логічним завершенням
поділу світу на два полюси було створення антаґоністич-
них воєнно-політичних блоків – Північно-Атлантичного
альянсу (North Atlantic Treaty Organization; НАТО) у 1949 p.
і Організації Варшавського Договору (ОВД) – 1955 p.
Ознайомтесь з Документом №7 та виділіть основні прин-
ципи Північно-Атлантичного договору.

Наслідком американо-радянського протистояння
було побоювання нової війни. Та щойно Москва створила
свою власну ядерну (1949 р.) та водневу (1953 р.) бомби –
обидві країни, де-факто, відмовились від війни як засобу
провадження політики одна відносно одної, хоч погрози
лунали безперестанку. “Холодна війна” спричинила три-
валу, виснажливу для економік США та СРСР гонку
озброєнь. При цьому Західні держави з їхнім потужним
промисловим потенціалом, передовими технологіями і
гнучкою ринковою економікою були у кращій ситуації,
аніж СРСР та його союзники (чому?).

Однією із особливостей “холодної війни” стало амери-
кано-радянське суперництво на території третіх держав.
У другому питанні потрібно охарактеризувати три най-
більші політичні та гуманітарні кризи, що поставили світ
на межу справжньої війни.
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Берлінські кризи 1948–1949 та 1958–1963 рр.
Наприкінці 1947 – першій половині 1948 р. три події

змусили відкинути рештки сумнівів про експансіоністські
плани СРСР: створення Комінформу, лютневий переворот
у Празі та берлінська криза. Коротко охарактеризуйте
окупаційну політику Великої Британії, Франції, США та
СРСР на території Німеччини. У чому різнилися підходи
стосовно майбутнього цієї країни? Окупаційний режим
розглядався по-різному: Захід намагався створити у своїх
зонах сильну державу, яка б стала його союзником у
боротьбі з соціалістичним блоком, а СРСР прагнув розши-
рити сферу свого впливу і просунути якнайдалі ідею
побудови комунізму. Наслідком розбіжностей колишніх
союзників у німецькому питанні стала берлінська криза
1948–1949 рр., яка була першою великою політичною
кризою у відносинах між колишніми союзниками по
антигітлерівській коаліції у період “холодної війни”. У чому
суть кризи? Ознайомтесь із Документом №8 та з’ясуйте
реакцію Радянського Союзу на інтеґраційні процеси в
західних зонах окупації Німеччини. Чи можна було
відвернути розкол Німеччини?

Окремо зупиніться на результатах берлінської кризи:
1) Радянський Союз втратив міжнародну довіру; 2) пове-
дінка СРСР прискорила створення у 1949 р. ФРН та НАТО;
3) криза підштовхнула до євроінтеґраційних процесів;
4) США зміцнили свої позиції на міжнародній арені.

Після розколу у 1949 р. Німеччини найгострішим
залишалось врегулювання проблеми Берліна, що, як і вся
країна був поділений на окремі сектори впливу. У 1958 р.
керівництво НДР заявило про бажання поширити свій
контроль на Західний Берлін. Водночас, глава радянського



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

7

1 8 6

уряду М. Хрущов звинуватив Західні держави у порушенні
Потсдамських угод 1945 р. та заявив, що вважає місто
(включно із західними секторами) столицею НДР. Згодом
СРСР запропонував перетворити Західний Берлін у
“вільне демілітаризоване місто” й у формі ультиматуму
запропонував США, Великій Британії та Франції упро-
довж шести місяців провести відповідні переговори. Однак
цю вимогу Західні держави відкинули, що призвело до
наростання конфронтації. Зокрема, у серпні 1960 р. східно-
німецький уряд запровадив в дію обмеження на відвідини
громадянами ФРН Східного Берліну. А незабаром керівники
ОВД ухвалили рішення узагалі закрити кордон, розпочавши
спорудження 13 серпня 1961 р. між Західним і Східним
Берліном високого муру (див. Документ №9). Прочитайте
Документ №10 та охарактеризуйте реакцію США на такі
дії. Чим закінчилася друга Берлінська криза?

Корейська війна 1950-1953 рр. стала першою війною
атомної ери. На початку з’ясуйте, що привело до зброй-
ного конфлікту між Північною і Південною Кореєю? У склад
північної коаліції, крім Північної Кореї, входили “китайські
народні добровольці” (офіційно вважалось, що КНР участі
у війні не бере), СРСР (теж неофіційний союзник), який
скерував на поля битв радників, військових спеціалістів і
вклав чимало грошей. З боку Півдня у війні були задіяні,
крім Південної Кореї, США, Велика Британія і Філіппіни,
а також низка інших країн у складі миротворчих сил ООН.
Опрацюйте Документ №11 і визначте, на чому ґрунту-
валось рішення США втрутитись у події в Кореї? Бойові
дії упродовж війни відбувались з перемінним успіхом, а
конфлікт набрав затяжного характеру. Порушувалось
навіть питання про використання американської ядерної
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зброї. З’ясуйте, якою була реакція на Корейську війну амери-
канської громадськості? Визначальну роль на припинення
бойових дій в Кореї мали: перемога на президентських
виборах 1952 р. у США Д. Ейзенхауера, та смерть у 1953 р.
Й. Сталіна.

По війні Корейський півострів залишився поділеним
на зони впливу СРСР і США. Корейська війна справила
вагомий вплив на подальшу американську зовнішньо-
політичну стратеґію. По-перше, вона змінила погляд на
країни “третього світу”; по-друге, виявила недостатню
підготовку армії США до бойових дій; по-третє, сприяла
усвідомленню потреби продовжувати підтримувати
Тайвань; по-четверте, переконала західних лідерів, що
комуністичні режими складають серйозну загрозу; по-п’яте,
послабила вплив США у реґіоні й зміцнила авторитет КНР.

Карибська криза 1962 р.*  стала найнебезпечнішим
конфліктом між СРСР і США у період “холодної війни”.
Вона виникла у жовтні 1962 р., коли Радянський Союз
почав розміщувати на Кубі ядерні ракети середнього
радіусу дії з метою відновити втрачений на той час страте-
ґічний паритет між двома наддержавами (відповідь на
розташування американських ракет у Туреччині). Які
переваги отримувала радянська сторона від розміщення
ядерних ракет на Кубі? Чому саме на цьому острові? Яким
було радянсько-американське співвідношення сил напере-
додні кризи? Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що
американці наприкінці 1950-х рр. проґавили Кубу, так само
як і дещо раніше Китай? Чому?

* Американська історіографія переважно вживає термін “Кубинська
ракетна криза”.
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22 жовтня 1962 р. президент США Дж. Кеннеді звернувся
до американської нації, повідомивши про розгортання на
Кубі радянських наступальних озброєнь та закликав СРСР
демонтувати і вивести радянські ракети з острова під нагля
дом ООН (див. Документ №12). З 24 жовтня 1962 р. було
встановлено морський карантин Куби (Чому американські
дипломати відмовились від терміну “блокада”?). Після
погрози радянського керівництва застосувати свої збройні
сили світ опинився перед загрозою повномасштабної ядер-
ної війни. Однак унаслідок п’ятиденних (24–29 жовтня
1962 р.) переговорів (т.зв. “гаряча лінія” Білий дім–Кремль)
Дж. Кеннеді і М. Хрущов досягли домовленості про
призупинення будівництва на Кубі радянських військових
баз, демонтаж і вивезення ракет; США, натомість, зобов’я-
зувалися негайно зняти блокаду Куби, не готувати і не
здійснювати військову інтервенцію на “острів свободи” та
вивести з території Туреччини американські тактичні ракети
“Юпітер” (див. Документ №13).  Які наслідки мала
Карибська криза? Котра зі сторін (СРСР, Куба, США)
найбільше втратила у результаті жовтневих подій 1962 р.?

Постійні кризи у відносинах між Заходом і Сходом у
1970-х рр. вилилися у процес розрядки міжнародної напру-
женості, що є предметом нашого розгляду у третьому
питанні. Станом на другу половину 1960-х рр. у світі уста-
лилась досить стабільна двополюсна система. Блоки,
очолювані СРСР і США, досягли стратегічної рівноваги і
паритету в озброєннях. Послабленню напруги і пошуку
діалогу сприяли також внутрішньополітичні зміни у низці
країн Заходу, зокрема “східна політика” канцлера ФРН
В. Брандта (1969–1974). У 1970 р. підписано Московський
договір між СРСР і ФРН, що зафіксував непорушність
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кордонів і задекларував можливість об’єднання НДР і
ФРН. Водночас, невдачі США у В’єтнамській війні та
невдоволення американської громадськості зумовили
відмову Вашинґтона від жорсткої конфронтації з СРСР.

Наведіть конкретні приклади американо-радянського
співробітництва у 1970-і рр. та дайте оцінку найважливі-
шим міждержавним договорам (ПРО 1972 р., ОСО-1 1972 р.,
ОСО-2 1979 р.) і скликанню Наради з питань безпеки і
співробітництва у Європі 1975 р. Чи можна говорити про
появу довіри у відносинах між двома наддержавами?
(прокоментуйте Документ №14).

Втім уже з кінця 1970-х рр. американо-радянське
суперництво знову загострилось. До цього призвели постійне
поширення впливів СРСР у країнах “третього світу” та
розміщення ракет “СС-20” у своїй європейській частині
(1977 р.) і Центрально-Східній Європі (1979 р.). Остаточним
крахом розрядки стало вторгнення радянських військ до
Афганістану (1979 р.) та бойкот у відповідь низкою країн
Заходу Олімпійських Ігор у Москві (1980 р.). До яких інших
заходів вдалися Західні держави, засуджуючи експан-
сіоністську політику СРСР? До яких наслідків привело
проголошення американської “Стратегічної оборонної
ініціативи” (СОЇ, “Зоряних воєн”)? Чому президент США
Р. Рейґан назвав Радянський Союз “країною зла”? Коли і
як завершилася “холодна війна”? Чи були у ній переможці?

Назагал, “холодна війна” мала далекосяжні наслідки
для світової спільноти. Вона затьмарила низку міжна-
родних конфліктів, що визначали хід історії до 1939 р., дала
поштовх появі нового озброєння, опосередковано стиму-
лювавши науково-технічний прогрес.
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СЛОВНИК

* Гонка озброєнь – процес прискореного накопичення
запасів зброї і військової техніки, їх якісного вдоскона-
лення на основі мілітаризації економіки і використання
досягнень НТР.

* Геополітика (від гр.  – земля і  – державні
або суспільні справи) – політологічна концепція, згідно з
якою зовнішня політика держав визначається геогра-
фічними факторами (положенням країни, природними
ресурсами, кліматом тощо).

* Розрядка (фр. відповідник détante – послаблення
напруженості) – етап розвитку міжнародних відносин у
1970-і рр., що характеризувався пом’якшенням напруги і
утвердженням принципів мирного співіснування у період
“холодної війни”.

* Холодна війна (англ. Cold War) – популярна назва
періоду геополітичної, економічної та ідеологічної
конфронтації між західними державами і країнами
радянського блоку, що тривала з середини 1940-х – до
початку 1990-х рр.
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ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТ №1
 Генрі Кіссінджер1  “Про причини загострення

американо-радянських відносин
і початок “холодної війни”

(Уривок)
[…] Початковим інстинктивним пориванням Трумена2

було налагодження відносин зі Сталіним 3 , особливо
зважаючи на те, що американські начальники штабів все
ще прагнули радянської участі у війні проти Японії. Хоч
Трумена приголомшила непохитність Молотова4  під час
першої зустрічі з радянським міністром закордонних справ
у квітні 1945 р., він тлумачив труднощі наявністю різного
історичного досвіду. “Нам слід остерігатись росіян, – заявив
Трумен, вони не вміють поводитись. Вони схожі на слона в
магазині з посудом. Їм лише двадцять п’ять років. Нам вже
більше ста, а британці старші на декілька століть.  Ми

1 Кіссінджер Ганс (Генрі) Альфред – американський політичний і
громадський діяч, провідний спеціаліст у сфері міжнародних відносин.
Упродовж 1969–1975 обіймав посаду помічника президента США з
національної безпеки, в 1973–1977 – державний секретар в адміністраціях
Р. Ніксона та Дж. Форда. Лавреат Нобелівської премії миру (1973)

2 Трумен Гаррі (1884–1972) – 33-й президент США (1945–1953),
представник Демократичної партії, чия зовнішня політика була
спрямована на зміцнення національної безпеки країни та протидію
поширенню комунізму у світі.

3 Сталін (справжнє прізвище Джуґашвілі) Йосиф Віссаріонович (1878/
1879–1953) – радянський політик, диктатор, Генеральний секретар ЦК
ВКП (б) (з 1952 КПРС) у 1922–1953, голова Ради Народних Комісарів
СРСР (з 15.03.1946 – Ради Міністрів СРСР) протягом 1941–1953.

4  Молотов (справжнє прізвище Скрябін) В’ячеслав Михайлович (1890–
1986) – радянський політик, народний комісар (з 1946 р. міністр)
закордонних справ СРСР (1939–1949; 1953–1957). За свою
непримиренну позицію, а також часте використання права “вето”
отримав в дипломатичних колах прізвисько “Містер Ні”.
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змушені навчити їх, як поводитись”. Це була типово амери-
канська заява. Ґрунтуючись на припущенні про наявність
засадничої гармонії, Трумен пояснював розбіжності з
Совєтами не протилежними геополітичними інтересами, а
“невмінням поводитись” і “політичною незрілістю”. Іншими
словами, він вірив у можливість схилити Сталіна до “нор-
мальної” поведінки, і коли він усвідомив, що, по суті, напруга
між Радянським Союзом і Сполученими Штатами відбува-
ється не через причину якогось непорозуміння, а має природ-
жений характер, розпочалась історія “холодної війни” […].
  Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. – Москва:

Ладомир, 1997. – С. 383.

ДОКУМЕНТ №2

 Записка керівника комісії Народного комісаріату
закордонних справ СРСР у справі відшкодування

збитків, завданих Радянському Союзу гітлерівською
Німеччиною і її союзниками, І.М. Майського1

народному комісару закордонних справ
В.М. Молотову з питань майбутнього миру і

повоєнного устрою
(Цілком таємно), Москва, 10 січня 1944 р.2

(Уривок)
[…] 3) Німеччина по війні повинна бути окупована

союзниками на термін не менше 10 років, розчленована
на декілька більш-менш незалежних держав і піддана
1   Майський (справжнє прізвище Ляховецький) Іван Михайлович (1884–

1975) – радянський дипломат. У 1929–1932  уповноважений представник
СРСР у Фінляндії, 1932–1943 – посол у Великій Британії, 1943–1946 –
заступник наркома закордонних справ СРСР.

2  Записка була скерована ключовим радянським політикам: Й. Сталіну,
К. Ворошилову, А. Мікояну, Л. Берії, М. Литвинову та В. Деканозову.



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 7

1 9 3

потрійному роззброєнню – військовому, індустріальному
й ідеологічному. На Німеччину слід накласти важкі
репараційні виплати (у тому числі і працею), а військових
злочинців у широкому розумінні слова, суворо покарати.

4) В решті Європи не повинно бути допущено ство-
рення окремих держав чи комбінацій держав із сильними
сухопутними арміями. В повоєнній Європі має залишитися
лише одна могутня сухопутна держава – СРСР і лише одна
могутня морська держава – Англія.

5) Франція повинна бути відновлена як більш-менш
велика держава, однак недоцільно сприяти відродженню
її колишньої воєнної могутності […].

8) З точки зору СРСР, небажане утворення у пово-
єнній Європі різних федерацій малих країн (Дунайської,
Балканської, Скандинавської і т.д.).

9) Польща повинна бути відновлена як незалежна і
життєздатна держава, але по можливості в мінімальних
територіальних розмірах […].

14) СРСР зацікавлений в скороченні впливу Туреч-
чини, особливо на Балканах. Мають бути використані всі
можливості для послаблення ролі Туреччини як “варто-
вого” на протоках […].

22) СРСР надзвичайно зацікавлений в допомозі з боку
США й Англії у справі свого відновлення після війни. Пере-
говори з цього приводу слід починати вже зараз. Бажано
забезпечити отримання протягом 5-10 років після війни най-
потрібніших для відновлення товарів на основі займу-оренди,
а менш потрібних – у формі довгострокових кредитів […].

(Про можливі взаємини із США та Англією) […] Якщо
перший повоєнний період призведе до розв’язання в
Європі пролетарських революцій, то взаємини між СРСР,
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з одного боку, і Сполученими Штатами та Англією, з дру-
гого боку, мають отримати напружений і навіть гострий
характер. Основне протиріччя капіталізм-соціалізм вийде
на перший план. Особливо яскраво це протиріччя
виявиться у відносинах між СРСР і США, позаяк у даному
випадку обидві ці країни є протилежними полюсами
соціальної напруги […].
 Советский фактор в Восточной Европе, 1944–1953 гг.: В

2-х тт. Документы / Т.1. – 1944–1948 гг./Отв. ред.
Т.В. Волокитина. – Москва: РОССПЭН, 1999. – С. 40–46.

ДОКУМЕНТ №3
 “З промови Вінстона Черчіла у м. Фултон (США)”,

5 березня 1946 р.
(Уривок)

[…] Ми розуміємо, що росіяни повинні безпечно почу-
вати себе на своїх західних кордонах, незалежно від будь-
якого відновлення німецької аґресії. Ми вітаємо той факт,
що Росія займає належне їй місце серед провідних націй
світу […]. Однак мій обов’язок полягає в тому, щоби подати
вам деякі факти про нинішню ситуацію в Європі.

Від Щеціна на Балтиці до Трієсту на Адріатиці на конти-
нент опустилась залізна завіса. За цією лінією зберігаються
всі скарби древніх держав Центральної і Східної Європи.
Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Бєлґрад, Буха-
рест, Софія – всі ці знамениті міста і населення в цих
районах перебувають в радянській сфері і всі підпорядко-
вуються, у тій чи іншій формі, не лише радянському впливу,
але й значною мірою контролю Москви, який зростає […].
Комуністичні партії, які були дуже незначними у всіх
східних державах Європи, набули надзвичайної сили, що
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переважає їхню чисельність, і бажають повсюдно встановити
тоталітарний контроль. Поліцейські уряди превалюють
майже в усіх цих країнах, і до нині, за винятком Чехосло-
ваччини, в них не існує справжньої демократії. Туреччина
і Персія глибоко стривожені і занепокоєні претензіями, які
висуваються їм, і тиском, який здійснює Московський уряд
[…]. У більшості країн, що розташовані далеко від російських
кордонів і розкидані по всьому світі, створені комуністичні
п’яті колони, які діють у повній єдності і абсолютній покорі
вказівкам, що надходять з Комуністичного центру. За
винятком Британської співдружності націй і США, де
комунізм перебуває в зародковому стані, компартії, чи п’яті
колони, складають зростаючу загрозу і небезпеку для
християнської цивілізації […]. Я не вірю в те, що Радянська
Росія бажає війни. Вона прагне плодів війни і безмежного
поширення своєї сили і своїх доктрин […]. Росіяни найбільше
гордяться силою, і немає нічого такого, до чого вони б
відносились з меншою повагою, аніж військова слабкість […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 65–66.

ДОКУМЕНТ №4

 “З інтерв’ю Й. Сталіна кореспонденту “Правди”
щодо промови В. Черчіла у Фултоні, 13 березня 1946 р.

(Уривок)
[…] Питання: Чи можна вважати, що промова п. Черчіла

завдає шкоди справі миру і безпеки?
Відповідь: Безумовно, так. По суті справи, п. Черчіл

тепер стоїть на позиції розпалювачів війни. І п. Черчіл тут
не єдиний, – у нього є друзі не лише в Англії, але й в
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Сполучених Штатах […]. Слід зазначити, що п. Черчіл і його
друзі навдивовижу нагадують у цьому плані Гітлера і його
друзів […]. Німецька расова теорія привела Гітлера і його
друзів до висновку, що німці, як єдина повноцінна нація,
повинні панувати над іншими націями. Англійська расова
теорія приводить п. Черчіла і його друзів до переконання,
що нації, котрі розмовляють англійською мовою, як єдині
повноцінні, повинні панувати над рештою націй світу. По
суті справи, п. Черчіл і його друзі в Англії і США висувають
націям, котрі не розмовляють англійською мовою, щось на
зразок ультиматуму: визнайте наше панування добровільно,
і тоді все буде гаразд, – інакше неминуча війна […].

Питання: Як Ви розцінюєте ту частина промови п.
Черчіла, де він нападає на демократичний устрій сусідніх
з нами європейських держав і де він критикує
добросусідські взаємини, що встановились між тими
державами і Радянським Союзом?

Відповідь: Ця частина промови п. Черчіла є сумішшю
елементів брехні з елементами грубості і нетактовності […].
Німці вторглись у СРСР через Фінляндію, Польщу,
Румунію, Болгарію, Угорщину. Німці могли вторгнутись
через ці країни тому, що в тих країнах тоді існували уряди,
ворожі Радянському Союзові […]. Виникає питання, що
може бути дивного у тому, що Радянський Союз, бажаючи
убезпечити себе на майбутнє, намагається досягти того,
аби в цих країнах існували уряди, що лояльно налаштовані
до Радянського Союзу? […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 66–67.
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ДОКУМЕНТ №5
 Джордж Кеннан1  “Джерела радянської поведінки”

(Уривок)
[…] Роздуми штовхають до висновку, що мати справу

з радянською дипломатією легко, але водночас важче, аніж
з дипломатією таких аґресивних лідерів як Наполеон і
Гітлер. З одного боку, вона чуттєвіша до спротиву, здатна
відступати на окремих ділянках дипломатичного фронту,
якщо сила, що їй протистоїть, визнається вагомішою і,
відповідно, раціональнішою з точки зору логіки і риторики
влади. З другого боку, її непросто подолати чи зупинити,
отримавши над нею лише одну-єдину перемогу. А наполег-
лива впертість, яка керує нею, свідчить про те, що успішно
протистояти їй можна не з допомогою спорадичних дій,
котрі залежать від скороминучих капризів демократичної
суспільної думки, а лише з допомогою продуманої довго-
строкової політики противників Росії, яка має бути не менш
послідовною у своїй меті і не менш різноманітна і винахід-
лива в засобах, аніж політика самого Радянського Союзу […].
За даних обставин наріжним каменем політики Сполучених
Штатів відносно Радянського Союзу, поза сумнівом, має
бути тривале, терпляче, але тверде і пильне стримування
експансіоністських тенденцій Росії. Важливо відзначити,
однак, що така політика немає нічого спільного із зовніш-
ньою суворістю, з пустими чи хвалькуватими заявами про
твердість. Хоч Кремль частіше виявляє гнучкість, зіштовху-
ючись з політичними реаліями, він, без сумніву, стає незво-
рушним, коли мова заходить про його престиж […]. Тому,
1   Кеннан Джордж Фрост (1904–2005) – авторитетний американський

дипломат, учений, автор доктрини “стримування комунізму”, засновник
“Інституту Кеннана”.



ЗА
Н

Я
ТТ

Я
  

7

1 9 8

щоб успішно будувати відносини з Росією, іноземна держава
має неминуче зберігати спокій і зібраність, та висувати вимо-
ги до її політики таким чином, щоби в неї залишався шлях до
поступок без шкоди для престижу […]. Зважаючи на сказане,
зрозуміло, що радянський тиск на вільні інституції західного
світу можна стримати лише з допомогою штучної і пильної
протидії в різних географічних і політичних точках, що
постійно змінюються, залежно від зсувів і змін в радянській
політиці, але його неможливо усунути з допомогою заклинань
і балачок. Росіяни очікують безкінечного поєдинку і вважа-
ють, що вже досягли значних успіхів […]. Нехай ідеологічні
переконання дозволяють правителям Росії думати, що істина
на їхньому боці і що вони можуть не поспішати. Проте ті з
нас, хто не сповідує цієї ідеології, можуть об’єктивно оцінити
правильність цих постулатів […]. Припустімо, що Заходу
вдасться знайти сили і засоби для стримування радянської
влади упродовж 10–15 років. Чим це закінчиться для Росії?
Радянські лідери, застосувавши сучасну техніку в мистецтві
деспотизму, вирішили проблему послуху в межах своєї
держави. Мало хто кидає їм виклик; але навіть ті поодинокі
не можуть вести боротьби проти державних органів
пригноблення. Тому кожен, хто уважно стежить за розвитком
радянсько-американських відносин, не буде скаржитися на
те, що Кремль кинув виклик американському суспільству.
Навпаки, він, до певної міри, буде вдячний долі, котра
пославши американцям суворе випробування, поставила
їхню, як нації, безпеку у залежність від спроможності згурту-
ватися і взяти на себе відповідальність морального і
політичного керівництва, передбачене історією […].
  Кеннан Дж. Истоки советского поведения // http://

www.coldwar.ru/bases/ the-sources-of-soviet-conduct.php.
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ДОКУМЕНТ №6
 Послання американського президента Гаррі

Трумена до Конгресу США,
12 березня 1947 р. (“доктрина Трумена”)

Серйозність ситуації, яка породжує нинішнє проти-
стояння у світі, змусила мене звернутися до спільної сесії
Конгресу. Зовнішня політика і національна безпека нашої
країни перебувають під загрозою. Одне з питань, яке я
хочу запропонувати на Ваш розгляд та вирішення, стосу-
ється Греції і Туреччини. Сполучені Штати отримали від
грецького уряду невідкладне прохання про фінансову та
економічну допомогу. Попередні звіти Американської еконо-
мічної місії і рапорти амбасади США в Греції підтверджують
таку необхідність, як запоруку виживання Греції як вільної
держави. Я не вірю, що американський народ і Конгрес
залишаться глухими до прохань грецького уряду […].

Існування грецької держави утруднюється терорис-
тичною діяльністю декількох тисяч озброєних осіб, очолю-
ваних комуністами, які відкрито не підкоряються уряду в
низці районів, особливо вздовж північних кордонів. Тим
часом, грецький уряд не спроможний самотужки впоратися
із ситуацією. Грецька армія – не чисельна і погано екіпіро-
вана. Вона потребує військового оснащення, що дало б
змогу відновити владу уряду по всій грецькій території.
Греція повинна отримати допомогу і це перетворить її на
справді незалежну і з почуттям власної гідності демок-
ратію. Сполучені Штати зобов’язані допомогти, бо жодна
інша держава не здатна це зробити […] Сусід Греції –
Туреччина також заслуговує на нашу увагу. Майбутнє
Туреччини, як незалежної й економічно міцної держави, зале-
жить від волелюбних людей світу не менше, аніж майбутнє
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Греції. Обставини, в яких Туреччина перебуває нині,
подібні до грецьких […]. Як і у випадку з Грецією, Туреч-
чина потребує допомоги Сполучених Штатів […].

Одна із засадничих концепцій зовнішньої політики
Сполучених Штатів полягає у створенні умов, в яких ми
та інші нації світу матимуть можливість будувати своє
життя так, як того забажають – без примусу […]. Гаранту-
ючи розвиток націй, вільний від примусу, Сполучені
Штати відіграли провідну роль в утворенні Організації
Об’єднаних Націй, покликанням якої є поширення свободи
і незалежності на всіх її членів. Ми не зможемо реалізувати
нашу мету, якщо не готові допомогти вільним народам
відстояти їхні інституції та національні об’єднання у
суперництві з аґресивними рухами, що шукають підтримки
з боку тоталітарних режимів […]. Нині кожна нація мусить
обрати поміж двома альтернативними шляхами розвитку
[…]. Один шлях базується на волі більшості, вільних
інституціях, представницькому уряді, вільних виборах,
гарантії особистих свобод, свободи слова, релігії і відсут-
ністю політичного тиску. Другий шлях базується на волі
меншості, насильно нав’язаний більшості. Він характе-
ризується терором і насильством, контролем над пресою і
радіо, фіктивними виборами і придушенням особистих
свобод […].

Я вважаю, що підтримка народів, які чинять опір
спробам підпорядкування з боку озброєних меншин чи
тиску ззовні, має стати політикою Сполучених Штатів […].
 The Truman Doctrine, March 12, 1947 // Fifty Major Documents

of the Twentieth Century (An Anvil Original) / Ed. By L. Snyder.
– Princeton: D. Van Nostrand Company, 1955. – P. 131–137.
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ДОКУМЕНТ №7

 Північно-Атлантичний договір, 1949 р.1
(Уривок)

Преамбула:
Договірні сторони, підтверджуюючи свою віру у

завдання і принципи Організації Об’єднаних Націй і своє
бажання жити в мирі з усіма народами та усіма урядами,
сповнені рішучості захистити свободу, загальну спадщину
і цивілізацію своїх народів, базованих на принципах
демократії, свободи особистості і верховенства права,
бажаючи забезпечити стабільність і добробут в районі
північної частини Атлантичного океану, рішуче зва-
жились поєднати свої зусилля для колективної оборони,
для збереження миру і безпеки та уклали між собою такий
Північно-Атлантичний договір:

Стаття 1.
Договірні сторони зобов’язуються, як це передбачено

Статутом Організації Об’єднаних Націй, вирішувати усі
міжнародні суперечки, учасниками яких вони можуть
бути, мирними засобами, таким чином, щоб міжнародний
мир, безпека і справедливість не піддавались загрозі, а
також утримуватися у своїх міжнародних відносинах від
погрози чи застосування сили будь-яким чином, несумісним
із завданнями Організації Об’єднаних Націй.

1 Північно-Атлантичний договір (НАТО; North Atlantic Treaty
Organization) підписали 4 квітня 1949 р. у Вашинґтоні міністри
закордонних справ США, Канади, Великої Британії, Франції, Італії,
Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Португалії, Норвегії, Данії,
Ісландії. У 1952 р. до НАТО приєдналися Греція і Туреччина, у 1955 р. –
ФРН, 1982 р. – Іспанія, 1999 р. – Польща, Угорщина, Чехія.
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Стаття 2.
Договірні Сторони будуть сприяти подальшому роз-

виткові мирних і дружніх відносин шляхом зміцнення своїх
вільних інституцій, шляхом досягнення кращого розуміння
принципів, на яких базуються ці інститути та сприяння
досягнення умов стабільності і добробуту. Вони прагну-
тимуть усувати конфлікти і протиріччя у своїй міжнародній
економічній політиці і заохочуватимуть економічне
співробітництво між усіма ними, чи будь-ким із них.

Стаття 3.
Аби ефективніше здійснювати завдання цього Дого-

вору, Сторони, діючи окремо чи спільно, шляхом реалізації
власних можливостей і ефективної взаємодопомоги, підтри-
муватимуть і розвиватимуть свою індивідуальну та колек-
тивну здатність протидіяти збройному нападові.

Стаття 4.
Договірні Сторони консультуватимуться між собою

щоразу, коли, на думку однієї з них, територіальна ціліс-
ність, політична незалежність чи безпека будь-якої із
Сторін будуть піддані загрозі.

Стаття 5.
Договірні Сторони погоджуються, що збройний напад

проти однієї чи декількох з них в Європі чи Північній Америці
розглядатиметься як напад проти них усіх. Відповідно до
цього, вони погоджуються, якщо такий збройний напад
відбудеться, кожна з них, у порядку здійснення права інди-
відуальної або колективної самооборони, визнаної 51-ою
статтею Статуту Організації Об’єднаних Націй, буде
допомагати стороні чи сторонам, що зазнали нападу,
шляхом негайного прийняття, індивідуально і за згодою з
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іншими Сторонами, такої дії, яка їй видається за потрібну,
у тому числі і застосування збройної сили, щоби відновити
і підтримати безпеку району північної частини Атлан-
тичного океану […].

Стаття 10.
Договірні Сторони можуть на основі одноголосної

згоди запросити будь-яку іншу європейську державу, яка
у змозі втілювати в життя принципи цього Договору і
сприяти безпеці району північної частини Атлантичного
океану, приєднатися до цього Договору […].
 The North Atlantic Treaty, April 4, 1949 // Fifty Major Documents

of the Twentieth Century (An Anvil Original) / Ed. By L. Snyder. –
Princeton: D. Van Nostrand Company, 1955. – P. 138–141.

ДОКУМЕНТ №8

 “Позиція Радянського уряду стосовно
інтеграційних процесів у західних зонах окупації

Німеччини, 6 березня 1948 р.”
(Уривок)

[…] Утворення Бізонії1  неможливо пояснити економіч-
ними причинами. Цей крок, що привів до розколу Німеччини,
продиктований бажанням розв’язати собі руки для про-
ведення в західній частині Німеччини тієї односторонньої
політики англо-американських властей, яку їм не вдавалося
нав’язати Контрольній Раді відносно всієї Німеччини.
1  Бізонія – економічне об’єднання американської та британської зон

окупації Німеччини, угоду про яке між США та Великою Британією
було підписано у грудні 1946 р. (набула чинності 1 січня 1947 р.). Угода
передбачала організацію англо-американського імпортно-експортного
агентства і об’єднаного англо-американського комітету у Вашингтоні.
Згідно з домовленостями було утворено спільні німецькі бізональні
адміністративні управління.
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Оскільки відступ від ялтинської і потсдамської політики
наштовхнувся на спротив в Контрольній раді, уряди
Великобританії і США створили англо-американську
Бізонію зі своїми двосторонніми органами, де вони, в обхід
Контрольної ради, почали проводити свої сепаратні
політичні й економічні плани […].
  Нота Советского правительства правительству

Великобритании от 6 марта 1948 года//Советский Союз и
Берлинский вопрос (Документы). – Москва, 1948. – С. 15.

ДОКУМЕНТ №9

 “Із спогадів М.С. Хрущова1  про рішення звести
Берлінський мур”, 1961 р.

(Уривок)
[…] Як надалі Ульбріхту2 діяти? У нього були навстіж

відчинені двері. Коли він закликав своїх людей до дисципліни
чи вдавався до адміністративних заходів, німці втікали,
особливо кваліфіковані робітники […]. У мене давно виникла
думка встановити якийсь контроль, закривши виходи і
лазівки […]. Ульбріхт, довідавшись від Первухіна3  про мій
план, у захопленні сказав: “Я цілком за! Це справжня допо-
мога!”. Ми в нашому керівництві обміркували план дій та
одноголосно ухвалили рішення втілити його в життя якомога
швидше. За згодою з Ульбріхтом зібрали закриту нараду
представників всіх країн, що входили до Варшавського

1 Хрущов Микита Сергійович (1894–1971) – державний діяч СРСР, гене-
ральний секретар ЦК КПРС (1953–1964). Уславився своєю категорич-
ністю і непередбачуваністю у прийнятті рішень у міжнародних справах.

2 Ульбріхт Вальтер (1893–1973) – комуністичний лідер НДР, Генераль-
ний (1950–1953) та Перший (1953–1971) секретар ЦК Соціалістичної
єдиної партії Німеччини (СЄПН).

3 Первухін Михайло Григорович (1904–1978) – радянський партійний і
державний діяч, посол СРСР в НДР (1958–1962).
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пакту. Були присутні тільки секретарі ЦК і глави Ради
міністрів. Було зроблено коротку доповідь і запропоновану
таку тактику дій: у визначений час будуть встановлені
шлагбауми й інші прикордонні атрибути, війська підійдуть
до того кордону, попереду німецькі солдати, котрі почнуть
встановлювати контроль, а позаду, на певній відстані –
ряди наших військ. Вибрали 13 серпня. Така дата вважається
нещасливою, але я сказав тим, хто сумнівався, що ця дата
стане для нас щасливою […].
  Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//“Вопросы

истории”. – Москва, 1993. – №10. – С. 68–69.

ДОКУМЕНТ №10
 Джон Кеннеді “Я – берлінець!”

(Уривок)
[…] Дві тисячі років тому, найвеличнішою вважалась

фраза “Я – римлянин!”. Нині, в світі свободи, найвеличніше
сказати: “Я – берлінець!” […]. Сьогодні багато людей не
розуміють, чи вдають, що не розуміють, у чому суть роз-
біжностей між вільним і комуністичним світом. Нехай
приїжджають у Берлін і подивляться. Хтось каже, що кому-
нізм є складовою майбутнього. Нехай приїжджає у Берлін і
подивиться. Хтось каже, в Європі чи деінде, що з кому-
ністами можна співпрацювати. Нехай приїжджає у Берлін і
подивиться. Дехто каже, що комунізм є згубною системою,
але дозволяє досягати економічних успіхів. Нехай приїжджає
у Берлін і подивиться […]. Від імені своїх співгромадян, що
живуть за багато миль звідси, на іншому боці Атлантики, я
хочу сказати, що незважаючи на відстань, вони горді роз-
ділити з Вами історію останніх 18 років. Я не знаю жодного
міста чи містечка, крім Західного Берліну, що в облозі упро-
довж 18 років, але повне життя, сили, надії і рішучості […].
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Ви живете на захищеному острові свободи і Ваше життя є
частинкою мого […]. Тому, як вільна людина, я з гордістю
заявляю: “Я берлінець!”.
 John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner (“I am a ‘Berliner’”)//

http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkberliner.html.

ДОКУМЕНТ №11
 “Роздуми Г. Кіссінджера про Корейську війну”

(Уривок)
[…] Рішення Трумена виступити на захист Кореї

значною мірою ґрунтувалось і на традиційній концепції
національних інтересів. Вставши на шлях експансії,
комунізм нарощував виклик з кожним повоєнним роком.
Комунізм відчув себе впевнено в Східній Європі у 1945 р.,
завдячуючи окупаційній присутності Червоної Армії.
Внаслідок внутрішньої змови у 1948 р. він отримав перемогу
в Чехословаччині. Поширився у 1949 р. в результаті грома-
дянської війни на Китай […]. Успіх вторгнення в Корею
(комунізму – Р.С.) міг мати катастрофічні наслідки для
Японії, котра, відокремлена від Кореї лише вузьким Япон-
ським морем, завжди вважалась останньою ключовою, у
стратеґічному розумінні слова, територією Північно-Східній
Азії. Нічим не стриманий комуністичний контроль міг
викликати привид загальноазійського монолітного кому-
ністичного монстра і підірвав би прозахідну орієнтацію
Японії […]. Американські керівники вбачали в Корейській
війні радянську стратеґію хитрого втягнення Америки у
віддалений азійський конфлікт для полегшення радянського
нападу на позиції союзників в Європі. Це було грандіозною
переоцінкою, як радянської потуги, так і здатності Сталіна
до рішучих дій. У жодному з етапів своєї кар’єри цей скру-
пульозний і тверезий аналітик не кидав на шальку терезів
усе зразу. Водночас, Сталін сприймав нарощування міці



ЗА
Н

Я
Т

ТЯ
 7

2 0 7

Заходом не як оборонний захід, як це було насправді, а як
привід для військового протистояння, чого він завжди
побоювався і намагався уникнути. Обидві сторони, по суті
справи, готувались до такого перебігу подій, який не відобра-
жав намірів жодної з них, – до прямого повномасштабного
конфлікту військового характеру […].
  Киссинджер Г. Дипломатия/Пер. с англ. –Москва:

Ладомир, 1997. – С. 429–446.

ДОКУМЕНТ №12
 Джон Кеннеді “Звернення до нації у зв’язку з

Карибською кризою”,
22 жовтня 1962 р.

(Уривок)
[…] Наша політика – це політика терпеливості і стри-

мування, що й личить миролюбній і могутній нації […]. Ми
завчасно і цілком безпідставно ризикуємо бути втягненими
у світову ядерну війну, у якій навіть плоди перемоги будуть
попелом […]. Я спрямував Конгресу наступні ініціативи,
що мають бути негайно реалізовані.

Перше: […] Піддати суворому карантину всі військові
оснащення на кораблях, що прямують до Куби. У випадку,
коли на них буде виявлено наступальне озброєння, такі
кораблі, з якої б держави чи порту вони не прямували,
завернуть […].

Друге: Інспектування Куби і військового будівництва
на ній слід продовжити і посилити […].

Третє: Запуск ракет з території Куби проти будь-якої
держави у напрямку Західного Гемпширу, розцінюватиметь-
ся як атака Радянського Союзу на Сполучені Штати […].

Четверте: Як необхідний превентивний крок, ми
підсилюємо нашу базу в Ґуантанамо […].
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П’яте: Цієї ночі ми негайно скликаємо Консультативну
Раду Організації Американських Держав для розгляду
договору про безпеку у нашій (Західній – Р.С.) півкулі […].

Шосте: Згідно із Статутом Об’єднаних Націй, ми
ініціюємо скликання цієї ночі екстреного засідання Ради
Безпеки ООН […]. Наша резолюція закликає негайно
демонтувати і вивести всі наступальні озброєння з Куби
під наглядом ООН […].

Сьоме і останнє: Я закликаю лідера Радянського Союзу
Хрущова зупинити і денонсувати таємний, необачний і
провокативний договір (з Кубою – Р.С.) заради миру і
стабілізації відносин між нашими державами. Я закликаю,
аби він відмовився від курсу на світове домінування і
приєднався до історичних зусиль припинити небезпечну
гонку озброєнь і трансформувати історію людства. Він зараз
має можливість відвернути світ від безодні краху […].
 John F. Kennedy. Cuban Missile Crisis Address to the Nation//

h t t p : / / w w w. a m e r i c a n r h e t o r i c . c o m / s p e e c h e s /
jfkcubanmissilecrisis.html.

ДОКУМЕНТ №13

 “З послання М.С. Хрущова президенту США
Дж. Кеннеді, 10 грудня 1962 р.”

(Уривок)
[…] Ми з Вами пережили упродовж короткого часу досить

гостру кризу. Її гострота полягала в тому, що ми з Вами вже
зараз були готові зітнутися в бою, а це могло привести до
світової термоядерної війни. Так, до світової термоядерної
війни з усіма її жахливими наслідками. Ми врахували це, і
будучи переконаними, що людство ніколи не пробачило б
нашим діячам, які не вичерпали всіх можливостей для
запобігання катастрофи, пішли на компроміс, хоч розуміли, і
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зараз заявляємо про це, що Ваші претензії не мали жодного
підґрунтя, ніякої правової основи, що це було проявом
справжнього свавілля у міжнародних справах. Ми пішли на
компроміс тому, що головною нашою метою було подати руку
допомоги кубинському народові, задля того, аби виключити
можливість вторгнення на Кубу, щоби Куба могла існувати і
розвиватися як вільна суверенна держава. Це наша головна
мета сьогодні, вона залишається головною метою на завтра
і жодної іншої мети ми не ставили і не ставимо […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 270–271.

ДОКУМЕНТ №14
 “Роздуми американського сенатора Г. Джексона1

про політику розрядки”, Вашинґтон, 20 червня 1974 р.
(Уривок)

[…] Згідно з нинішньою радянською термінологією,
розрядка, чи “мирне співіснування”, є стратеґічною альтер-
нативою відвертому войовничому антаґонізму до так званих
“капіталістичних країн”. Це поняття не включає відмову
Радянського Союзу і його союзників від конфлікту з лібе-
ральними країнами Заходу. Лобовий конфлікт поступається
перед непрямими методами боротьби з використанням нево-
єнних засобів, що називаються “ідеологічними”: у радянській
практиці це передбачає підривні дії, пропаганду, політичний
шантаж та розвідувальні операції […].
 Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности (1945–1999).

– Москва: Издательство “Астрель”, 2000. – С. 325–326.
1   Сенатор Г. Джексон більше відомий завдяки т.зв. поправці “Джексона-

Веніка” до “Закону про торгівлю США” 1974 р., прийнятої під тиском
єврейського лобі Сполучених Штатів, котре протестувало проти
радянської імміґраційної політики стосовно євреїв. Згідно з поправкою,
товари, що експортувались з СРСР до США, обкладались дискри-
мінаційними митами і тарифами.
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