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АНОТАЦІЯ 

Макуха Ю. В. Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті суспільно-

політичної модернізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку" (політичні науки). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена визначенню характеру співвідношення між суспільно-

політичною модернізацією у країнах АСЕАН та динамікою регіональної інтеграції.   

Актуальність  теми  дослідження  зумовлена тим, що в сучасному світі 

міжнародна інтеграція нерозривна із загальними тенденціями розвитку суспільств 

у світі, тенденціями, що проявляються в усіх сферах функціонування держав. 

Одною з таких тенденція є модернізація суспільства, що має на меті глибоку 

трансформацію з метою адаптуватися до змінених умов на глобальному рівні, 

сприяти пошуку державою свого місця в світовій системі. Взаємозв’язок між 

інтеграцією та модернізацією з усією очевидністю розкривається у країнах, що 

розвиваються, де суспільно-політичні трансформації сприяють більшій 

відкритості до міжнародного співробітництва, в багатьох випадках також 

призводять до перегляду змісту та пріоритетів зовнішньої політики. Одним із 

найбільш цікавих та ґрунтовних є приклад взаємозв’язку суспільно-політичної 

модернізації та інтеграції країн АСЕАН. Досвід країн АСЕАН становить 

особливий інтерес для України, яка також перебуває у ситуації, коли внутрішні 

перетворення тісно пов’язані із трансформацією міжнародного середовища, й, у 

свою чергу, дієво впливають на таку трансформацію.  

У дисертації вирішується наукова проблема, яка полягає у дослідженні 

характеру та динаміки суспільно-політичної модернізації в країнах АСЕАН на 

сучасному етапі, її впливу на процес регіональної інтеграції в Асоціації країн 

Південно-Східної Азії, його інтенсивність та ефективність, а також зворотній 

вплив поглиблення інтеграції в межах АСЕАН на забезпечення цілей суспільно-

політичної модернізації в усьому інтеграційному просторі АСЕАН. 
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Модернізація в роботі трактується як процес моральних, етичних, 

технологічних, економічних і соціальних інновацій, а її ціль – як підвищення 

стандартів і поліпшення рівню добробуту в окремо взятій країні. Специфіка 

модернізації в країнах АСЕАН зводиться до наступних ознак, які лежать в основі 

суверенних політик: наявність сильної і дієздатної державної традиції; наявність 

стратегії та чіткого, покрокового плану дій; реалізація мобілізаційної моделі 

розвитку, складовими якої є традиційний комунітаризм і економічний націоналізм, 

що ставить загальносуспільні інтереси  вище приватних; трактування суспільства  

не як сукупності індивідів, що мають егоїстичні цілі, а як спільноти, для якої 

обов'язки членів суспільства пріоритетніші їхніх прав; високий рівень керованості 

трансформаційних процесів, орієнтованих на забезпечення довгострокової 

політичної стабільності, безпеки, стійкого економічного зростання; поступовість 

введення національного господарства в режим самопідтримки зростання; опір на 

модернізуючу роль науки, техніки і технологій; підвищення культурної 

гомогенності нації, що базується на використанні переваг повного циклу 

безперервної освіти;  вдосконалення ринкового механізму  у напрямку його 

соціальної орієнтації та експортна орієнтованість виробництв. 

Уперше розглянуто процес регіональної інтеграції в АСЕАН з позиції 

історико-релятивістської методології, як прояв загального регіонального 

феномену суспільно-політичної модернізації та трансформації структури 

суспільних відносин в регіоні. Автором запропоновано підхід до аналізу 

модернізації і інтеграції у регіоні у синергії, що дозволяє розглядати їх динаміку 

як єдиний, синхронізований в межах всього регіону процес, на інтенсивність 

якого не впливають економічні, політичні та етнічні відмінності між окремими 

країнами, і який забезпечує генерування спільних регіональних інтересів задля 

забезпечення конкурентоспроможності всього регіону у міжнародному 

середовищі. В цьому контексті доведено, що інтеграція в рамках АСЕАН 

здійснюється на солідаристській основі і є наслідком застосування 

мобілізаційних, солідаристських за характером, національно-егоїстичних моделей 

модернізації. Здійснено аналіз солідаристського характеру модернізації і 
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інтеграції у регіоні, який проявляється у реалізації принципу примату спільних 

інтересів щодо приватних. 

Удосконалено класифікацію теоретичних джерел та систематизовано 

теоретичні і емпіричні підходи до вивчення процесів модернізації та інтеграції в 

регіоні АСЕАН, а також удосконалено підхід до аналізу інтеграційного 

об'єднання АСЕАН як системоутворюючого чинника суспільно-політичної 

модернізації у регіоні та механізму герметизації регіону, спрямованого проти 

спроб інтервенції глобальних акторів до соціального і економічного простору. 

В роботі в рамках дослідження парадигми модернізації та особливостей 

інтеграції у регіоні як засобу реалізації її завдань, було розроблено низку 

теоретико-методологічних і дисциплінарних підходів на базі узагальнення 

концепцій та теорій, що мали на меті надати об’єктивну картину  різних аспектів 

розвитку та модернізації суспільств в країнах Південно-Східної Азії. Основні 

проблеми суспільної модернізації в цих країнах  проаналізовано з позиції спільного 

і особливого в моделях модернізації – встановлено, що спільні тенденції є 

проекцією моделі економічної політики, яка склалася у більшості країн АСЕАН: на 

тлі слабкої системи політичного представництва специфічна модернізація успішна 

тому, що забезпечує залучення всього суспільства в процес економічного 

зростання. Встановлено, що  специфіка моделей модернізації вплинула на 

формування інтеграційної моделі АСЕАН і взаємовідносин країн в умовах 

глобалізації та регіоналізації.  На цій основі автор мав намір з'ясувати та оцінити 

основні переваги обраної досліджуваними країнами моделі модернізації та, як 

наслідок, специфічної політики інтеграції у регіоні.  

В дисертації доведено, що регіональна модель модернізації справила 

суттєвий вплив на парадигму інтеграції у регіоні: принципи її організації було 

кодифіковано АСЕАН. Завдяки такій моделі інтеграційних зв'язків країнам 

Південно-Східної Азії вдається уникнути низки ефектів, які негативно 

позначаються на стабільності і динаміці національного розвитку і розвитку 

інтеграційного об'єднання АСЕАН в цілому: ефекту диференціації – утворення 

ядра  лідерів, які вирішують долю країн-членів угрупування; ефекту 
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концентричних кіл, коли країни диференціюються за ознаками домінуючої, 

супутньої і периферійної; ефекту доміно – коли провали в політиці і економіці  

однієї країни експортуються до іншої країни угрупування і завдають їй шкоди; 

ефекту зрощування, коли політика і економіки і країни в цілому стають занадто 

залежними одна від одної;  ефекту посилення суперництва, коли конкуренція між 

країнами переростає у відкрите політичне протистояння; ефекту розширення, коли 

розвиненіші країни поглинають слабші; ефекту звуження, коли країни шантажують 

партнерів по угрупуванню виходом із кооперації чи політичних угод. 

Зроблено загальний висновок про те, що позиціонування країн у 

інтеграційному об'єднанні  АСЕАН базується на солідаристській концепції, в 

основі якої лежать принципи дотримання вимог міжнародного права, паритетності 

відносин в міжнародній політичній і економічній сфері, суверенності внутрішньої 

політики. Розвиток інтеграційних процесів АСЕАН базується на двох принципово 

різних підходах щодо формування норм і правил міжнародних відносин в регіоні. 

Ці підходи відображають інтереси різних країн світу, які знаходяться на різних 

цивілізаційних полюсах розвитку.  

У контексті вирішення проблем безпеки досліджено тренди політичної 

динаміки інтеграційних процесів у регіоні з урахуванням присутності зовнішніх 

факторів впливу, за оцінкою АСЕАН: деструктивного з боку США і Росії та 

конструктивного з боку країн-сусідів, перш за все, Китаю. Проаналізовано вплив 

трансформації політики національної безпеки країн АСЕАН на еволюцію 

безпекової політики (в тім числі, економічної) інтеграційного угрупування в 

цілому. Показано, що динаміка регіональної інтеграції вирізняється двома 

ключовими тенденціями. По-перше, завдяки цьому в регіональному просторі 

зберігається високий рівень регіональної інтравертності та інтрацентризму. По-

друге, проблема регіональної безпеки залишається найбільш контраверсійним 

елементом інтеграції: вплив позарегіональних акторів у цій сфері залишається 

домінуючим, й окремі держави АСЕАН фактично підтримують такий стан справ. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні 

методологічних підходів та узагальнень на національному рівні при розробці засад 
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моделі суспільно-економічної модернізації України та формулюванні національних 

стратегій розвитку в глобальному середовищі, а також при уточненні параметрів 

інтеграційної моделі. Складові моделі модернізації країн Південно-Східної Азії 

можуть бути взяті до уваги Міністерствами та відомствами, відповідальними за 

політичні, економічні і соціальні результати зовнішньої і внутрішньої політики 

України. Окремі теоретичні положення роботи можуть бути використані у процесі 

викладання політологічних дисциплін міжнародного спрямування для студентів 

вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: країни ПСА, суспільно-політична модернізація, інтеграція, 

АСЕАН,  традиціоналізм, специфічні моделі модернізації і інтеграції, солідаризм, 

національний суверенітет, колективна політика безпеки, регіональний і 

національний автаркізм, економічний націоналізм 

 

SUMMURY 

Makauha V. A. Integration strategies of ASEAN countries in the context of 

socio-political modernization. – Qualification  scientific thesis. Manuscript. 

Thesis  for  the  Academic  Degree  of  Candidate  of  Political  Science,  Specialty 

23.00.04 – political  problems  of  international  systems  and  global  development. – 

Kyiv National Taras Shevchenko University of the Ministry of  Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 The thesis is devoted to determining the nature of the relationship between socio-

political modernization in ASEAN countries and the dynamics of regional integration. 

The relevance of the research theme is determined by the fact that in today's world 

international integration is inextricably linked with the general tendencies of the 

development of societies in the world, the tendencies that are manifested in all spheres of 

functioning of the states. One of these tendencies is the modernization of society, which 

aims to undergo a profound transformation in order to adapt to changed conditions at the 

global level, promote the positioning of the state in the global system. The link between 

integration and modernization is clearly evident in case of developing countries, where 

socio-political transformations contribute to greater openness to international 
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cooperation, and in many cases also lead to a revision of the content and priorities of 

foreign policy.  

One of the most interesting and justifiable examples is the link between the socio-

political modernization and the integration of the ASEAN countries. The experience of 

the ASEAN countries is of particular interest to Ukraine, which is also in a situation 

where internal transformations are closely linked to the transformation of the 

international environment and, in turn, effectively influence such a transformation. 

Modernization is interpreted by author as a process of moral, ethical, 

technological, economic and social innovation, and its purpose - as raising standards and 

improving the level of well-being in a particular country. The specificity of 

modernization in ASEAN countries is reduced to the following features which underlie 

sovereign policies: the existence of a strong and capable state tradition; the availability of 

a strategy and a clear, step-by-step action plan; the implementation of a mobilization 

model of development, which includes as its components the traditional communitarism 

and economic nationalism, and puts the public interest above private; the interpretation 

of society not as a set of individuals having selfish goals, but as a community for which 

the duties of members of society are prioritized of their rights; high level of management 

of transformation processes oriented towards ensuring long-term political stability, 

security, sustainable economic growth; the gradual introduction of the national economy 

into self-sustaining growth regime; reliance on the modernizing role of science, technics 

and technology; increasing the cultural homogeneity of the nation, based on the benefits 

of a full cycle of lifelong learning; improvement of the market mechanism in the 

direction of its social orientation and export orientation of production. 

The research is dedicated to the resolution of important scientific problem, which 

is to study the nature and dynamics of socio-political modernization in the ASEAN 

countries at the present stage, its impact on the process of regional integration within the 

framework of this Association, its intensity and effectiveness, as well as the reverse effect 

of the deepening of such integration on the accomplishment of the goals of socio-

political modernization throughout the ASEAN integration space. 
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For the first time, the process of regional integration in ASEAN was considered 

from the standpoint of historical-relativistic methodology, as the manifestation of 

common regional phenomenon of socio-political modernization and the transformation 

of the structure of social relations in the region. The author also proposes an approach to 

provide analysis of modernization and integration in the region in synergy, which allows 

to consider their dynamics as the single process synchronized in the whole region, the 

intensity of which is not influenced by economic, political and ethnic differences 

between individual countries. Such process provides the establishment of joint regional 

interests in order to ensure the competitiveness of the entire region in the international 

environment. In this context, it has been proved that integration within the framework of 

the ASEAN is carried out on a solidarity basis and is the result of the introduction of 

mobilization, solidarist in character, national-selfishness models of modernization. The 

author analyzes the solidarity nature of modernization and integration in the region, 

which is based on the implementation of the principle of the primacy of common 

interests with respect to private ones. 

This work greatly improves on classification of its theoretical sources and 

theoretical approaches to studying evolution of modernization and integration processes 

in the ASEAN region. The approach to analysis of the ASEAN integration association as 

a system-forming factor of socio-political modernization in the region and the 

mechanism of closing of this area to withstand the attempts of the global actors to 

intervene into social and economic development of the region have also been improved. 

In the thesis of the study of the paradigm of modernization and the peculiarities of 

the integration process in the region, a number of theoretical and methodological 

approaches were developed on the basis of generalization of concepts and theories, 

which aimed to provide an objective picture of various aspects of the development and 

modernization of societies in Southeast Asian countries. The major problems of social 

modernization in these countries are analyzed from the point of view of common and 

special in modernization models - it is established that common trends are the projection 

of the model of economic policy that has developed in most ASEAN countries: with a 

weak political representation system, a specific modernization become successful 
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because it ensures the attraction of all society in the process of economic growth. It has 

been proven that the specificity of modernization models influenced the formation of the 

ASEAN integration model and the relations between its countries in the framework of 

globalization and regionalization. On this basis, the author considered the main 

advantages of the model of modernization chosen by these countries and, as a 

consequence, specific integration policy in the region. 

In the thesis it was proved that the regional model of modernization had a 

significant influence on the paradigm of integration in the region: its principles were 

coded by ASEAN. Thanks to this model of integration of the countries of Southeast Asia, 

a number of problems can be avoided that could have a negative effect on the stability 

and dynamics of national development and the development of the ASEAN integration as 

a whole, including the effect of differentiation, when small group of leaders decide the 

fate of others member-states; the effect of concentric circles, when countries are 

differentiated on the basis of their dominant, concomitant or peripheral position; the 

domino effect, when failures in the politics and economy of one country are exported to 

another country and cause damage to the whole association; the effect of merging, when 

political and economic situation in one country become too dependent on situation in 

other member-states; the effect of increasing competition, when competition between 

countries is developing into an open political confrontation; the effect of enlargement, 

when more developed countries absorb the weaker; the effect of narrowing when 

countries are blackmailing their partners with withdrawal from cooperation or cancelling 

political agreements. 

The general conclusion is made that the positioning of countries in the ASEAN 

integration association is based on a solidarity concept grounded on the principles of 

observance of the requirements of international law, the parity of relations in the 

international political and economic sphere, and the sovereignty of domestic politics. The 

development of the ASEAN integration processes is based on two fundamentally 

different approaches to the formation of norms and rules of international relations in the 

region. These approaches reflect the interests of different countries around the world 
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which actively interact with ASEAN countries and which belong to different civilization 

poles of development.  

Nevertheless, from economic point of view, the regional integration is 

characterized by high level of regional introversion and intracentricity. At the same time 

the situation with regional security could be characterized by different approach of 

member countries: the influence of non-regional actors in this area remains dominant, 

and some ASEAN states actually support this situation. 

In the context of solving security problems, the trends of the political dynamics of 

integration processes in the region have been investigated, taking into account the 

presence of external factors of influence, which according to ASEAN considered as 

destructive (despite positive political rhetoric the US falls into this category as well as 

Russia), or constructive (mostly neighboring countries, first of all, China). In this regard 

the impact of transformation of the national security policy of the certain individual 

ASEAN countries on the evolution of security policies of this Association in general was 

considered. 

The practical significance of the results is to use methodological approaches and 

generalizations at the national level in developing the principles of the model of socio-

economic modernization of Ukraine and formulation of national development strategies 

in the global environment, as well as in refining the parameters of the integration model. 

The components of the models for the modernization of the countries of Southeast Asia 

may be taken into account by the Ministries and Departments responsible for the 

political, economic and social outcomes of Ukraine's foreign and domestic policy. Some 

theoretical positions of work can be used in the process of teaching international political 

science disciplines for students of higher educational institutions. 

Keywords: Southeast Asian countries, socio-political modernization, integration, 

ASEAN, traditionalism, specific models of modernization and integration, solidarism, 

national sovereignty, collective security policy, regional and national autarkism, 

economic nationalism. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вивчення та 

узагальнення досвіду успішних проектів міжнародної інтеграції, зокрема, з 

урахуванням характерного для сучасного етапу їх еволюції системного впливу на 

суспільство, фактично на всі сфери суспільного розвитку. Одним із важливих 

чинників розвитку країн, що має обопільний зв’язок із міжнародною інтеграцією, є 

модернізація – глибинна трансформація суспільно-політичного і економічного 

устрою держав з метою адаптування до турбулентних умов глобального розвитку і 

визначення свого місця в світовій системі, органічного і паритетного інтегрування 

до неї.  

У досвіді співробітництва та розвитку країн Південно-Східної Азії 

взаємозв’язок між інтеграцією та модернізацією проявляється із особливою 

наочністю. Для регіональної інтеграції в рамках АСЕАН від початку основним 

завданням було дотримання принципів, що сприяють широкій модернізації країн-

учасниць: формують стабільне та передбачуване міжнародне середовище, якого 

потребує процес модернізації, розбудовують інститути регіональної безпеки, 

забезпечують непорушність національного суверенітету. Тому досвід країн АСЕАН 

становить інтерес для України, у якій успішність внутрішніх перетворень також 

тісно пов'язана із умовами міжнародного оточення, а модернізація в державі, в 

свою чергу, впливає на подальшу трансформацію міжнародного середовища.  

Дослідження політичної і суспільно-економічної модернізації та її впливу на 

розвиток інтеграції країн АСЕАН розглядається в роботі як процес специфічного 

реформування суспільних інститутів і відносин у політичній, соціальній і 

економічній сферах країн з метою підвищення ефективності системи відтворення, в 

тім числі – людського капіталу. Особливість і принципи формування інтеграційних 

зв'язків між країнами регіону розглядаються у діалектичному зв’язку із 

внутрішньою модернізацією, тобто, водночас як наслідок і чинник такої 

модернізації. 

 У дисертації вирішується наступна наукова проблема: дослідити характер 
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та динаміку суспільно-політичної модернізації в країнах АСЕАН на сучасному 

етапі, її вплив на процес регіональної інтеграції в Асоціації країн Південно-

Східної Азії, його інтенсивність та ефективність, а також зворотній вплив 

поглиблення інтеграції в межах АСЕАН на забезпечення цілей суспільно-

політичної модернізації в усьому інтеграційному просторі АСЕАН.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації" (затверджена 

протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 2011 року) в контексті 

наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка "Асоціація як новий формат відносин України 

з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти" (номер державної реєстрації 16БФ048-01) і наукової теми кафедри 

країнознавства "Проекції глобальних інтересів на пострадянському просторі" 

(затверджена протоколом кафедри країнознавства № 8 від 24 березня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Сформульована наукова проблема 

дисертаційного дослідження зумовлює мету – визначити характер співвідношення 

між суспільно-політичною модернізацією у країнах АСЕАН та динамікою 

регіональної інтеграції. Для досягнення цієї мети в ході дослідження необхідно 

вирішити наступні завдання:  

– встановити ступінь наукової розробки процесів модернізації у країнах 

АСЕАН та моделей інтеграції у регіоні, проаналізувати наявні концептуально-

теоретичні підходи до визначення взаємодії та взаємного впливу суспільно-

політичної модернізації та стратегій регіональної інтеграції в інтеграційному 

просторі АСЕАН;  

– розробити підходи до оцінки ефективності політики модернізації у країнах 

АСЕАН, зокрема, з огляду на вплив останньої на процес регіональної інтеграції; 

– виявити витоки, особливості та визначити результати суспільно-політичної 

модернізації в країнах АСЕАН; 
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– дослідити парадигму інтеграції, що сформувалась у країнах регіону, та 

охарактеризувати їх основні специфічні ознаки;  

– дослідити взаємозв'язок та взаємообумовленість національної політики 

модернізації в країнах АСЕАН із особливостями регіональної інтеграції; 

– охарактеризувати динаміку регіональної інтеграції в АСЕАН; 

– дослідити еволюцію безпекової політики інтеграційного угрупування під 

впливом трансформації політики національної безпеки країн АСЕАН; 

– дослідити еволюцію політики економічної інтеграції АСЕАН під впливом 

суспільно-політичної модернізації у країнах регіону. 

Визначені завдання дозволяють встановити предмет і об'єкт дослідження.  

Об'єктом дослідження є суспільно-політична модернізація у інтеграційному 

просторі АСЕАН. 

Предметом дослідження є взаємозв’язок та взаємний вплив суспільно-

політичної модернізації в країнах АСЕАН та регіональних інтеграційних процесів.   

Методи дослідження, використані автором, розроблені на основі 

фундаментальних досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, які 

з'ясовували сутність процесів модернізації та інтеграції. Використано такі 

загальнонаукові методи: компаративний, синергетичний, історико-цивілізаційний 

метод та метод структурно-функціонального аналізу; для оцінки парадигм 

модернізаційних та інтеграційних процесів використано історико-релятивістська 

інтерпретація модернізації  і інтеграції в регіоні. Для досягнення мети і розв'язання 

поставлених завдань у роботі також використовувались спеціальні методи аналізу: 

політико-соціологічні, біхевіористські підходи до вивчення суспільних явищ і 

процесів, поведінки індивідів і соціальних груп на базі аналізу соціометричних 

даних; політико-економічний підхід та методи економічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у всебічному та цілісному 

політологічному аналізі інтеграційних стратегій країн АСЕАН в контексті 

суспільно-політичної модернізації. 

Уперше: 

– з позиції історико-релятивістської методології розглянуто процес 
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регіональної інтеграції в АСЕАН, як прояв загального регіонального феномену 

суспільно-політичної модернізації та трансформації структури суспільних відносин 

в регіоні; 

– запропоновано підхід до аналізу модернізації і інтеграції у регіоні у 

синергії, що дозволяє розглядати їх динаміку як єдиний, синхронізований в межах 

всього регіону процес, на інтенсивність якого не впливають економічні, політичні 

та етнічні відмінності між окремими країнами, і який забезпечує генерування 

спільних регіональних інтересів задля забезпечення конкурентоспроможності 

всього регіону у міжнародному середовищі; 

– доведено, що інтеграція в рамках АСЕАН здійснюється на солідарист 

ській основі і є наслідком застосування мобілізаційних, солідаристських за 

характером, національно-егоїстичних моделей модернізації. 

Набули подальшого розвитку: 

 систематизація трендів політичної динаміки інтеграційних процесів у 

регіоні з урахуванням присутності зовнішніх факторів впливу, за оцінкою АСЕАН: 

деструктивного з боку США і Росії та конструктивного з боку країн-сусідів, перш 

за все, Китаю; 

 аналіз впливу трансформації політики національної безпеки країн 

АСЕАН на еволюцію безпекової політики інтеграційного угрупування. 

Удосконалено:  

 класифікацію теоретичних джерел та систематизовано теоретичні і 

емпіричні підходи до вивчення процесів модернізації та інтеграції в регіоні 

АСЕАН;  

– підхід до аналізу інтеграційного об'єднання АСЕАН як 

системоутворюючого чинника суспільно-політичної модернізації у регіоні та 

механізму герметизації простору (із застосуванням методів прихованої автаркії), 

спрямованого проти спроб інтервенції глобальних акторів до соціального і 

економічного простору регіону; 

– аналіз напрямів зміни структури розподілу праці в країнах АСЕАН як 

результату політики комплексної модернізації регіону. 
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Практичне значення отриманих результатів автор вбачає у використанні 

методологічних підходів та узагальнень на національному рівні при розробці засад 

моделі суспільно-економічної модернізації України та формулюванні національних 

стратегій розвитку в глобальному середовищі, а також при уточненні параметрів її 

інтеграційної моделі. Складові моделі модернізації країн Південно-Східної Азії 

можуть бути взяті до уваги Міністерствами та відомствами, відповідальними за 

політичні, економічні і соціальні результати зовнішньої і внутрішньої політики 

України. Окремі теоретичні положення роботи можуть бути використані у процесі 

викладання політологічних дисциплін міжнародного спрямування для студентів 

вищих навчальних закладів. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у 

дисертації і виносяться на захист, одержані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації було презентовано автором у доповідях на міжнародних конференціях, 

зокрема: Республіканській науково-практичній конференції "Стратегія подолання 

проявів світової економічної кризи", Київ, 18 березня 2010 р.; Міжнародній 

науково-практичній конференції "Національні економічні стратегії розвитку в 

глобальному середовищі",  Київ, 21-23 квітня 2010 р.; Міжнародній  науково-

практичній конференції "Національні економічні стратегії у глобальному 

середовищі", м. Київ, 27 квітня 2011 р.; І-й Міжнародній науково-практичній 

конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи і 

виклики", Київ, 15 травня 2012 р.; ІІ-й Міжнародній науково-практичній 

конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи і 

виклики", Київ, 18 квітня 2013 р.; Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 70-й річниці заснування ООН "Сильна ООН – кращий світ",  Київ, 22 

жовтня 2015 р.; Міжнародній науково-практичній конференції "Зовнішня політика і 

дипломатія: український та світовий досвід  (до 20–річчя Дипломатичної академії 

України при МЗС України)", Київ, 23 грудня 2015 р.; V-й міжнародній науково-

практичній конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики", м. Київ, 19 травня 2016 р.; Міжнародному науково-
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практичному форумі "Україна і Корея в конфліктогенному світі", м. Київ, 29-30 

листопада 2016 р. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

підготовлена у рамках виконання науково-дослідної теми Дипломатичної академії 

України при МЗС України "Реструктуризація світової системи міжнародних 

відносин: історичні імперативи і сучасні виклики" (державний реєстраційний 

номер 0117U001024), науково-дослідної теми Інституту зовнішньої політики ДАУ 

при МЗС України "Стратегічні напрями відносин України з країнами Східної та 

Південно-Східної Азії" (державний реєстраційний номер 0114U003115),  

комплексної програми науково-дослідних робіт Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації" (затвердженої на  Вченій раді 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від  20 червня 2011 

року, протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту  № 0111U007054  

"Україна в міжнародних інтеграційних процесах". 

Публікації. Результати дослідження відображено у 23 публікаціях загальним 

обсягом 12,1 др. арк., з них – 3 публікації у наукових фахових виданнях;  2 статті і 1 

розділ у міжнародній колективній монографії – у зарубіжних виданнях; 6 статей у 

інших виданнях та 11 тез наукових доповідей.  

Структура дисертації обумовлена визначеними метою, завданнями, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків до розділів та дисертації, списку 

використаних джерел та додатків  (333 найменування українською, російською, 

англійською, французькою та польською мовами на 29 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 243 сторінки, з них основного тексту – 199 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Ступінь наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження  

 

Особливості інтеграції і політичної взаємодії у Південно-Східній Азії 

становлять певний інтерес для українських дослідників, науковий доробок і 

відповідна джерельна база лягла в основу дисертаційного дослідження, 

присвяченого політологічному аналізу процесів політичної, суспільної та 

економічної модернізації і інтеграції країн Південно-Східної Азії. Сформовані 

українськими науковцями концептуальні та теоретико-методологічні підходи до 

вивчення даної проблематики мають вагоме значення для розуміння сутності 

модернізаційних і інтеграційних процесів у цих країнах. Це зумовлено тим, що в 

Україні сьогодні надається велике значення питанням аналізу ролі й значення 

азійського напрямку зовнішньої політики.  

Вітчизняною наукою унікальність південно-східних інтеграційних і, 

відповідно, модернізаційних процесів  не настільки досконало досліджена, як, 

наприклад, європейських – вивчення вітчизняної джерельної бази виявило 

обмежену кількість наукових праць, присвячених феномену модернізації і 

інтеграції країн АСЕАН, а окремі аспекти модернізації країн ПСА розглядаються 

лише фрагментарно в контексті інших проблем. Тобто на сьогодні українська 

політологічна школа презентована недостатньою кількістю ґрунтовних досліджень 

з цих питань. Проте останнім часом запит на такі дослідження зростає, оскільки 

українське суспільство зацікавлене в інтенсифікації відносин з країнами цього 

регіону.  

Не зважаючи на те, що в українському дискурсі міжнародних відносин регіон 

Південно-Східної Азії не належав до пріоритетних, слід відзначити спроби низки 

українських вчених дослідити процеси модернізації та інтеграції у регіоні, 

оскільки досвід модернізації, що визначала особливості інтеграції в країнах ПСА 

може стати актуальним для реалізації стратегій модернізації, а, відтак, вплинути на 
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вибір інтеграційних стратегій Україною. 

Серед робіт українських вчених у цьому контексті на особливу увагу 

заслуговує науковий доробок Н.С. Баранової [153], [154], А.І. Веселовського [165], 

І.В. Горобця [322], А.І. Гончарука,  І.В. Гуменного й В.К. Гури [179], Н.Д. Городні 

[180], [181], [182], [183], М.І. Гримської [185] та Б.В. Заремського [196], 

Івасечко О.Я. [206], П.М. Ігнатьєва [207], [208],  В.Ю. Константинова [220],  

М.М. Комарницького [219], І.М. Крупені [232], [234], М.А. Кулінича [238], [237], 

Ю.В. Курнишової [239], Л.О. Лещенка [242], О.І. Лукаша [282], В.Я. Масштабея та 

Ю.М. Пахомова [268], С.В. Проня [277], В.В. Сєднєва [283], Є.Л. Шаповалова 

[314], О.В. Шевчука [318], С.О. Шергіна [325], [319], [324], В.О. Шведа [316]. 

Суттєвий внесок у формування  методологічних підходів до дослідження 

міжнародних систем та світової політики зроблено  викладачами кафедри  

міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, за участі 

та за редакцією Л.В. Губерського [298], [257] В.А. Манжоли [256] видана низка 

підручників, які класифікують принципи побудови і модернізації суспільних 

систем. Проблемам впливу на становлення і розвиток регіональних соцільно-

економічних систем політики нерозповсюдження ядерної зброї офіційно визнаних 

ядерних держав присвячено роботи  С.П. Галаки [175], який вважає, що їхня 

політика справляє системоутворюючий вплив на без'ядерні держави. О.А. Коппель 

і О.С. Пархомчук досліджують альтернативні концепції глобального порядку, який 

формується під впливом  цивілізаційних парадигм  розвитку, зосереджуючись на 

глобальних тенденціях та регіональних особливостях [221], [223], [224], [232], а 

також піднімають безпекові питання [267].  Сучасний стан і пріоритетні завдання 

реалізації азійського напряму зовнішньої політики України проаналізовано в 

публікаціях В. Ю. Константинова [220]. Ним, також обґрунтовано необхідність 

посилення ролі азійського, південно-східного напряму зовнішньої політики 

України у контексті перспектив забезпечення її національних інтересів в АТР та 

визначено місце енергетичної складової азійського напряму зовнішньої політики 

[136].  Суттєвий внесок в розвиток теорії конфліктології та висвітлення 
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особливостей транс- і етнонаціональних конфліктів, типологізацію асиметричних 

конфліктів, в сучасні концепції стабільності та безпеки у постбіполярному світі 

зробив М.Г. Капітоненко [211]. Особливості зовнішньополітичної стратегії Індії у 

регіоні ПСА та ролі цивілізаційного чинника формування міжнародної поведінки 

Індії, зовнішньополітичний курс якої зумовлений необхідністю всебічного захисту 

національних інтересів, проаналізовано в роботах О.А. Борділовської [158], яка 

зосередилась на дослідженнях суспільно-політичних трансформаціх в країнах 

Сходу [292], в тім числі Південно-Східної Азії, та доводить, що ці країни, 

зважаючи на відмінності історії, способу мислення, наявністю природних ресурсів, 

соціально-економічного потенціалу та різних форм правління,  пристосовуються до 

глобальних трансформацій сучасного світу і формують нові центри сили. 

Зазначено, що використання позитивного досвіду реалізації стратегій і тактик 

проведення політичних і суспільно-економічних перетворень в цих країнах є 

цікавими для українського суспільства. 

Особливої уваги у контексті євроінтеграційних устремлінь України 

заслуговують дослідження, спрямовані на вивчення особливостей інтеграції країн 

цього регіону, аналіз і порівняння закономірностей цих процесів у Європі і ПСА. 

Таким науковим розвідками були присвячені дослідження науковців 

Дипломатичної академії України при МЗС України. Дослідженню процесів 

суспільної модернізації та інтеграції в країнах Південно-Східної Азії займався 

С.О. Шергін, який корелює особливості модернізаційних процесів в країнах ПСА зі 

специфікою інтеграції у цьому регіоні та, відповідно, моделлю азійсько-

тихоокеанської безпеки.  С.О. Шергін аналізує феномен зіткненні двох проектів – 

Східно-азійської спільноти (САС), суто азійського та Східно-азійського 

економічного співтовариства (САЕС), до складу якого можуть увійти і не азійські 

країни, у тім числі США і Росія (АСЕАН+8), що актуалізує питання майбутнього 

інтеграційних процесів  Східній Азії. така співпраця сприятиме подальшій 

суспільній модернізації країн Південно-Східної Азії і стане стимулом для розвитку 

інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні  (АТР). Вчений вважає, 

що це стало можливим завдяки керованим державою процесам модернізації, в 
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результаті чого сформувався конгломерат країн, які вийшли на рівень 

постстіндустріального розвитку та збудували досить ефективні економіки. 

Зростання економіки й добробуту в цих країнах стало поштовхом для подальшого 

реформування їхніх соціальних систем і, в  результаті вплинуло на формування 

демократичних політичних  інститутів [322].  Він доводить, що порівняно з 

європейськими суспільними системами аналогічні показники модерну та 

модернізації в Східно-азійських суспільствах були значно слабкішими, і це 

пов’язано з їхнім історичним минулим і колоніальною політикою західних держав. 

Концепція автора залишає простір для низки уточнень і може стати плідним 

підґрунтям для пошуку відповідей на питання  про взаємозалежність і 

взаємообумовленість модернізаційних і інтеграційних процесів. 

На загрози і виклики для регіону з боку Росії вказував у своїх  розвідках 

Г.М. Перепелиця – керівник Інституту зовнішньої політики ДАУ, під чиєю 

редакцією протягом багатьох років видавався Щорічник Зовнішня політика 

України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. У низці статей [198]  автор 

висвітлює ключові світові тенденції розвитку, прогнозні сценарії та пріоритетні 

напрямки реалізації зовнішньополітичних курсів країн, зокрема й Азійсько-

Тихоокеанського регіону та експансивну роль Росії щодо них. Г.М. Перепелиця 

також досліджує асиметрії в міжнародних відносинах і їхній вплив на формування 

суспільно-економічних конфігурацій країн Південно-Східної Азії. 

Загострення інтересу до особливості модернізаційних процесів в регіоні ПСА і її 

пов'язаності з характерними відмінностями інтеграційних процесів останнім часом 

свідчить суттєве збільшення дисертаційних робіт за цією тематикою, виконаних, 

зокрема українськими дипломатами в Дипломатичній академії України.  

Взаємозалежність модернізаційних процесів і розвитку регіональної взаємодії 

країн також розглядає М. Комарницький [218]. Автор доводить, що політична 

стабільність та створення мережі регіональних інституцій сприяли успішному 

розвиткові співпраці у регіоні. З іншого боку, динамічна інституціоналізація також 

стала потужним чинником модернізації 
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та пожвавлення економічного і суспільного життя в регіоні і важливим 

інструментом забезпечення політичної стабільності. Разом вони визначили 

параметри регіональної моделі політики безпеки. Доказом цьому, зокрема 

успішності інституційного проекту,  є АСЕАН, яка проводить ефективну політику, 

спрямовану на забезпечення стабільності, їхнього мирного співіснування, порядку 

та узгодженості діяльності багатонаціональних держав  Південно-Східної Азії, що 

відрізняються не лише різними політичними укладами і формами державного 

управління, а й діаметрально різні за менталітетом,  традиціями, релігійними 

вподобаннями і мовними традиціями. М. Комарницький проводить системний 

аналіз взаємозв’язку і допустимих меж лібералізації в країнах регіону і її впливу на 

процеси модернізації та процеси становлення громадянського суспільства. Він 

пояснює причини створення АСЕАН необхідністю захисту єдиного простору і 

забезпечення "формування регіональної ідентичності у всіх країнах Південно-

Східної Азії" [218, с.63].  

Український дослідник Р.С.  Шахматенко робить висновок, що двома 

неодмінними критеріями оцінки політичної системи країн ПСА є повага людської 

гідності та економічний розвиток [315]. В цьому контексті азійський досвід 

суспільної модернізації, накопичений у минулі десятиліття є повчальним по 

декільком позицій. Якщо демократія зароджується передчасно, за умови 

відсутності адекватних соціальних інститутів, або за недостатньої підготовленості 

до неї, це шлях до катастрофи, – вважає він. По-друге, він на прикладах доводить, 

що всі успішні азійські країни досягли високого рівню розвитку  без ліберальної 

демократії і далі стверджує: країна, економіка якої розвивається неодмінно 

знаходить свій шлях до соціального достатку і, в кінцевому рахунку, до демократії 

– це стало примітною рисою розвитку п’яти азійських "тигрів". Азійські лідери 

контролюють темпи демократизації, створюючи необхідну політичну 

інфраструктуру авторитаризму, обґрунтовуючи це необхідністю виховувати людей 

в дусі громадянської відповідальності, бо чим демократичніше суспільство, тим 

менше на це шансів, і вважають доведеним на практиці, що автократичний уряд 

досягає більших успіхів в економіці, особливо на початковій фазі розвитку країни. 
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Аби досягти успіху, "країни Східної Азії змушені були робити вибір – між великим 

економічним зростанням і швидкою демократизацією" [315, с.12].  

Дослідженнями східної цивілізації, суспільно-політичного, економічного, 

культурного розвитку народів сучасного Сходу та особливостей їхньої 

ментальності ґрунтовно займається Іститут сходознавства 

ім. Агатангела Кримського НАН України. На базі методології, розробленої вченим, 

ґрунтується аналіз сучасного стану суспільно-політичного розвитку країн Сходу, у 

тім числі – Південно-Східної Азії. Доробок вчених презентується у періодичних 

виданнях Інституту – журналах "Сходознавство" і "Східний світ" та монографіях. 

Цими ж проблемами протягом тривалого часу  займалися співробітники  

Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та Інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України. Питання факторів і джерел 

модернізації країн ПСА в контексті можливостей для України аналізується 

українською дослідницею Ю. Курнішовою,  яка зокрема зазначає, що на сьогодні 

Китай+АСЕАН (КАФТА) є найбільш потужною зоною вільної торгівлі в Східній 

Азії, в рамках якої відмінено більшість мит, податків, а також квотних обмежень у 

міжкраїнній торгівлі, і яка є чинником модернізації країн регіону, оскільки дозволяє 

Китаю відтіснити конкурентів з третіх країн у сфері імпортних операцій. "Не 

тільки обсяги торгівлі, а й фінансові вливання Китаю в інфраструктурні проекти 

країн-учасниць АСЕАН, пільгове кредитування та фінансова підтримка їхньої 

модернізації створили сприятливі умови для масштабного залучення китайських 

компаній до ведення бізнесу в регіоні" [239, с.21]. Автор також переконана, що 

досвід КАФТА може стати важливим для модернізації економіки України і,також, 

що адаптивним для України є досвід модернізації  В’єтнаму, який має високі 

показники соціально-економічного зростання в ПСА. Індустріальну модернізацію, 

яка охоплює галузі важкої і легкої промисловості та будівництва, країна проводить 

використовуючи інструменти автаркії – у В’єтнамі рівень зовнішньоторговельних 

обмежень  набагато вищий ніж в інших країнах АСЕАН. Ця особливість характерна 

для багатьох країн, які ставали на шлях модернізації і вдавалися до різних 

інструментів захисту економіки на цьому етапі [239, с. 34].  
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 Українською вченою Н. Городньою представлено низку наукових публікацій, 

в яких розглядаються проблеми особливостей модернізації в країнах регіону, як 

бази інтеграції. Вчена наголошує, що "відродження східних суспільств є однією з 

провідних тенденцій сучасного світового розвитку. Якщо тривалий час 

модернізація означала вестернізацію, а слова "азійський", "східний" негативний 

відтінок, то нині ми є свідками бурхливого відродження азійської свідомості і 

динамічного економічного розвитку багатьох країн Азії на основі власних 

суспільно-економічний моделей зі збереженням цивілізаційного підґрунтя цих 

суспільств" [184, с. 179].  

Українська дослідниця О. Івасечко здійснює компаративне дослідження 

модернізаційних процесів в АСЕАН і ЄС і робить висновок, що "підхід, який бере 

за основу тільки темпи економічного зростання держав-членів АСЕАН та їхню 

частку у світових макроекономічних показниках, має вагомі недоліки: по-перше, не 

враховує якісних параметрів економічної модернізації в азійських країнах у 

контексті регіональної інтеграції; по-друге, не бере до уваги істотні розбіжності у 

розвитку економічних параметрів держав-членів АСЕАН щодо інтеграції і 

глобалізації загалом" [206, с. 29].  

У роботі української дослідниці М. Гримської в контексті аналізу основних 

векторів еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в умовах, як глобальних, так 

і регіональних викликів національній безпеці держави-регіону на етапі здійснення 

стратегії  "чотирьох модернізацій" за мобілізаційним варіантом доводиться, що 

саме " китайський досвід модернізації переконує країни-засновники АСЕАН, що 

можливий некатастрофічний, продуктивний власний модус розвитку. Тому й 

включення "індокитайців" до Асоціації відбувався лише тоді, коли з’ясовувалося, 

що вони, по суті, використовують мобілізаційну модель. Але оскільки останні 

півстоліття політичної історії ПСА проходять під знаком домінування США і 

Японії, сучасна, в багатьох відношеннях природна активність Китаю в "країнах 

південних морів" не може не нести в собі елементи виклику могутнім 

позарегіональним силам. Їхня реакція на "мирний наступ" Китаю набуває з погляду 

інтересів окремих країн ПСА й регіональної безпеки в цілому, першорядного 
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значення і подальше проектування китайсько-американського суперництва 

всередину АСЕАН поєднується зі спробами кожного із суперників добиватися 

лояльності від максимального числа її членів із імовірним розхитуванням самої 

організації" [185, с.11]. 

С. Жеребчук [194] вказує на те, що питаннями політичної і економічної 

взаємодії з країнами цього регіону і, зокрема, з АСЕАН серйозно займаються у ЄС 

і це пов'язано з розширенням сфери його інтересів та прагненням присутності у 

нових політичних і економічних просторах.   

В цілому в роботах українських дослідників чітко проглядаються спроби 

всебічно проаналізувати модернізаційні чинники інтеграційних процесів у регіоні 

ПСА та виявити вплив цивілізаційних особливостей розвитку країн регіону на 

вибір моделей трансформацій і параметрів інтеграції найбільш адекватних для 

цього регіону. Проте, хоча усі роботи характеризуються високим теоретико-

аналітичним рівнем, вони не спрямовані на формування засад політики 

присутності, або експансії України у цей регіон. 

Якщо дослідженням українських вчених притаманний предметний аналіз 

країн  ПСА у історико-географічному та політологічному контекстах і отримані 

висновки – це швидше методологія і констатація, а не підґрунтя стратегій, то 

роботи зарубіжних авторів здебільшого торкаються  набагато ширшого кола тем і 

аспектів розвитку Південно-Східної Азії. Інтерес західних країн до Азійського 

регіону, зокрема до ПСА завжди був непересічним – там завжди вважали його 

своїм і після Другої світової війни та розпаду колоніальної системи Англія, 

Франція і Нідерланди намагалися поновити свій вплив на них. Визнання їхньої 

незалежності стало наслідком збройного опору і конкуренції держав-переможниць 

у війні. Намагання цих країн розвиватись за власними стратегіями, 

використовувати власні соціальні і політичні моделі наштовхувались на 

нерозуміння і протидію країн, чиє домінування в регіоні утвердилося, а 

конкуренція між ними призвела до того, що через ПСА проліг фронт "холодної 

війни" і кожна з держав-конфронтантів намагалась нав'язати цим країнам власне 

бачення їхнього подальшого розвитку. Низка країн Південно-Східної Азії змушена 



29 

 

  

була, відвоювавши право на модифікації, взяти до відома крім власної  західну 

ліберально-демократичну модель (наприклад, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, 

Гонконг), низка – прямо сприйняла комунітарну модель, засновану на соціалізації 

суспільних відносин (В'єтнам, Камбоджа).  

Починаючи з середини 70-х рр. і до початку 80-х рр. ХХ ст., коли роль АТР в 

міжнародному просторі і в регіоні стала більш відчутною, у світовій історичній, 

політологічній, економічній літературі спостерігаються намагання сформулювати 

основні тенденції і ідентифікувати моделі розвитку країн Південно-Східної Азії, 

почалося жваве обговорення чинників і особливості складових модернізації. 

Оскільки ці країни розвивались в умовах жорсткого  ідеологічного протистояння, 

це вплинуло на тональність наукових досліджень. Західні науковці намагались 

довести переваги ліберальної моделі модернізації, тоді як радянські – соціалізму. 

По сьогодні ця традиція – доводити переваги ліберального шляху розвитку  

та  продовжувати обстоювати концепцію, що модернізація в азійсько-

тихоокеанському регіоні – стала результатом зовнішнього впливу західних країн – 

характерна для західних дослідників, хоча вона більше не зустрічає теоретичного 

спротиву на пострадянському просторі. В роботах  Р. Скалапіно [105], М. Ліфера 

[85] , Г. Індорфа [78] , Р. Файфілда [51] , О. Веггеля і  Р. Макетськи [164], Д. Белла і 

Д. Брауна [36], Д. Тіппса [39], Б. Хетне [24]  та ін., в чиїх роботах до 70-х років 

минулого століття, так і більш пізніх характеристика успіхів модернізації з точки 

зору аналізу переваг моделі і фактично запозичених і реалізованих її складових не є 

предметом дослідження: у авторів взагалі немає сумнівів у тім, що це ліберальна 

модель, яка була взята і запроваджена у чистому вигляді у низці країн ПСА – це 

приймається за аксіому. Проте, майже всі вони визнають, що процеси 

демократичної модернізації в більшості  країн Південно-Східної Азії  мали досить 

обмежений характер і не завершені по сьогодні. Те саме стосується і соціальної 

модернізації. Зокрема Р. Файфілд ще на початку 60-х років ХХ століття [50], 

доводив, що  основною передумовою модернізації економіки у країнах ПСА є 

демократизація суспільних інститутів, а у роботі, присвяченій дослідженню 

розвитку дипломатії цих країн [49]  підтверджуючи цю тезу, серед завдань для 
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дипломатів США (та інших демократичних країн) вважав найважливішим 

сприяння формуванню демократичних інститутів в цих країнах, як засобу 

уніфікації і конвергенції просторів не лише всередині регіону, а й з країнами, що 

несуть демократію. У більш пізній роботі [51]  автор визнавав, що завдання таких  

демократичних інститутів та соціальних перетворень не виконане, але 

демократизація економіки, хоча і не в заданих параметрах, відбулася. 

Модернізаційні та інтеграційні процеси в регіоні на стадії їхнього 

проектування від самого початку піддавались сумнівам з боку цілої низки 

зарубіжних дослідників, особливо США, ФРН та Великобританії. У пошуках 

шляхів політичної модернізації  і визначенні перспектив інтеграції для країн ПСА 

низка зарубіжних авторів демонструє не завжди логічні підходи. Уже вказані 

автори, зосереджуючись на питаннях інтеграції, мимоволі визначають, що і її 

параметри суттєво відрізняються від класичної моделі: по-перше, вона є 

інтроцентричною, тобто "регіонально-егоїстичною", "асеаноцентричною" [325], 

зосередженою на вирішенні питань регіону і мають конфронтаційний характер 

щодо зовнішнього світу (про це пишуть О. Веггель і Р. Макетськи [164]); по-друге, 

економічні рішення приймаються колегіально, а не наднаціональними органами, на 

політичному рівні і за політичними мотиваціями "елітним картелем", коли задіяні  

лише експерти, чиновники і державні діячі за мінімальної участі національного 

електорату, з одного боку, і наднаціональної технократії – з іншого. По суті, мова 

йде про міжурядовий підхід; по-третє, при прийнятті таких рішень питання 

національних інтересів кожної країни мають пріоритетне значення, а не 

"виносяться  за дужки" спільних інтересів (Р. Скалапіно [105] , М. Ліфер [85]); ця 

модель інтеграції повністю виключає будь-які намагання впливу на суспільно-

політичні моделі учасників з боку самих учасників. Такі "перекоси" у інтеграційній 

моделі, на думку авторів, зумовлені незавершеністю процесів модернізації, зокрема 

слабкістю демократичних інститутів у цих країнах.  Р. Скалапіно [106] також вказує 

на специфіку модернізації, зокрема соціальних перетворень, та їхній повільний 

характер, проте вважає, що усе це не позначилось на формуванні демократичних 

інститутів в економіці, а економіка і її успіхи є основним доказом переваг такої 
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моделі. Водночас він скептично ставиться до прогнозів успішної інтеграції, 

передбачаючи що її характер та напрямки завжди визначатимуть домінуючі країни.  

Аналізуючи процеси модернізації в ПСА автори терміну "неліберальна 

демократія" Д. Белл, Д. Браун та ін.  [36] , зазначають, що з огляду на процеси 

глобалізації у світі вірогідність "правильних" модернізацій, тобто впровадження 

неоліберальних реформ у цьому регіоні різко зростає. Тому за відповідної 

активності провідних держав світу, перш за все США, можливість вирівнювання 

країн за класичними європейськими зразками і ймовірність їхньої інтеграції 

зростає. З іншого боку, наднаціональність (під цим розуміється, що рішення, які 

прийматимуться інститутами регіонального угрупування, як правило, простою або 

кваліфікованою більшістю, стануть обов'язковими до виконання всіма її членами, в 

тім числі і для тих, хто утримався або висловився  проти при голосуванні) може 

стати реальною основою і підспір'ям для просування неоліберальної демократії у ці 

країни. Саме цими постулатами користувались експерти-консультанти, які 

намагались допомогти національним урядам модернізувати країни регіону.  

Починаючи з середини 70-х рр. і до початку 80-х рр. ХХ ст., коли роль АТР в 

міжнародному просторі і в регіоні стала більш відчутною, у світовій історичній, 

політологічній, економічній літературі спостерігаються намагання сформулювати 

основні тенденції і ідентифікувати моделі розвитку країн Південно-Східної Азії та 

спрогнозувати параметри моделі інтеграції. В науковому співтоваристві почалося 

жваве обговорення чинників і особливостей складових модернізації в країнах 

регіону, зокрема в Південно-Східної Азії. Вчені виходили з концепції про той 

самий, єдино-правильний неоліберальний варіант модернізації і, обґрунтовуючи 

його майбутню ефективність, пропонували прийняти за основу європейський 

зразок – починати з формування засад відкритості національних економік, їхньої 

конвергенції і надалі інтеграції аж до політичної, що завершилась би створенням 

наднаціональних інститутів. Спираючись на таку концепцію, за порадою західних 

економістів, уряди країн ПСА мали негайно привести у відповідність до єдиного 

зразка свої економіки та створити інститути вільного ринку – приватизувати 

активи, відкрити кордони, не перешкоджати вільному переміщенню капіталів, в тім 
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числі їхньому відпливу, забезпечити у регіоні паритетність національних валют за 

ринковими правилами і перестати контролювати курси,  відмовитись від 

планування та стратегування, перестати перейматись соціальною сферою.  

Аналізуючи еволюцію зарубіжних концепцій модернізації для регіону ПСА 

та інтеграції в рамках АСЕАН С. Феске [304]  наголошує на тому, що 

неоліберальна модель модернізації у різних авторських варіаціях має характерні 

спільні риси, які концептуально притаманні всім зарубіжним дослідникам цього 

регіону. По-перше, це різко скептичне сприйняття намагань країн ПСА застосувати 

власну, цивілізаційно обумовлену модель модернізації. Усі автори переконані, що 

ліберальна демократія є єдиним шляхом модернізації і тому західні країни повинні 

виконати свою місію і допомогти цим країнам сприйняти цю модель. По-друге, 

цим концепціям характерне також скептичне ставлення до можливості  інтеграції в 

регіоні – спроможності країн поєднувати зусилля для спільного розвитку без 

неоліберального реформування. Так у монографії, написаної під керівництвом 

німецького і британського професорів А. Вайнера і Т. Дайза і присвяченій 

європейським інтеграційним процесам, автори упереджено віднеслись до самої 

можливості інтеграції у регіоні, посилаючись на низький рівень демократизації 

суспільств і відсутність відповідних політичних  і економічних інститутів, що 

могли б забезпечити реалізацію цих проектів [131]. Порівнюючи підґрунтя 

інтеграції у Європі і Азії, дослідники відзначають ті риси, які в результаті не 

дозволять отримати "повноцінну інтеграції". Серед них так званий тоталітарний, 

антидемократичний  характер режимів і неподібність економічних систем. Більше 

того, не може навіть йтися про інтеграцію з уже сформованими інтеграційними 

об'єднаннями, особливо європейськими. По-третє, у цьому контексті єдиний шлях 

до реальної модернізації і інтеграції  у регіоні та світі пролягає через сферу 

безпеки, через формування засад військово-політичного співробітництва всередині 

регіону і обов'язково за участі зовнішніх учасників, зрозуміло, ліберально-

демократичних країн.  

Професор Ґетеборзького університету (Швеція) Б. Хеттне в одній зі своїх 

робіт [24], присвячених  дослідженню азійського регіоналізму дає досить 
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докладний, фактично існуючий перелік "достатніх ознак" інтеграції, вбачаючи 

серед них інше, неліберальне об'єднуюче підґрунтя, закладене в її основу: високий 

рівень співпраці в усіх сферах – культурній, політичній, економічній, у військовій 

(тут, можливо, меншою мірою) сферах; наявність ефективних інститутів прийняття 

рішень, нехай і не наднаціональних (щоправда, існує низка сфер, де приймаються 

наднаціональні рішення, обов’язкові для виконання, зокрема в економіці і 

зовнішній торгівлі, чого вимагають кластерний характер економіки і спільні 

інтереси регіону); наявність інститутів, які опікуються питаннями регіональної 

безпеки, необов'язково структурно пов'язаних з економічними інститутами, тобто 

поза економічним інтересом;  делегування прав регіональній структурі бути 

консолідованим суб'єктом міжнародних відносин, яка визнається як така  іншими 

суб'єктами світової політики. Автор зазначає, що специфіка такої інтеграції 

породжена різновекторністю модернізаційних процесів – у Сінгапурі, наприклад, 

це створення високотехнологічної економіки і фінансової  структури, тоді як у 

Індонезії – індустріальної економіки, виведеної із ―тіні‖.
. 
Він, як і його співавтори 

А. Інотай і О. Сункель [70], був переконаний, що у чистому вигляді неоліберальні 

засади розвитку в країнах, а відтак і у угрупуванні АСЕАН  поки що не можуть 

бути застосовані. До тих пір, доки країни модернізують свої економіки за 

мобілізаційним принципом, за якого позаекономічне важливіше, ніж економічне. 

Тому економічні відносини у їхній  традиційній ліберальній формі як підґрунтя для 

інтеграції у регіоні  ПСА грають другорядну роль. Автори впевнені, що 

модернізація АСЕАН – це і є переведення відносин всередині нього на економічні 

рейки.  

Деякі зарубіжні автори вдаються до більш глибоких теоретичних досліджень 

і пояснюють цю специфіку цивілізаційним розмаїттям регіону. Різновекторність і 

зміни, вважає Т. Чонг [116] – єдине що постійне в Південно-Східній Азії. Регіон, де 

проживає більше 500 мільйонів людей, співіснують тисяча мов, переплетіння 

релігій і панують різні політичні ідеології від монархізму до колоніалізму, 

комунізму, авторитаризму і різних версій демократії  не може не запропонувати 

власне бачення свого розвитку, причому в різних країнах різного. Автор зазначає, 
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що різноманітність і стабільна та чітка ідентичність Південно-Східної Азії 

залишається невстановленою і не можуть бути за прийнятою методологією описані 

моделі модернізації. Лише з 1950-х і 1960-х років за хвилею антиколоніальних і 

націоналістичних настроїв, що охопили регіон, з'явилися національні держави і 

туди прийшли певні соціальні стандарти, зокрема сучасна освіта, яка власне є 

єдиним спільним у трендах. Основні напрямки і тенденції модернізації в Південно-

Східній Азії з початком формування АСЕАН не вписуються у формальні рамки 

єдиного об'єднання і тоді стає очевидним, що принципи  формування 

інтеграційного об'єднання будуть дещо іншими, ніж у інших регіонах світу. 

Сумнівів в тому, що Південно-Східна Азія переживає модернізацію, змінюючи 

умови життя мешканців Південно-Східної Азії і їхню самоідентифікацію. Автор 

зазначає, що при цьому ступінь і моделі модернізації варіюють від країни до 

країни, тому слід оцінювати модернізацію не як статичну неоліберальну 

концепцію, а як лінійний процес, притаманний суспільствам. Автор пропонує 

власне бачення процесів модернізації в Південно-Східній Азії. І хоча всебічного 

висвітлення причини різноманітності моделей модернізації в книзі Т. Чонга не 

отримали, він був одним з перших зарубіжних авторів, який критично поставився 

до окремих її аспектів.  

Ідентифікація тенденцій модернізації через основоположні концепції та ідеї 

модернізації зводиться автором до класифікації теорій і узагальнення спільних 

складових модернізації в різних країнах ПСА. Основною складовою-передумовою, 

продуктом і рушійною силою процесу модернізації  він вважає масову освіту, яка 

надає громадянам не лише необхідні навички, але й змінює їхню ментальність, 

запити та потреби і їхнє ставлення до розбудови країни. Загалом дослідження 

великою мірою присвячене ролі і характеристиці освіти, як важеля інноваційного 

розвитку, чинника формування інституційної і економічної структури, тощо.  

Основні проблеми, що стоять перед країнами в Південно-Східній Азії в 

контексті модернізації – це відповідь на виклики глобалізації і уніфікації: країни 

прагнуть йти своїм шляхом, захищати власний політичний і економічний простір 

від посягань на ідентичність, в основі якої лежить ключова характеристика 
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Південно-Східної Азії – релігія. Автор зазначає, що всі представлені релігії зведені 

до однієї характерної риси – вимоги  комунітарності і ієрархічності, що зумовлює 

параметри модернізації і співробітництва в регіоні. Перш за все, усі моделі 

модернізації в країнах центрально-керовані; по-друге, політично вивірені, що 

відбивається у стратегіях розвитку і ідеології, яка їх обслуговує; по-третє, 

суспільно-орієнтовані (освіта для всіх і протягом життя), де економічна 

ефективність і доцільність поступаються місцем соціальній ефективності і 

доцільності; по-четверте, національно-егоїстичні;  по-п'яте, автаркічні тією мірою, 

якою це можливо.  Тому існуюче розмаїття моделей у  Південно-Східній Азії не дає 

підстав сумніватись, що співробітництво у регіоні буде успішним, оскільки його 

принципом буде взаємне невтручання в політику і економіку, а основним завданням 

– досягнення спільної мети посилення регіону і підвищення його 

конкурентоспроможності в умовах викликів і шоків глобалізації, що посилюються. 

Усі ці аспекти з часом знайшли комплексне відображення у серії книг  

"Дослідження в сфері безпеки в Азії", організованого Центром Схід-Захід і  

опублікованих видавництвом Стенфордського університету.  Одна з них 

―Переговори по східній і південно-східній Азії" [6]  –  відтворює всі ідеї, викладені 

у попередніх. Автор А. Ба узагальнює концепції модернізації і інтеграції, 

сформульовані у дослідженнях, але мала на меті також пояснити основні 

парадокси, пов'язані з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН): як різні 

за інституційною структурою держави вижили разом і стабілізували свої відносини 

в умовах жорсткої конкуренції антагоністичних національних інтересів і переваг за 

умови не надто тісного співробітництва; як в умовах чіткої національної 

самоідентифікації та історичних суперечностей  країни Південно-Східної Азії 

вийшли за межі своєї первісної регіональної компетенції, щоб сформулювати 

концепцію, прийняти її і змістовно наповнити Азійсько-тихоокеанський і Східно-

азійський регіоналізм; як вдається цим країнам і АСЕАН в цілому маневрувати між 

національними, регіональними гравцями і глобальними цілями, щоб досягти цих 

цілей. На думку автора відповіді криються в основоположних принципах АСЕАН – 

підходах, які були засновані на передбачуваній, історично обумовленій 
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регіональній роз'єднаності.  Автор аналізує, як ці, покладені в основу відносин між 

країнами ПСА, принципи породили причинно-наслідкові зв'язки, що за історично 

короткий період – всього півстоліття, незважаючи на брак природних ресурсів і 

високий рівень бідності, посилили регіоналізм Південно-Східної Азії, спонукавши 

її до застосування цієї об'єктивно-необхідної форми відповіді на проблеми і 

виклики глобалізації, забезпечили динамічне економічне зростання, перетворивши 

Східну Азію на регіон з трансформованою економічною структурою, на глобальну 

промислову фабрику, і вивели з відсталого регіону в розвинений саме завдяки 

активізації в ній інтеграційних процесів.  

Автори усіх попередніх видань, здійснених у рамках цього проекту (як 

правило, присвячених окремій країні), як і А. Ба, намагались дати всебічну 

характеристику специфічним особливостям інтеграції та відносинам у азійському 

регіоні, породжуваним неформальністю модернізації і орієнтацією та 

зосередженістю на досягненні консенсусу між країнами. Найбільшою мірою 

учасники проекту зосереджувалися на питаннях безпеки у регіоні і ролі США в її 

гарантуванні. Так, на продовження проекту у Стенфордському університеті за 

ініціативи Азійсько-Тихоокенського центру наукових досліджень (АРАRK) за 

результатами їхніх досліджень відкрито низку програм, які входять до складу 

проектів ініціативи безпеки США та Азії і вивчають "політичну, соціальну та 

регіональну динаміку  демократії у цій частині світу, але в її новій інтерпретації 

приділяють більше уваги до створення умов безпеки, а також викликів і 

можливостей, що виникають з вини їхніх сусідів у Західній частині Тихого океану. 

Ініціатива з безпеки США та Азії (U.S.-Asia Security Initiative) сприяє 

міждисциплінарним та політичним дослідженням в галузі безпеки та міжнародного 

співробітництва в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і намагається запропонувати 

практичні кроки, до яких можуть залучитись зацікавлені сторони для зміцнення 

зобов'язань Альянсу в регіоні", –  вважають автори проекту [123]).   

Оцінку розумінню місця і сутності теорії модернізації у цьому ключі дає і 

дослідник із Кембриджського університету Д. Тіппс [39]. Він зазначає, що 

використання терміну "модернізація" у його сучасних конотаціях має відносно 
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недавнє походження і стало звичною частиною лексики американських, якщо не 

міжнародних, суспільних наук протягом 1960-х років. Популярність поняття 

модернізації полягає в спроможності узагальнення всіх трансформацій соціального 

життя після індустріалізації та становлення національних держав. Найближчі 

джерела теорії модернізації можна простежити за реакцією американських 

політичних еліт та інтелектуалів на розвиток міжнародних відносин після Другої 

світової війни, зокрема, вплив "холодної війни" та формування суспільств 

"третього світу" вперше переорієнтували інтелектуальний інтерес на те, що 

відбувається поза межами американського суспільства і Європи. Протягом двох 

десятиліть після війни американські вчені-соціологи за щедрої підтримкою 

державних і приватних установ звертали увагу на проблеми економічного розвитку, 

політичної стабільності та суспільно-культурних змін у цих суспільствах. Але усі 

вони використовували усталені інтелектуальні традиції західного мислення про 

природу соціальної змін. "Вплив цих традицій особливо очевидний у випадку 

теорії модернізації: пояснення соціальних змін у незахідних суспільствах глибоко 

вкорінені в теорію, яка завдячує традиційній мудрості західних суспільних наук 

кінця дев'ятнадцятого століття про економічну природу модернізації", – пише він. 

Ще однією зі спроб зрозуміти на теоретичному рівні проблему  

невідповідності моделей модернізації і інтеграції вимогам глобалізації є 

дослідження В. Кейса, який вважає, що "у країнах Південно-Східної Азії 

громадянське суспільство було сформовано зовнішніми акторами, причому, зарано, 

і вони не сприйняли його, тому  вони чинили опір – брали участь у лівих 

повстаннях, демократичних переходах та авторитарних розворотах, спрямованих 

на встановлення військових урядів або герметичних теократій" [31]. Отже, – вважає 

автор, – недостатньо мати громадянське суспільство, щоб отримати необхідну 

траєкторію модернізації і інтеграції,  надто коли воно таке неоднорідне – важлива 

його якість, причому спільна для всіх країн. Тенденції, які стануть  характерними 

для цих країн найближчим часом, особливо у економічній сфері,  визначать і шляхи 

руху країн ПСА назустріч  зовнішньому світу. В цілому ж автор вважає причиною 

повільної інтеграції цих країн у глобальний світ демократичну незрілість 
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суспільств і пропонує пасивно спостерігати, як глобальний світ впливатиме на 

процеси, у тім числі, і демократизації країн ПСА з метою їхньої модернізації і 

уніфікації – саме формування демократичного громадянського суспільства, на 

думку автора, відкриє шлях до ліберальної модернізації, але здійснюватиметься 

вона тепер іншими методами, через економічний вплив. 

Інший автор, В. Кінг також вважає, що модернізації та становленню  

громадянського суспільства передувала економічна модернізація, причому 

принесена ззовні [124]. "Ми стали свідками періоду стійкого економічного 

зростання в тих країнах, які входять в Асоціацію держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН). Зростання економіки, індустріалізація та урбанізація тривають, 

глобалізація починає відігравати позитивну роль, завдяки їй, вважає автор, кілька 

країн Південно-Східної Азії користуються певною політичною стабільністю і 

появою громадянського суспільства. АСЕАН не тільки вижила, а й дійсно 

розширила своє членство, створила "політичний регіон" і вступила в діалог з 

глобальними політичними і економічними гравцями", – пише дослідник [124, с. 

211]. Серед досліджень, що проводяться в країнах АСЕАН, особливе місце 

посідають публікації наукових центрів, відповідальних працівників секретаріату 

АСЕАН. Сінгапурський Інститут досліджень Південно-Східної Азії (Institute of 

Southeast Asian Studies, ISEAS) низку робіт присвятив проблемам модернізації і 

інтеграції. Його висновки, як правило, можна звести до одного узагальнення – в 

країнах ПСА використовуються особливі моделі модернізації, які не вписуються у 

неоліберальні вимоги, тому і інтеграція в рамках АСЕАН має свою специфіку, 

спрямовану на забезпечення економічної і політичної стабільності і безпеки в 

регіоні. Р. Северино, бачить перспективним створення і вважає, що шлях до цього 

пролягає через усвідомлення спільності інтересів у контекті викликів глобалізації 

[107]. 

До проблеми антагонізмів процесів суспільної модернізації та дихотомії 

"глобалізація – регіоналізація" зверталась низка зарубіжних дослідників, таких як 

К. Омає [98] , Д. Розенау [104], Г. Томпсон і П. Хірст [71], Д. Хейлд [1] тощо. Вони 

також відзначали специфіку моделей модернізації і, визнавали що її наслідком є 
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специфіка інтеграції, але вирішення проблеми бачили у посиленні відкритості 

регіону і країн, що до нього належать. 

Проте існують і протилежні підходи до оцінки шляхів модернізації і 

інтеграції, як правило, притаманні якраз науковцям з цього регіону, які знають 

ситуацію зсередини. Причому слід зазначити, що дослідження у цьому ключі 

проводяться ними протягом усього періоду стабілізації, перших інтеграційних 

кроків у регіоні ПСА та тривають досі.  

Видання Джакартського центру стратегічних і міжнародних досліджень 

(Centre for Strategic and International Studies – CSIS), що займається політичним 

аналізом, також посідають важливе місце серед джерел з цієї проблематики. Серед 

співробітників Центру найвідоміші індонезійські соціологи, політологи-

міжнародники, а також зарубіжні фахівці в галузі суспільних наук. Одна з 

колективних праць вчених CSIS, в якій аналізується роль і місце АСЕАН у 

регіональній і міжнародній політиці та економіці вже наприкінці ХХ століття 

торкалася питання особливостей співробітництва держав АСЕАН – стратегування, 

планування і координація експорту, взаємодія на політичному рівні, участь у 

врегулюванні криз, перспективи створення системи колективної безпеки. Вчені 

відстоювали точку зору про необхідність формулювання інтересів регіону і їхнього 

протиставлення інтересам зовнішніх акторів [14]. Коли йдеться про подальші 

шляхи розвитку регіону і різні аспекти співробітництва країн Асоціації, перш за 

все, економічні – і вчені, і політичні діячі виступають за формування автаркічної 

колективної системи, яка спрямована проти зовнішніх сил і контрагентів, 

незацікавлених у модернізації регіону [5]. 

Зокрема, Б. Цонгао, С. Кун і Ч. Шуаншуан у своїй роботі "Динамічний 

механізм "соціальної модернізації" з китайськими характеристиками" підводять 

підсумок попередніх досліджень модернізації, акцентують увагу на тій обставині, 

що "первинне значення "модернізації" – це не економічна модернізація, хоча в 

"індустріалізації" та модернізації від "злету" до "зрілого руху" основним змістом 

"модернізації" була економічна модернізація, майже всі провідні вчені 

обґрунтували кілька  значень "модернізації" [133, с.12]. Вони зазначають, що ще у 
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1966 році С. Блек [25] доводив, що модернізація повинна включати в себе глибокі 

зміни не лише в економіці, а й у науці та техніці, культурі та міжособистісних 

відносинах; у тому ж 1966 році Ш. Ейзенштадт [47] проаналізував комплексні 

революційні особливості модернізації в контексті політики, економіки, екології та 

культури та обґрунтував їхній вплив  на зміну соціальної системи; в 1968 році 

С. Хантінгтон [76] цілеспрямовано досліджував політичні причини та наслідки 

модернізації з точки зору впливу політики на суспільно-економічний розвиток, 

розвиток владних структур і інститутів та зміну політичних пріоритетів і 

політичного порядку в суспільствах, що трансформуються; в 1974 році А. Інкелес 

[80], проаналізувавши поведінкові моделі, доводив, що ядром модернізації має 

стати модернізація особистості; в 1982 році Г. Розман назвав перебіг модернізації 

як множинні змінні у системі суспільного поділу праці, рівень індустріалізації та 

розвитку послуг, якість населення, розподіл доходів, інституційні зміни, 

бюрократію та культуру; Белл, Дракер, Тоффлер, Нейсбіт, Карсон та Гідденс, 

наділяючи модернізацію позаекономічним сенсом, сформулювали теорії 

постіндустріального суспільства, суспільства знань, постмодерного суспільство, 

суспільства ризиків, стійкого розвитку і рефлексивного суспільства, що не тільки 

збагатило теорію та практику модернізації, але також давало поглиблене розуміння 

"модернізації".  Усі вони, за висновком авторів, стверджували,  чи то в теоретичних 

дослідженнях чи в практичних діях, що модернізація не повинна обмежуватися 

"економічною модернізацією". Загалом, дане дослідження мало на меті 

спростувати традиційні неоліберальні підходи до модернізації. Автори прямо 

закликають, спираючись на регіональний менталітет, шукати важелі впливу на 

суспільно-економічний розвиток поза економічною сферою і вважають, що у цім 

регіоні економічній модернізації передує модернізація надбудови. 

У цілому, що стосується характеристики процесів суспільно-економічної 

модернізації у Південно-Східній Азії, наведені автори, незважаючи на різне 

пояснення першопричин, сходяться в одному – ці процеси не починались з 

модернізації економіки: в усіх без винятку країнах, вони починались із політичної і 

соціальної модернізації, точніше, зі створення специфічних інститутів, 
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відповідальних за їхнє розгортання. 

Коли ж ідеться про інтеграцію – більш сучасний процес, то це питання 

знаходиться більшою мірою у полі зору міжнародних економічних експертів, ніж 

теоретиків, які вже підготували підґрунтя для аналізу цього процесу і 

запропонували різні підходи до їхнього аналізу, планування, прогнозування та, 

власне, організаційної роботи. 

Особливо цікаво, яких висновків доходять зарубіжні економічні експерти, які 

спочатку не претендують на теоретично-концептуальну вивіреність їхніх 

експертних оцінок, проте майже всі демонструють певну розгубленість, 

стикаючись з несподіваною для них конфігурацією інтеграційних процесів в 

регіоні ПСА і пропонують модернізувати країни та в цілому  АСЕАН за 

неоліберальними правилами. Вони швидко переконуються, що спираючись на 

звичну методологію аналізу, зрозуміти сутність і спрогнозувати наслідки цих 

процесів, тому вимушено вдаються до формування нових методологічних засад. 

Намагаючись пояснити особливості інтеграції майже всі вони посилаються на 

особливості модернізації у регіоні, і ці особливості пояснюють специфікою 

менталітету, історично-цивілізаційного розвитку.  

 Так у аналітичній статті-документі "Інтеграційні стратегії для АСЕАН: 

спільно, разом чи разом з сусідами?" [101], підготовленому на замовлення 

аналітичного Центру Схід-Захід  М. Пламмером,  професором міжнародної 

економіки в Університеті Джона Хопкінса, SAIS-Болонья, старшим науковим 

співробітником Центру та керівником групи з торговельної інтеграції Управлінні 

регіональної економічної інтеграції Азійського банку розвитку Г. Віґінараджею,   

інтеграційні тенденції в ПСА визнано такими, що не вкладаються в класичні 

рамки. Їм притаманні поєднання двох політик – національного егоїзму і 

відкритості, причому сама відкритість застосовна лише в рамках інтеграційного 

об'єднання.  У результаті, як вказують дослідники,  формується основна 

особливість інтеграційних процесів в АСЕАН – вони багатовимірні і 

різноспрямовані: у той час, як країни регіону поглиблюють внутрішньорегіональну  

інтеграцію, коли вони спільно укладають різноманітні угоди зі співробітництва зі 
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своїми партнерами, паралельно країни-члени АСЕАН укладають ще й 

індивідуальні торгові угоди, маючи можливість реалізувати свої національні 

інтереси, які не завжди співпадають із спільними. Така свобода вибору, на думку 

авторів, ставить під сумнів загальноприйняте бачення інтеграції. Аналітики 

задаються питанням, якою в кінцевому рахунку стане оптимальна конфігурація 

АСЕАН, зважаючи на ці особливості,  і намагаються оцінити різні сценарії беручи 

за основу особливості функціонування реального сектора, фінансового і  

макроекономічного співробітництва в регіоні з метою сформулювати шляхи 

покращення вимірів інтеграції, яка, на їхню думку, повинна відповідати класичним 

зразкам. Автори переймаються потенційними наслідками цих, особливих вимірів 

інтеграції в регіоні, і, проаналізувавши документи, які свідчать про рівень 

життєздатності укладених угод приходять до висновку, що такий розвиток 

симулятивних  інтеграційних процесів може призвести до утворення несподіваних 

і  специфічних інтеграційних угрупувань. "Що стосується торгівлі, – пишуть 

автори, – ми відмічаємо, що завдяки інтеграції АСЕАН на нинішній хвилі 

двосторонніх угод про вільну торгівлю зможе досягти позитивних результатів, але 

ці вигоди для АСЕАН менш значимі,  ніж за інших сценаріїв, таких як АСЕАН +3 

або зони вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми також 

стверджуємо, що поглиблення фінансової і грошової  інтеграції в Азії є 

переконливим, хоча політичні основи такої угоди ще не створені" [101, с. 37]. В 

цілому в документі робиться припущення, що економічний потенціал у цьому 

регіоні  є суттєвим аргументом лише для економічної інтеграції, але не таким 

сильним для політичної і зовсім не переконливим для соціальної. Країни керуються 

зовсім іншими мотивами як для модернізації, так і для інтеграції. 

На думку Д. Капанеллі [29], головного економіста відділу регіонального 

співробітництва та координації операцій (CWRC)  Азійського банку розвитку, 

країни АСЕАН повинні впроваджувати двосторонню стратегію, включаючи 

внутрішні реформи для сприяння реструктуризації та економіці лібералізації, а 

також ініціативи по поглибленню та розширенню регіональної інтеграції.  

Він вважає, що якщо Асоціація була створена для вирішення політичних 
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питань та питань безпеки, то згодом економіка в ній зайняла центральне місце. На 

його думку формування економічної спільноти АСЕАН (AEC) є важливою віхою, 

яка сприяє економічній інтеграції АСЕАН та її централізації, але цього недостатньо 

для того, щоб угрупування зберегло актуальність у все більш багатополярному 

світі. В його документі зазначається необхідність перетворення  АСЕАН у 

організацію, яка забезпечувала б доступ потужним західним акторам на ринки 

країн регіону, бо це сприятиме неоліберальній модернізації, що необхідно, щоб 

Асоціація мала потребу в амбітному плані економічної інтеграції за межами АЕС 

для досягнення своїх прагнень у сфері економічного розвитку і що для цього 

необхідно задіяти найважливіший для цього регіону важіль – політичний і 

ідеологічний ресурс. "Оскільки АСЕАН розробляє свій порядок дня після 2015 

року в цілях зміцнення своєї ролі як центра Азійського динамізму, її членам 

необхідно прийняти відповідний політичний комплекс, що включав би глибинні 

внутрішні структурні реформи та чіткі дії для подальшого поглиблення 

регіональної інтеграції, перетворення АЕС в дійсно безграничну економічну 

спільноту" [29, с. 47]. Автор вважає, що неоліберальні реформи у цих країнах 

призведуть до формування однорідного підґрунтя і дозволять інтеграційному 

об'єднанню позбутись специфічних рис автаркії, які гальмують екстернальну 

інтеграцію цього регіону. 

Загалом, ідеї щодо проведення неоліберальних модернізацій  у самих країнах 

ПСА і в АСЕАН в цілому щодо забезпечення лібералізації їх зв'язків із зовнішнім 

світом, формування засад (інститутів і соціальних настроїв)  відкритості широко 

обговорюється економічними експертами як у інших країнах, поза межами регіону, 

так і у самому регіоні. І якщо науковці-теоретики, які є водночас авторами 

ідеологічних доктрин, не схильні вважати неоліберальну систему благом, то 

експерти, які орієнтовані не на соціальні і політичні, а на економічні вигоди 

наполягають на необхідності відкритості.   

 Р. Герреро, директора департаменту економічної статистики Центрального 

банку Філліпін у своїй статті "Регіональна інтеграція: АСЕАН у 2020 році" також 

висловлює занепокоєність регіональною (на собі) замкненістю і певною закритістю 
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інтеграційної системи країн регіону. Більше того, він вважає, що "регіоналізм 

останніми роками став провідною рисою глобальної торгової системи, частково 

через відносну повільність темпів проведення багатосторонніх торгових 

переговорів у рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ)/Світової 

організації торгівлі (СОТ). Нова тенденція до укладення регіональних торгових 

угод (РТУ) і інших форм регіонального співробітництва, зумовлена інтеграцією 

ринку Європейського союзу (ЄС), яка до цих пір була найбільш успішним 

прикладом регіональної економічної інтеграції і актуалізувала  необхідність 

зміцнення зв'язків  з іншими країнами, звичайно,  з урахуванням економічних 

вигод, які приносить регіональна інтеграція" [103, с. 54]. На підтвердження  

наводяться дані системи моніторингу, введеної для вимірювання прогресу в 

реалізації мети Співтовариства АСЕАН і  ці дані вказують на ефективність 

прийняття рішень, що відбивають інтереси спільноти, але зрештою, продовжує 

наполягати на відкритості і формулює проблеми, які виникають у АСЕАН на шляху 

до цієї відкритості – перш за все, саботування з боку національних урядів країн-

членів [103, с. 58]. 

До кінця 2015 року інтеграція одного з найдинамічніших ринків у світі – 

Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), як свідчать дослідження 

експертів Індонезійського центру соціального аналізу [113, с. 23], мала яскраво 

виражений характер угрупування, чия діяльність повністю зосереджена довкола 

вирішення проблем регіону. З 2009 по 2013 рік, коли значна частина світу 

потерпала від наслідків Великої рецесії, регіональний блок держав 

продемонстрував вражаючі темпи зростання валового внутрішнього продукту 

(ВВП) - в середньому на 5,1 % на рік. Прямі іноземні інвестиції в країни АСЕАН 

зросли на 18 %, сягнувши 136,2 млрд. дол. США в 2014 році, що свідчить про 

привабливість інвестиційного клімату в регіоні.  

Окремо слід зазначити, що серед інших досліджень аспектів життя регіону 

особливе місце посідають дослідження безпекових аспектів модернізації у регіоні. 

Зрозуміло, що в контексті її модернізації досліджується авторами і питання безпеки 

в регіоні, зокрема у цьому ключі написана книга "Модернізація національної 
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безпеки в Південно-Східній Азії" [114] є найбільш повним і інформативним 

дослідженням щодо процесу модернізації системи національної безпеки країн 

Південно-Східної Азії. Автори докладно обґрунтовують принципи безпеки регіону 

та напрямки зміцнення національної безпеки, як складової колективної 

спроможності, і вказують на кризу та корекцію політики безпеки в цьому регіоні. 

Вони вважають, що ситуація у сфері безпеки в Південно-Східній Азії є 

надзвичайно складною через присутність численних зовнішніх сил і занепокоєні 

тенденціями, які останнім часом складаються в межах регіону та впливають на 

рівень безпеки. Серед сил, що впливають на безпекову ситуацію у регіоні автори 

вирізняють дві основні категорії: глобалізаційні, транснаціональні та 

багатонаціональні чинники, такі як швидкі економічні зміни з глибокими 

наслідками для політичної стабільності (спроби через економіку нав'язати 

політичні зміни в країнах і регіоні в цілому), і нинішнє  формування войовничих 

терористичних джихадистських мереж, які уже здійснили і здійснюватимуть 

насильницькі напади на політичний і культурний суверенітет  в більшості країн. 

Проте, як вже зазначалось, для дослідників особливий інтерес становлять 

питання, які дають можливість вирішити проблему позиціонування країни, яку 

вони представляють, у архітектурі регіональної безпеки. Як правило, дослідження 

безпекових проблем регіону, виконані західними авторами знаходяться у єдиній 

площині і відповіді на поставлені питання даються однозначні. Ця тональність 

знайшла чітке відображення у широко цитованій монографії співробітників 

Інституту  міжнародної  економіки та Центру  стратегічних і міжнародних 

досліджень США [157], що стала результатом трирічного проекту "Китай: плюси і 

мінуси". Автори розглядають процеси суспільної модернізації і інтеграції в 

Азійсько-тихоокеанському регіоні як результат взаємодії зовнішнього втручання 

західних країн і внутрішніх процесів розвитку самих країн Південно-Східної Азії. 

Зокрема дослідники проводять ідею, що Китай, який впливає на хід 

модернізаційних процесів у регіоні і визначає параметри інтеграції, стає, тим 

самим, загрозою для регіону в силу своєї економічної відсталості і політичної 

агресивності його моделі розвитку, тому країни регіону повинні визнати, що США, 
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як абсолютний лідер у зовнішньоекономічних процесах та військовій сфері має 

бути тим впливовим гравцем, який визначатиме політику регіону, напрямки його 

модернізації і формулу інтеграції, адекватну процесам глобалізації.  

Звичайно, на сьогоднішній день зверхнє ставлення до Китаю і його ролі в 

регіоні в цілому подолана і у сучасних роботах, особливо представників регіону, 

про Китай йдеться як про країну, що відіграє провідну роль у гарантуванні безпеки 

регіону і з якою слід рахуватись. 

Китай непокоїть багатьох авторів, що займаються проблемами озброєнь в 

економічному і політичному, стратегічному контексті. Проте присутність у регіоні 

– не єдина мета, до якої прагнуть західні країни – вони переймаються розвитком 

торгівлі і можливістю використання судноплавних шляхів, економічними вигодами 

від торгівлі зброєю. Німецький інститут, що займається проблемами озброєнь, 

видав цікавий науково-дослідницький документ за авторством Ф. Хайдака [69]. У 

ньому, зокрема, зазначається, що в регіоні виникла загроза гонки озброєнь: 

"Південно-Східна Азія стрімко нарощує зброю. Згідно з даними, опублікованими 

Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI), військові 

витрати у регіоні в 2015 році зросли в середньому на 5%. Якщо ми розглянемо 

динаміку цих процесів у регіоні за десять років стає ще більш зрозумілим, чому 

можливість розв'язання "гонки озброєнь" у цій частині Азійського континенту 

привертає все більше політичну, наукову та медійну увагу: протягом останнього 

десятиліття (2006-2015 рр.) військові витрати в Південно-Східній Азії зросли в 

середньому на 57 %,– зазначає автор [69, с. 3]. Це стосується і виробництва, і 

імпорту зброї. І підштовхує країни регіону до цього збереження територіальних 

конфліктів між багатьма державами регіону; посилення націоналізму; недовіра до 

стратегічних намірів сусідніх держав; і зростаюче суперництво між Китаєм та 

США. Однією з найпоширеніших реакцій практично всіх країн Південно-Східної 

Азії на ці події є нарощування своїх військових можливостей. Саме цей рефлекс, 

однак, часто сприймається іншими державами як потенційна загроза безпеці, 

незалежно від "реальних" намірів. Викликана таким чином дилема безпеки і може 

призвести до багатосторонньої  гонки озброєнь.  



47 

 

  

Проаналізувавши військові витрати у восьми країнах Південно-Східної Азії: 

Індонезії, Камбоджі, Малайзії, М'янмі, Філіппінах, Сінгапурі, Таїланді та В'єтнамі, 

автор переходить до констатації наслідків модернізації і збільшення виробництва 

зброї в регіоні для Європи. "Це також матиме прямий вплив на Європу, оскільки 

більша частина її торгівлі з Азією, що має вирішальне значення для світової 

економіки, використовує судноплавні лінії в цих водах" [69, с. 3]. Також він пише, 

що "для Німеччини та багатьох її європейських сусідів було б корисно 

переосмислити як свою роль постачальників збройних сил у Південно-Східній 

Азії, так і їхні стратегічні цілі в регіоні" [69, с.31].  Зокрема, багато зброї, придбаної 

країнами Південно-Східної Азії в останні роки, були вироблені в Європі. Як 

наслідок, Німеччина і деякі її європейські сусіди прямо зацікавлені в озброєнні 

регіону, однак вони допускають торгівлю озброєнням цих країн з Китаєм. Водночас 

азійські покупці підходять до цього переважно з економічної точки зору, тобто 

купують дешевше, тому Німеччина двічі упускає можливості, даючи модернізувати 

власне озброєння країнам регіону, або допускаючи можливість зміцнення співпраці 

між країнами регіону і Китаєм. Автор занепокоєний програшем Євросоюзом 

стратегічних позицій в регіоні на користь США і Китаю і рекомендує активізувати 

стосунки з країнами ПСА з метою не дати їм модернізувати власні збройні сили, 

що збитково для європейських експортерів, та перехопити ініціативи у Китаю. 

Отже, очевидно, що з точки зору автора питання модернізації регіону навіть у 

цьому розумінні невигідне провідним зарубіжним гравцям, оскільки це звужує 

можливості їхнього ринку озброєнь. 

У країнах Південно-Східної Азії останніми роками у різному ступені 

впроваджуються програми модернізації, основою якої є феномен військової 

модернізації та нарощування озброєнь у регіоні, – пише раніше згадуваний 

дослідник процесів модернізації Е. Тан [115]. Він зазначає, що аналітики 

побоюються, що зусилля з модернізації військової техніки можуть бути потенційно 

дестабілізуючими, і вказують на необхідність контролю над озброєннями 

політичними та дипломатичними заходами. Проте, вважаючи їх не досить 

ефективними, автор радить скористатися такими як заходи зміцнення довіри (ЗЗД), 
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які можуть зменшити напруженість і гальмувати конкуренцію збройних сил. 

Найбільш ефективними він вважає військові багатосторонні навчання та обміни, 

добровільні зовнішні повноваження, а силові оборонні угоди.  Автор наголошує на 

загрозі з боку Китаю і закликає до співробітництва у регіоні, очолюваного США. 

Інше, протилежне ставлення до цього питання демонструють дослідники з 

регіону ПСА. Зокрема У. Мапп, вчений із Сінгапуру, відображаючи 

загальноприйнятну  у цьому регіоні точку зору говорить про бажаність створення 

колективних форм безпеки [128]. Він наголошує, що модернізація військових сил і 

інтеграція зусиль у цьому напрямку – нагальна необхідність, викликана загрозою 

ззовні. "Досягнення цілі упорядкованого миру – це особливе завдання для 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки в ньому відсутня формальна всебічна 

інституційна структура, така яка існує у НАТО. У будь-якому випадку прихильність 

колективній безпеці в порядку, передбаченому НАТО, стане занадто значним 

кроком для більшості країн Азійсько-Тихоокеанського регіону" [128, с. 34]. 

Загалом, питання модернізації і інтеграції у контексті проблеми безпеки 

регіону вирішується в теорії і на практиці представниками регіону та 

представниками інших зацікавлених по-різному. Такі потужні гравці, як США, 

Росія, меншою мірою Євросоюз вбачають у регіоні сферу своїх політичних і 

економічних інтересів, тоді як Китай керуючись політичною доцільністю готовий 

взяти на себе об'єднавчу місію у протистоянні регіону зовнішньому світу. Звідси і 

різні підходи до моделей модернізації і інтеграції у сфері, яка відповідає за безпеку. 

Активно, займаються тематикою взаємообумовленості процесів модернізації 

і інтеграції російські вчені, прямо декларуючи свою зацікавленість у формуванні 

теоретичного підґрунтя для виправдання необхідності економічної і політичної 

присутності Росії в цьому регіоні. Причому, історично так склалося, що ще з 

радянських часів проблеми розвитку цього регіону ніколи не випадали з поля зору 

російських дослідників і завжди актуалізувались у відповідності з офіційною 

державною політикою.   

Аналіз російської наукового доробку (тут необхідно відзначити достатню 

розробленість проблематики, що стосується питань суспільно-цивілізаційного, 
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економічного, політичного підґрунтя інтеграції країн ПСА) дає підстави 

констатувати, що авторів цікавлять різні питання, відповідь на які могла б 

наблизити до вирішення проблеми, що непокоїть Росію протягом століть – 

забезпечення не лише її присутності, а й домінування у цьому регіоні. Так, ще за 

радянських часів дослідження велись досить інтенсивно і відразу у кількох 

напрямках - аналіз архетипів (ойкумен) і ментальності, історія, інституційна і 

політичні складові і економічні можливості. Загалом усі автори доходили висновку, 

що саме цивілізаційний аспект розвитку країн обумовлює особливості усіх інших 

складових суспільно-економічних моделей, які характеризуються ієрархічністю і 

конфуціанськими принципами функціонування і що це може бути розцінено як 

сприятливий чинник для формування векторів впливу.  

На особливу увагу заслуговують роботи радянських авторів, які врешті стали 

основою для вибору напрямків і формулювання висновків подальших досліджень 

кінця ХХ ст. Їхні узагальнення  щодо загальної стратегії Заходу особливостей 

присутності та діяльності міжнародних монополій у країнах Азії взагалі і у ПСА 

зокрема зводились в цілому до констатації невідворотності модернізації 

ліберально-демократичного типу у цьому регіоні, нарощування конфронтаційних 

процесів та поступової  дестабілізації. Зокрема Л. Клочковський всередині 1960-х 

років, ще до утворення АСЕАН [214] робить висновок, що лише соціальна 

модернізація, співпраця та політична згуртованість країн за цивілізаційною 

ознакою створять умови, які дозволять уникнути викликів, породжених 

конкуренцією зацікавлених у освоєнні цього регіону країн та утримувати політичну 

стабільність. Аналізуючи проблеми економічних відносин західних держав з 

країнами Південно-Східної Азії [213] він звертає увагу на ту обставину, що 

вимогам ліберальної модернізації у низці країн поступово протиставляється 

модернізація азійського зразка, яка є інтроцентристською за характером і 

відзначається тісною економічною співпрацею на рівні держав, а не лише 

підприємців. 

Наприкінці 1990-х років російські вчені, так само як і закордонні, стали 

більше уваги приділяти численним зовні і всередині регіональним процесам, що 
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протікають в країнах Південно-Східної Азії, особливо процесам модернізаційного 

розвитку. О.Ю. Другов, Ю.О. Левтонова, В.А. Макаренко, В.А. Погадаєва 

намагались створити теоретичну базу та обґрунтувати можливість і необхідність  

економічної присутності Росії в регіоні. Зокрема О.Ю. Другов проаналізував 

основні тенденції суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку 

країн регіону та їхню відмінність від західноєвропейських [138] і зробив висновок, 

що ці країни зуміли в умовах глобалізації зберегти власну ідентичність, а обрані 

ними моделі модернізації та інтеграції суттєво відрізняються від параметрів 

ліберальних. Процеси демократизації суспільств у цих країнах відігравали 

другорядну роль – ставка робилась на формування людського капіталу, якому 

відводилась функція рушійної сили модернізації, як підґрунтя створення умов для 

паритетної інтеграції. 

Ідеї щодо особливої моделі модернізації країн ПСА, як бази інтеграції були 

також сформульовані  Ю.О. Левтоновою, яка наголошувала, що створення АСЕАН 

– одна з найзначніших подій в історії Південно-Східної Азії XX ст.: зростання 

доцентрових тенденцій в 1967-1997 роках завершилося в середині 1990-х років 

подоланням політико-ідеологічного субрегіонального бар’єру і об’єднанням всього 

(виключаючи Камбоджу) регіону Південно-Східної Азії під егідою АСЕАН. 

Азійська криза, що вразила ПСА влітку 1997 року, підвела підсумок 

тридцятирічному розвитку регіону, відміченому економічною модернізацією, 

динамізмом, стабільністю, регіональною інтеграцією, що у регіоні намітились нові 

тенденції, які швидше за все є ознакою переосмислення шляхів розвитку і 

інтеграції в ПСА і що можна спрогнозувати посилення інтравертного характеру 

політичної та економічної інтеграції. Не виключені спроби регіону обережно 

відійти від інтеграційних зв'язків з країнами інших регіонів та розвивати 

кооперацію для здійснення спільної експансії [138].  

Основним посилом досліджень цього періоду було те, що на зламі тенденцій, 

коли в регіоні намічається курс на його самоідентифікацію, Росії варто пожвавити 

стосунки з регіоном та спробувати здійснити економічну експансію на цьому 

напрямку. 
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Варто також відзначити численні публікації Інституту сходознавства РАН. З 

ним співпрацюють потужні західні аналітичні центри Європи і США, його 

напрацювання становлять інтерес для дослідників, які оцінюють їхню 

достовірність на рівні розвідувальних даних. Центр вивчення країн Південно-

східної Азії, Австралії і Океанії відверто ставить своїми завданнями вивчення 

найбільш актуальних проблем країн (зокрема, частина з них пов'язана і спільна з 

Центром енергетичних і транспортних досліджень) і розробку напрямків 

економічної інтервенції та встановлення політичного впливу у досліджуваних 

регіонах [186].  

Співробітники Інституту Г.М. Локшин, Є.В.  Коболєв, Н.П. Малєтін 

вважають, що АСЕАН здатна домогтися поставлених цілей спрямованих на 

суспільну модернізацію і розвиткові цих процесів сприяє загальносвітова тенденція 

посилення регіоналізації. Щодо вирішення існуючих проблем і досягнення 

поставленої мети країнами АСЕАН, то із перешкоди, створювані для них 

зовнішніми акторами, вони долають завдяки процесам модернізації. Також, 

значних успіхів країни АСЕАН домоглися у зовнішньополітичній сфері, вміло 

виходячи з конфліктних ситуацій. Вчені зокрема підкреслюють, що миротворча 

діяльність АСЕАН справила значний вплив на припинення низки гострих 

конфліктів в Південно-східній Азії, сприяла створенню надійної бази регіональної 

безпеки. Вона також позитивно вплинула на процес розширення зон стабільності в 

АТР, оскільки  інтеграція сприяла безконфліктному розвитку модернізації в країнах 

Південно-Східної Азії. Іншим аспектом, на переконання науковця є економічна 

сфера. Ця сфера є провідною, якщо зважати на інтереси Росії у цьому регіоні і 

може слугувати суттєвим важелем впливу на економічні, а відтак і політичні 

процеси в регіоні. Важливим інструментом інтервенції вчені вважають військово-

економічне співробітництво [140].  Дослідники чітко окреслюють шлях 

проникнення і відвоювання позицій впливу у західних країн, яким у минулому 

столітті вдалося витіснити звідти Росію і впевнено посісти ключові позиції у 

регіоні. Всі дослідження російських вчених притаманна впевненість у важливості 

присутності Росії в цьому регіону по праву сильного. 
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Сучасні праці російських вчених, присвячених специфіці інтеграційного 

співробітництва в контексті суспільної модернізації країн-членів АСЕАН також 

свідчать про активну політику РФ в регіоні ПСА. Питання потенціалу просування 

російських інтересів у регіоні займаються А.А. Байков, І.О. Василенко [162], 

А.Г. Володін [168], О.Ю. Другов [201], Д.В. Мосяков [261], Г.І. Чуфрін [35], 

Л.М. Капіца і В.Д. Сухов [210], Г.М. Костюніна [228], Г.М. Локшин [243], 

С.В. Лузянін [244], В.В. Шмельов [329], Ю.В. Шишков [327], [328],  та інші, чиї 

роботи презентуються у Щорічнику "Південно-Східна Азія: актуальні проблеми 

розвитку. Ідеологія, історія, культура, політика" [332]. 

У їхніх роботах йдеться про необхідність пошуку Росією свого місця в 

регіоні ПСА з метою збалансування геополітичних сил. І хоча в них не 

формулюється завдання руйнування сталої системи інтеграційних зв'язків між 

країнами (потрібно надати належне – російські вчені самі визнають цивілізаційну 

специфіку цих зв'язків, які важко зруйнувати), проте очевидні намагання 

сформулювати засади переможного суперництва з потужними країнами, що 

впливають на процеси інтеграції і модернізації у регіоні. Зокрема, авторами 

висловлюється неприкрите занепокоєння роллю Китаю, Індії, Японії, США у 

цьому регіоні.  

Водночас загальнотеоретичні питання цивілізаційного характеру і 

обумовленості моделей модернізації, і як наслідок, параметрів  інтеграційних 

процесів у Північно-Східній Азії і можливого місця Росії в цьому процесі 

продовжують досліджуватися такими російськими вченими, як 

Д.І.  Димитров [302], Н.М.Ємельянова [191], Є.О.  Мітипов [253], В.В. Міхєєв 

[255], А.А. Федоровський [302], [301], В.П. Федотов [303], І.М. Цєліщев [310]. 

Особлива увага приділяється визначеності моделі інтеграційних процесів у 

Південно-Східній Азії в роботах А.Г. Акарії і С.С. Тана [4], С.М. Дента [41], 

А.В. Іванова [199],  М.П. Малетіна і Ю.А. Райкова [248], В.М. Сумського [290] та 

інших.  

Всі дослідження тією, чи іншою мірою відбивають і є відповіддю на 

офіційну позицію Росії і всі сучасні дослідження у Росії виконуються у контексті 
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цих завдань. Автори виходять з того, що лідерами регіональної інтеграції в Східній 

Азії є держави та великі приватні корпорації. Для аналізу ролі приватного бізнесу у 

розвитку суспільної модернізації та процесів економічної регіоналізації, який 

істотно вплинув на формування моделей регіоналізму у Східній Азії, автори, як 

правило, посилаються на роботи російських вчених: С.О. Афонцева [148], 

М.А. Потапова [274], П.О. Мінакіра [252], М.П. Малетіна [250], 

В.В. Самойленко [279], Б.О. Соловйова і Л.О. Фетуні [285], А.Н. Федоровського 

[301], М.А. Хальдіна [306], Н.М. Хрящьової, Т.І. Сулицької, Ю.А. Плеханова, 

А.О. Рогожина [270], Г.І. Чуріна. Ці роботи успадковують радянську традицію 

приведення у відповідність наукового підґрунтя під заздалегідь сформульовану 

політику присутності країни у заданому регіоні, тобто автентично відбивають 

офіційну точку зору і відповідають на запити влади. У цих роботах найбільш 

виразно прослідковуються амбіції Росії в ПСА та обґрунтовуються мотивації 

політичної присутності і економічного та ідеологічного інструментарію реалізації 

завдань. 

 Спадковість принципів, політики і ідеалів, що дісталися Росії від радянських 

часів призводить до того, що навіть загальнотеоретичні дослідження інтеграції в 

ПСА, які піднімаються в роботах, у першу чергу покликані дати відповіді на 

питання про формування методології для пошуку шляхів і інструментів 

конвергенції з цим регіоном і безпосередньо з країнами АСЕАН та активного 

ідеологічного, економічного і політичного (саме в такому порядку) "освоєння" 

його. Серед них найбільшої уваги заслуговують праці, які, як правило, включені до 

збірки Відділу ПСА Інституту сходознавства АН СРСР, починаючи з ранніх етапів 

розвитку регіону [251]. У них, крім теоретичного аналізу проблем АСЕАН, 

висвітлюються питання торговельно-економічних відносин Асоціації з 

європейськими державами і робиться висновок про необхідність формування 

системи механізмів присутності і витіснення конкуруючих сил, а також питання 

включення країн регіону в боротьбу за новий міжнародний економічний порядок, 

який би відповідав інтересам Росії, досліджується значення зовнішніх зв’язків 

країн ПСА для їх внутрішнього розвитку з метою включення її до системи, 
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спочатку на умовах кооперації, а далі – на умовах економічного і, відповідно, 

політичного узалежнення. 

З російської літератури, що відноситься до пост-конфронтаційного періоду, 

яка відіграла особливу роль для подальших досліджень російських істориків, 

політологів і економістів стали книги "АСЕАН в міжнародних політичних 

відносинах" та "АСЕАН у міжнародних економічних відносинах" під редакцією 

Г.І. Чуфріна [313], в роботі над якими брали участь великі колективи авторів 

Інституту сходознавства РАН. В них представлена розгорнута картина 

модернізаційного розвитку країн і розвитку Асоціації країн Південно-Східної Азії 

на етапі світових трансформацій, розглядалася ступінь і можливості включення 

Асоціації у діяльність світового співтовариства та її вплив на регіональні процеси. 

Вищезазначені роботи, що побачили світ в першій половині 1990-х років увібрали 

в себе досягнення у вивченні інтеграційних процесів в Південно-східній Азії і 

ґрунтуються на самих новітніх на той час матеріалах і відомостях, але їхня 

цілковита прорадянська ідеологічна заангажованість у подальшому справила вплив 

і на політику і на тональність досліджень. 

Так, рецепти посилення взаємодії Росії і країн ПСА у контексті розширення 

АСЕАН завдяки модернізаційним процесам, сформульовані вже наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ століття, були запропоновані у роботах М.П. Малетіна [249], 

H.H. Бектемірової і І.Н. Селіванової [156], де відзначена роль АСЕАН і країн ЄС у 

врегулюванні камбоджійської кризи, та було поставлене питання про роль Росії 

перш за все в ідеологічному і у політичному вимірах. Наприклад, приєднання СР 

В'єтнам до Асоціації, розглядалось відтак з точки зору використання свого впливу 

на цю країну як каналу зближення. Ця проблематика розглядається у більш пізніх 

монографіях Є.В. Кобелєва [215], М.П. Малетіна і В.М. Мазиріна [247].  

Процес розвитку АСЕАН як важливого інтеграційного угруповання в регіоні 

аналізується в книзі Д.В. Мосякова і В.А. Тюріна [260]. Також розвиток АСЕАН на 

початку ХХІ ст. комплексно розглядається у монографії [140]. Слід зазначити, що в 

ній робиться основний наголос на питанні внутрішнього розвитку організації та 

еволюції відносин всередині неї, створення інститутів Асоціації, участь у 
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вирішенні різноманітних проблем, розвиток діалогових відносин з країнами АТР, 

Європи, Америки. (Частково ці проблеми порушувалися і в офіційних колах і, на 

їхнє завдання,  відображені в роботах співробітників Дипломатичної академії РФ 

[166]). Точка зору щодо ролі Росії в регіоні і завдання, що стоять перед ідеологами і 

політиками, викладені в збірниках "Південно-Східна Азія. Актуальні проблеми 

розвитку" [332].  Г.М. Костюніна [227] і В.В. Міхеєв [254], в чиїх монографіях 

зокрема дається порівняльна характеристика АТЕС і АСЕМ, наголошують на 

необхідності вийти за рамки досліджень конкретних форм регіональної інтеграції і 

звернути увагу на просування національних інтересів країнами, які не належать до 

даного регіону. 

Пізніше у монографії, виконаної під керівництвом Г.І. Чуфріна [313] було 

узагальнено досягнення російської науки у вивченні інтеграційних процесів у 

Південно-Східній Азії, що ґрунтувалось на осучаснених матеріалах і відомостях. В 

них була представлена цілісна картина особливостей політики, інститутів, розвитку 

і діяльності АСЕАН, та розглядалась ступінь її включеності у діяльність світового 

співтовариства та вплив на регіональні модернізаційні процеси [144].  Зазначалось, 

що цивілізаційна, соціальна і політична складова модернізації в країнах, які 

увійшли до складу АСЕАН, превалюють над іншими вимірами і, таким чином, 

визначають політику самої Асоціації. Автори наголошували, що "подібність" 

менталітету, політичних і соціальних систем грають провідну роль при обранні 

партнерів для співробітництва. Ця монографія стала засадною при розробці 

методології вироблення стратегії Росії щодо регіону ПСА. Провідним у 

дослідженнях стало завдання політологічного і цивілізаційного аналізу. 

 АСЕАН в системі сучасних політичних відносин з цієї точки зору 

аналізується в колективній  монографії за авторством Є.А. Черепнєва, 

Ю.О. Левтонової, Д.В. Мосякова [142]. Еволюція Асоціації та розвиток її зв'язків за 

40 років простежена в монографії М.П. Малетіна [250], в якій автор робить наголос 

на внутрішньому розвитку організації, показує формування інститутів Асоціації, її 

участь у вирішенні різних проблем і діалогових відносин з країнами АТР, Європи, 

Америки. Ця ж проблематика порушувалася і в роботах співробітників 
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Дипломатичної академії РФ [166]. 

Останніми роками було опубліковано кілька десятків робіт, присвячених 

економічному розвитку країн АСЕАН і економічному співробітництву в регіоні. 

А.А.Байковим [150], О.Г. Баришніковою, В.Б Аміровим [173], С.А. Біліняком, 

А.О.Рогожиним, Г.І. Чуфріним та іншими. У своїх роботах і монографіях вони 

розглядають проблеми регіоналізму, глобалізму, наслідки економічної кризи, 

загальноекономічні проблеми розвитку ПСА. Загалом, усі узагальнення в цих 

роботах, як це було і раніше, можна звести до єдиного формулювання про 

можливість і необхідність присутності Росії в цьому регіоні, причому можливість 

обґрунтовується подібністю модернізаційних процесів, соціальних і інституційних 

систем, а необхідність – спільністю цілей, а саме протистояння зовнішньому 

впливові потужних світових гравців.  

З посиленням ролі та впливу Євросоюзу в усіх регіонів світу актуальною для 

росіян стає проблема послаблення такого впливу. Здається найбільшою для них 

несподіванкою стало те, що попри віддаленість і неспівпадність структури ринків і 

цивілізаційним відмінностям країн ПСА і ЄС, останній знайшов можливості 

просування своїх інтересів на схід і швидко витіснив Росію з її, здавалось би, 

традиційних позицій, причому і в політичній сфері.  

Так А.А. Байков [150] у своїх роботах, присвячених інтеграційним процесам, 

зазначає, що основна відмінність європейської інтеграції від Східно-азійської 

полягає лінійною направленістю процесу: інтеграція по теорії починається з 

економіки і поступово охоплює соціальну і політичну сфери: характеризується 

стійкою орієнтацією учасників на преференції у взаємовідносинах, пріоритетність 

розвитку зв'язків внутрішньо групових щодо не групових (центризм) і тому 

надання на умовах взаємності преференцій, особливих прав, пільг. Порівнюючи 

інтеграційні процеси в цих регіонах автор доходить висновку, що причина 

розбіжностей між ними криється в цивілізаційних відмінностях регіонів, у різному 

ставленні в них до соціальної інтеграції (зазначається небажання азійських країн 

форсувати інтеграцію в соціальній сфері). Існує також відмінність у ставленні до 

наднаціональних інституцій (беручи до уваги історичні обставини, азійські країни 
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не поспішають з утворенням таких інститутів). Різняться ці процеси і за темпами – 

Східно-азійський процес є повільнішим і вивіренішим. Інтеграція європейських 

країн – лінійний процес, азійських – алгоритм поширення інтеграції відповідно до 

тактичних і стратегічних цілей. Автор робить висновок, що західноєвропейська 

інтеграція – переплетіння економічних, військових, політичних аспектів, 

спрямоване на знищення конфронтації, узгодження інтересів, безконфліктний 

розвиток. Східно-азійські країни орієнтовані на забезпечення миру і політичної та 

економічної стабільності, трансформацію авторитарних систем. Основна перевага 

їхнього процесу інтеграції – високий рівень стабільності  інтеграційного процесу. 

У монографії І.І. Хохлова [309] зроблено спробу відповісти на питання – 

чому АСЕАН не є Азійським ЄС, але співпраця між країнами ефективна. Автор 

підкреслює, що саме в "наднаціональному" характері ЄС полягає головна 

особливість політичної системи ЄС, дає визначення цього терміна і аналізує 

конкретні прояви наднаціональності в практиці європейського Союзу. 

Використовуючи історичний підхід, автор проаналізував основні етапи та фактори 

європейської інтеграції, систематизував і встановив, коли і за яких умов вперше 

проявилися риси наднаціональності, якою була динаміка процесу просування до 

політичного союзу. Він також відмічає, що не зважаючи на слабкі прояви 

наднаціональності у АСЕАН, ця організація у багатьох випадках продуктивніша 

ніж ЄС. Особливо це стосується політичного протистояння із зовнішнім світом і 

колективної тактики "опору на власні сили" в економічних взаєминах, що не 

залишає можливості дестабілізувати економіки цих країн. 

Особлива увага в роботах російських дослідників останніх років 

приділяється ролі Китаю у цьому регіоні. Їхня  (державницька, а не наукова) 

занепокоєність викликана тим, що Китай останніми роками стрімко розширював 

географію своїх національних інтересів, активно освоюючи нові глобальні виміри 

зовнішньої політики, змінював акценти в зовнішній політиці і здійснив перехід до 

більш активного позиціонування у світі – як у двосторонніх, так і багатосторонніх 

форматах: в рамках ООН, ШОС, РВК (Росія - Індія - Китай), БРІКС, АСЕАН +1, 

АСЕАН +3, трикутника "Китай - Південна Корея - Японія". І, головне – успішними 



58 

 

  

пошуками китайського політичного керівництва і експертного співтовариства на тлі 

змін якості і масштабів китайської зовнішньої політики. За задумом китайських 

політиків, процеси розвитку і модернізації повинні протікати "паралельно" у всіх 

країнах, але перш за все "великому сусідському оточенні  Китаю". В нього входять 

не лише прикордонні країни, але й держави Центральної Азії, Південної і 

Південно-Східної Азії. Не повинно бути "перекосів" або розвитку одних країн за 

рахунок інших, "спільний розвиток", в свою чергу, створює додатковий ефект 

взаємної зацікавленості в партнерстві і збереженні стабільності. Це не влаштовує 

Росію, оскільки загрожує нав'язуванням нових принципів і форм модернізації  та 

інтеграції у регіоні, де у такому випадку Росії може не залишити місця. 

Разом з тим відмічається, що хоча у Китаю є багато спільних (економічних) 

інтересів з країнами регіону, але є політичні розбіжності з низки ключових питань і 

територіальні суперечки з окремими країнами АСЕАН, зокрема, після арабських 

революцій традиційні шляхи доставки Китаю нафти і газу з Близького Сходу 

стають все більш небезпечними і нестабільними. За цих умовах зростають роль і 

ціна сухопутних енергетичних коридорів з Центральної Азії (ЦА) і Росії, з цією 

метою необхідно якомога повніше використовувати енергетичний аспект 

співробітництва – найнадійніший канал політичного і економічного впливу. Зараз 

ми спостерігаємо реалізацію цієї стратегії. 

Якщо у попередні роки російськими вченими в основному проводилися 

порівняння досвіду економічної інтеграції розвинених країн з акцентом на 

особливості останніх, робилися спроби встановити логіку інтеграційного процесу з 

точки зору закономірностей економічного зростання країн-учасниць і розвитку 

процесів суспільної модернізації, то сучасна економічна і політична думка 

зосереджена довкола прикладного використання теоретичних напрацювань. 

Наприклад, Ю.В. Шишков в одній з останніх своїх робіт [327] розглядає інтеграцію 

як вищий щабель інтернаціоналізації, трактуючи кластерізацією національних 

ринків як основу формування спільного ринкового простору. Автор підкреслює, що 

успішні інтеграційні процеси в регіоні Південно-Східної Азії були б неможливі 

через відсутність процесів суспільної модернізації, але, на його думку, мова йде 
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про інші виміри інтеграції і моделі модернізації, ніж, наприклад у країнах ЄС.  

Російські вчені С.А. Биліняк, А.А. Рогожин, Н.М. Хрящов, Г.І. Чуфрін, 

схильні вважати досвід суспільної модернізації АСЕАН конструктивним, а факт 

"пригальмованого" розвитку внутрішньо регіональної торгівлі та інших аспектів 

економічного співробітництва не оцінювався ними однозначно негативно – вони 

вважають, що, навпаки, обраний шлях дав АСЕАН час на необхідну 

трансформацію та визрівання до рівню, коли реальна інтеграція вже не 

загрожуватиме національним інтересам.  

Аналітичні узагальнення, в основі яких лежать висновки про виключність 

процесів модернізації і інтеграції в регіоні ПСА, сформульовані російськими 

вченими і експертами, підтримують казахські вчені. Їхні дослідження орієнтовані 

на пошук шляхів включення в російські проекти "освоєння" регіону ПСА. Так, 

А.К. Кушкумбаєв, С.Д. Примбетов вважають, що останні десятиліття країни 

Південно-східної Азії вкладають величезні зусилля на формування і розвиток зони 

вільної торгівлі. Зокрема, С.Д. Примбетов зазначає що ці зусилля сприятливо 

впливають на подальший розвиток процесів економічної інтеграції та модернізації 

в країнах Південно-Східної Азії [275]. Л.Б. Айманова і С.Д. Примбетов аналізуючи 

проблеми розвитку інтеграційних процесів у регіоні і світі в умовах глобалізації 

[276], на широкому фактичному матеріалі показують вплив на регіональні 

економіки двох векторів розвитку – глобалізації та регіоналізації. Вчені вважають 

що глобалізм і регіоналізм – це різні, проте тісно пов'язані і взаємообумовлені 

тенденції в розвитку системи суспільних відносин в сучасному світі, що 

відбиваються на всіх сферах. Розглядаючи окремі аспекти модернізаційного 

розвитку в країнах Азійсько-тихоокеанського регіону і особливі чинники 

формування АСЕАН, вони  відмічають  особливості моделей модернізації і 

проводять паралелі з казахською, у якій відіграє провідну роль мобілізаційна 

складова. Тут варто нагадати, що основу мобілізаційної моделі складають не 

економічні, а позаекономічні чинники – роль пасіонарності, інститутів, освіти, 

держави в цілому. Причому його роботи міститься досить багато матеріалів з 

дослідження внутрішньо регіонального розвитку країн Південно-Східної Азії, які 
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дійсно підтверджують тезу про неекономічну природу модернізації і інтеграції. 

Зокрема, С.Д. Примбетов доводить, що АСЕАН є спробою створення замкненої 

моделі інтеграції тією мірою, якою дозволяє сучасний глобалізаційний процес [265] 

Таких самих висновків доходять вчені Казахського інституту стратегічних 

досліджень при Президентові Казахстану, що свідчить: інтерес до регіону 

сформульовано на державному рівні. Так дослідження співробітника цього 

інституту Д.Н. Есімхана, присвячене вивченню сучасних модернізаційних процесів 

в країнах Південно-Східної Азії, також наштовхує на висновки, що ця тема 

актуальна для держави і розглядається в контексті розвитку відносин з Росією та 

спільного просування своїх національних інтересів у цьому регіоні. Проводячи 

порівняльний аналіз модернізаційних і інтеграційних процесів в Європі і Азії 

(зокрема в ПСА) дослідник зазначає, що процеси демократизації спільнот ПСА, на 

відміну від країн Східної Європи, не вийшли за рамки модифікації попередньої 

системи, не відбулось глибоких трансформацій суспільно-політичного устрою 

країн ПСА, а ефективна економічна модернізація даного регіону не зумовила 

масштабних суспільно-політичних трансформацій: в державах ПСА не відбулося 

остаточного утвердження демократичних інститутів. Гальмування процесів 

становлення західної форми модернізації свідчать про не ліберально-

демократичний характер перетворень в країнах регіону: "для цього регіону 

характерні формальні системи політичної демократії, а реальне політичне 

представництво, що спирається на суспільно-політичні сили, здатні активно 

впливати на державну владу, все ще не сформовано" [193, с. 16].  

Труднощі в процесах демократизації країн Південно-Східної Азії можна 

пояснити не лише відсутністю досвіду у розбудові класичних демократичних 

інститутів, а й небажанням ("тихим спротивом") країн регіону. І це є спільною 

рисою та стимулом для об’єднання в закрите регіональне інтеграційне 

співтовариство, що характерно не лише для країн-учасниць АСЕАН, а й всього 

Східно-азійського і Центрально-азійського (де АСЕАН, на думку казахських 

учених, є взірцем економічної і політичної інтеграції). Казахські вчені закликають 

зважати й на позицію інших дослідників, які вважають, що хоча процеси 



61 

 

  

демократичної модернізації в більшості країн Південно-Східної Азії мають 

уповільнений характер, це суттєво не позначається на інших сторонах процесу 

модернізації і сприяють процесу інтеграції [265]. 

Підводячи підсумки аналізу наукових публікацій, слід зазначити, що 

розуміння дослідниками процесів модернізації і інтеграції в регіоні Південно-

Східної Азії, в тім числі їхнє бачення у контексті цих процесів архітектури 

регіональної безпеки, суттєво відрізняються. Це можна пояснити різними, 

обраними авторами методологічними підходами. Очевидно, що існує необхідність 

визначитись з цими підходами, щоб мати можливість встановити принципи і 

механізми, які справили вплив на використання тієї чи іншої моделей модернізації 

та інтеграції в країнах регіону та дати  об'єктивну оцінку цим процесам.  

 

1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження інтеграційних процесів 

у АСЕАН  

 

Специфічні модернізаційні і інтеграційні тенденції, що характеризують 

сучасні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, поставили науковців перед 

необхідністю наукового дослідження цього феномену, який очевидно не вписується 

у класичні параметри. Аналізуючи їх з різних причин (потреб прогнозування, 

обґрунтування необхідності втручання, чи навіть виправдання у разі 

несправдження сподівань і намірів), автори звертаються до основоположних 

складових цих процесів. Теоретико-методологічний рівень досліджень на даний 

час досить високий, проте і антагонізм висновків очевидний. Усі автори, які 

намагаються з'ясувати причини такого переходу, визнають, що модернізація у 

країнах ПСА носила дещо інший характер, ніж у європейських країнах і США. 

Дане дисертаційне дослідження, яке базується на великому обсязі проаналізованої 

наукової літератури, покликане сформулювати власну відправну точку 

(методологію) подальшого пояснення процесів інтеграції та формування 

архітектури безпеки у регіоні. 

Однією з найважливіших наукових категорій даного дослідження стала 
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"соціальна модернізація", тобто запровадження інновацій в суспільне життя. У 

контексті вивчення цих процесів у країнах Південно-Східної Азії дослідники у 

раніше наведених роботах виходять з трактування соціальної модернізації як 

процесу оновлення відсталих суспільних систем, формацій і цивілізацій і 

приведення їх у відповідність до науково-технічного і економічного прогресу та 

розвитку сучасної міжнародної системи ("модель наздоганяючого розвитку"), але 

зважаючи на те, що серед цих країн є такі, які давно вирвались у світові лідери з 

інноваційного оновлення інституційної, соціальної, економічної структур 

суспільства (наприклад, Сінгапур, що давно живе за "моделлю домінування"), це 

твердження, на думку автора дисертації, справедливе лише у тій частині, яка 

покликана і дозволяє пояснити історичний контекст і генезис процесу.   

Соціальна модернізація дозволила країнам ПСА перейти на новий рівень 

прискореного розвитку, подолати відсталість, бідність і називатися новими 

індустріальними країнами з елементами постіндустріального суспільства.  

Політика модернізації країн ПСА якісно змінила вимоги до функціонування 

всієї суспільної системи та передбачала всебічне оновлення суспільства. Важливим 

елементом соціальної модернізації стало удосконалення суспільних відносин, які 

спирались на новітні технічні досягнення – технологічної компоненти як фактора 

соціальних змін, іншими словами, державної політики технологічної модернізації. 

В середині XX століття, коли стрімко почали розпадатись європейські 

колоніальні імперії і народжуватись  "молоді нації" в Азії, Африці та Латинській 

Америці, перед якими поставала проблема вибору шляхів подальшого розвитку, 

виникла нагальна потреба у новій ідеології, якою і стала модернізаційна парадигма, 

яка пропонувала "пришвидшений перехід від традиційності до сучасності". 

Розроблена вченими на замовлення політиків США і Західної Європи країнам 

"Третього світу", вона мала стати альтернативною комуністичній ідеології і не 

допустити розвиток цих країн за її сценарієм. В ній різні аналітичні течії і 

теоретичні традиції об’єдналися в єдину "міждисциплінарну компаративну 

перспективу", в більш прийнятому – сенсі в єдину  парадигму модернізації на 

основі багатьох теорій модернізації. Соціальна модернізація мала стати 
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ефективним засобом у вирішенні проблеми розвитку і  забезпечення  потужного 

поштовху в еволюції країн Третього світу до яких належали і країни ПСА. 

Впродовж другої половини XX ст., в рамках модернізаційної парадигми було 

сформульовано теоретико-методологічні і емпіричні засади переходу від 

традиційного до сучасного суспільства. При цьому модернізаційна парадигма, 

сформована у рамках еволюціонізму і функціоналізму, удосконалювалась, і в 

результаті "модернізаційна перспектива" стала вдалим прикладом теорії, яка 

розвивалася в постійній взаємодії з реальними процесами, що вносили корективи в 

її зміст" [271, с. 76]. У результаті загальноприйнятим визначенням соціальної 

модернізації стало наступне  – це сукупність економічних, демографічних, 

психологічних і політичних змін, що зазнають суспільства традиційного (східного) 

типу в процесі їх трансформації в суспільства сучасного (індустріального, 

західного) типу. З часом ці поняття збагатились низкою уточнень, але залишились 

відправною методологічною точкою аналізу. 

Відмінність двох типів суспільств (визначення кінця ХІХ ст.) вперше 

проаналізовано в роботах західних соціологів, таких, зокрема, як Г. Спенсер, який 

досліджуючи суспільно-економічні уклади, виділяв традиційний, військовий тип 

суспільства, якому притаманні військові конфлікти і поневолення переможеного; 

централізований контроль; державне втручання в промисловість, торгівлю і 

духовне життя; насадження одноманітності, комунітаризму, пасивної покори, 

безініціативності, що заважає природному пристосуванню до вимог середовища – 

втручання, що не приносить, користі, шкідливе. Індустріальний тип у Спенсера – 

це промислова конкуренція,  коли перемагає сильніший. Протистояння в такому 

суспільстві – благо, оскільки утверджується політична свобода, зростає 

інтелектуальний рівень,  удосконалюється менталітет суспільства [111 та ін.]. 

Така класифікація суспільств зумовила в подальшому вирішення питання 

переваг одного щодо іншого: відмова традиційному суспільству в праві на 

існування саме і лягла в основу теорії глобалізації, здійснюваної на ліберально-

демократичних засадах. У випадку, коли йдеться про модернізацію суспільно-

економічних систем в регіоні ПСА, саме західні автори, як ми бачимо з огляду 
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наукового доробку, відносять їх до традиційних суспільств, що повинні рухатись у 

напрямку сучасних.  

Подальший аналіз відмінностей між традиційним і сучасним суспільствами, 

цілеспрямовано і найбільш послідовно обґрунтовано французьким соціологом 

Е. Дюркгеймом в його численних роботах [зокрема, 189]. "Соціологізм" і 

"соціальний реалізм" – методологічні принципи Дюркгейма –  дали йому змогу 

класифікувати ці суспільства, як вищу, домінуючу реальність, з позиції якої можна 

пояснити всі явища і процеси, що в них протікають, оскільки архетипи суспільства 

наперед визначають їхні параметри, а соціальні перетворення є первинними щодо 

економічних змін, зовнішньої політики тощо. З позиції  соціологічного 

експансіонізму він розглядає  проблеми моралі, релігії, пізнання, категорій 

мислення і вважає, що вирішуючи їх, суспільство рухається вперед, 

модернізується. Фактично він сформулював  загальну теорію соціальних систем і 

визначав чинники їхнього розвитку, зокрема, намагався довести, що, усупереч 

деяким теоріям, суспільний поділ праці (читай: вільний ринок) забезпечує 

соціальну солідарність – стрижень суспільства. Але  більш значима для автора мета 

– довести, що поділ праці – це той чинник, який, забезпечуючи єдність суспільств, 

знищує традиційні суспільства: засновані на вірі – вони втрачають колишню силу і 

привабливість. Користуючись категорією солідарності, він проводить різницю між 

традиційним і сучасним суспільством: для сучасних суспільств  –  це високий 

рівень поділу праці і обміну її продуктами (солідарність тут – висока ефективність 

виробництва, яка забезпечує високий рівень життя);  для традиційних –  віра в 

єдину мету, комунітаризм (солідарність тут реалізується через державну соціальну 

політику і перерозподіл суспільних благ). Він вважав, що процес поділу суспільної 

праці надає сучасному суспільству внутрішню динаміку, якої принципово 

позбавлене суспільство традиційне [189]. Тобто, Дюркгейм вважав, що сучасне 

суспільство, засноване на ринкових відносинах, на індивідуальному інтересі, на 

принципі саморозвитку, більш ефективне і органічне, не вимагає і не потребує 

жорстких методів управління, тому традиційні суспільства мусять рухатись у 

цьому напрямку.  
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Згідно теорії модернізації відомого західноєвропейського теоретика 

Ш. Ейзенштадта, "модернізація являє собою своєрідний "виклик", на який кожне 

суспільство дає "відповідь" відповідно цивілізаційній ідентичності, сформованій в 

результаті тривалого історичного розвитку" [48, с. 28]. На його думку модернізація 

означає появу індустріального суспільства з динамічною високодиференційованою 

організацією і складною багатошаровою культурою, але "модернізація включає 

ширше коло процесів, ніж індустріалізація або просто становлення соціального 

укладу, наприклад, капіталізму – основний сенс модернізації традиційних 

суспільств полягає в збільшенні "незалежності індивіда", тобто у "звільненні 

особистості" [48, с. 29]. На цьому варто акцентувати увагу, оскільки з цим 

твердженням перекликається концепція прав людини і свободи діяльності 

(глобальний світ без кордонів і перешкод для підприємництва).  

 Отже, модернізація суспільства для багатьох дослідників, незважаючи на 

різні методологічні підходи, перш за все передбачає його індустріалізацію. Дійсно, 

сучасне суспільство виникло із зародженням промисловості, і сучасність пов'язана 

з тими змінами, які два століття тому породили  індустріальний тип суспільства. 

Сучасні дослідники вважають, що категорії "індустріалізація" та "індустріальне 

суспільство", які, як правило, пов'язують з економічним і технологічним 

контекстом, насправді включають ширше коло суспільних відносин – "це стиль 

життя, що зумовлює глибинні економічні, соціальні, політичні та культурні зміни" 

[148]. Вони погоджуються, що процеси всеохоплюючої індустріальної 

трансформації "осучаснюють" суспільства. Зокрема, Б. Єрасов вважає [192], що 

первинна модернізація відбувалась в епоху першої промислової революції та 

проголошення рівних прав, в країнах, які знаходилися в оточенні феодальних 

держав, і  супроводжувалася потужною суспільно-культурною еволюцією. 

Вторинна – в основному країнах, які відстали в своєму розвитку, і адаптували 

існуючі суспільно-економічні і культурні зразки з розвинених індустріальних 

суспільств. У цьому випадку процеси модернізації традиційного суспільства 

знаходились під безпосереднім впливом (тиском) індустріальних суспільств.  

Акцентуємо увагу на тім, що автор, як і багато його сучасників, не 
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обмежується визнанням індустріалізації як чинника суспільно-економічної 

модернізації: він приписує роль і право "модернізатора" індустріальним 

суспільствам щодо традиційних суспільств. Починаючи з 70-х рр. теоретики звично 

пояснюють процеси модернізації, як наслідок домінування на світовому ринку 

індустріально розвинених держав. Водночас, (що важливо!),  зароджується 

концепція, згідно якій "головним організатором вторинної модернізації є держава" 

– саме інститути державної влади і політичних еліт формують "диктатуру 

розвитку". Тобто, держава зобов’язана силою нав’язувати масам певну модель 

трансформації традиційного суспільства в індустріальне [287]. Провідна роль 

держави в процесах модернізації визнається всіма авторами і, як правило, всі вони 

суспільно-економічну модернізацію бачать як державою керований процес, який 

починається з будівництва соціальних інститутів. Але це суперечить класичним 

ознакам "сучасного суспільства західного типу", де сильна роль держави 

сприймається як пряма ознака традиційного суспільства. 

Значний внесок у розвиток такого трактування модернізації вніс західний 

соціолог Б. Мур. Загалом його концепція стосується механізмів виникнення 

сучасного індустріального суспільства. Основна ідея полягала в тім, що 

модернізація від початку була процесом формування провідних форм політичного 

устрою ХХ ст. – парламентської демократії, фашизму і комунізму [93]. Б. Мур, 

називаючи три шляхи виникнення сучасного суспільства – перший, який об’єднав 

капіталізм і парламентську демократію, став можливий завдяки буржуазним 

революціям, до яких він відносить Пуританську революцію, або громадянську 

війну в Англії, Французьку революцію і громадянську війну між Північчю і 

Півднем в США. Парламентський лад є ознакою демократії і кладе край свавіллю 

олігархічної влади, забезпечує утвердження закону і залучає народ до участі в 

управлінні державою. Другим шляхом модернізації сучасного суспільства, на 

думку Б. Мура, був фашизм – реакційний шлях розвитку капіталізму, яким пішли 

зокрема Німеччина і Японія, що здійснили модернізацію своїх країн на базі старої 

соціальної структури суспільства, симулюючи парламентську демократію: саме 

нездатність демократичних урядів модернізувати свої суспільно-економічні 
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системи, а значить і ефективно вирішувати складні суспільно-економічні проблеми 

відкрили дорогу фашизму. Найважливішим способом консолідації вищих 

соціальних класів стала мілітаризація економіки, що дала поштовх швидкому 

розвитку промисловості [93]. Найбільш радикальним способом модернізації 

економіки країн з пережитками феодальних відносин і нерозвинутим капіталізмом 

був третій, комуністичний шлях формування  сучасних суспільств. Приклад – Росія 

і Китай, де основною перешкодою розвитку капіталізму в землеробстві, 

промисловості і торгівлі була сильна землевласницька аристократія – промисловці 

тоді ще не накопичили коштів на модернізацію,  як у Німеччині чи Японії. Б. Мур 

доходить  висновку, що "спільним для таких країн, як Росія і Китай, в яких 

перемогли селянські революції, є те, що землевласницькій аристократії не вдалося 

перейти до торговельного і промислового суспільства і зруйнувати соціальні 

аграрні структури" [93, с. 79], тому вони вдалися до радикальних соціальних 

перетворень і також здійснили модернізацію за короткий відрізок часу.  

Фактично, Мур описує мобілізаційну модель розвитку, яка включає в себе, як 

провідну компоненту, особливу структуру і сильний вплив суспільних інститутів і 

підтверджує тезу про те, що авторитарні режими також можуть бути ефективними. 

Аналізуючи фашизм і комунізм, він звертає увагу на роль комунітарної складової 

процесів модернізації [93, с. 276], органічно притаманної азійським суспільствам: 

сильна роль держави, єдність, солідаризм, автаркічність і конфронтаційність по 

відношенню до зовнішнього світу. Усі ці позаекономічні, соціальні складові є 

первинними у модернізаційних процесах в цих суспільствах і, до речі, характерні 

для модернізаційних моделей сучасних суспільств ПСА, яким в умовах глобалізації 

намагаються відмовити у праві на використання цієї моделі [293]. 

Не менш відомий і вже згадуваний вище західний теоретик модернізації 

Ш. Ейзенштадт присвятив низку робіт саме цій проблематиці. Роботи Ейзенштадта 

багато в чому сприяли переосмисленню ранніх підходів до  процесів модернізації,  

введенню в аналіз різних аспектів макросоціальної регуляції, відмови від 

поверхневої однолінійної її моделі, як аналога західному зразку. Ідентифікація 

основних протиріч модернізації дала Ш. Ейзенштадту підстави для створення 
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багатовимірної моделі [47]. 

 Суттєвого значення в контексті аналізу шляхів і принципів 

модернізації Ш. Ейзенштадт надає розгляду ролі традицій, проте не в їх 

загальнотипологічному плані, як явища, що суперечить "сучасності", а як 

специфіки, породжуваної певною цивілізаційною системою. Компаративний аналіз 

Ш. Ейзенштадта базувався на загальній концепції цивілізаційного устрою, в 

розробку якої ним зроблено суттєвий внесок: компаративістський  і цивілізаційний 

підходи, вважав він, дозволяють здійснити системний аналіз надбань даного 

суспільства, природу реакції на вплив Заходу і специфіку модернізації. Одним з 

результатів тиску зовнішніх "модернізаторів", підкреслює Ш. Ейзенштадт, стали 

рухи протесту, які в низці випадків перетворились на революції [286].  

Проте слід зазначити, що і Б. Мур, і Ш. Ейзенштадт розглядають 

трансформацію двох типів соціальних систем – західноєвропейської і 

північноамериканської. Доповнюючи їхню теорію, Н. Смелзерс [109] називає шість 

сфер суспільного життя, які складають соціальні системи і підлягають 

удосконаленню: економіка, політика, освіта, релігія, стратифікація, сім’я. В такому 

контексті модернізація трактується в широкому сенсі слова – як еволюційна зміна 

суспільства: соціальна модернізація торкається суспільних систем, формацій і 

цивілізації. Вона може бути як результатом власної відповіді на внутрішні 

суперечності (самомодернізація), так і наслідком запозичення соціальних 

інститутів, які були вже апробовані (наздоганяюча модернізація). Він показав, що 

модернізація завжди є результатом соціальної адаптації сучасності до наявних 

структур, зокрема, процесом заміни колишньої суспільної формації новою в 

результаті вдосконалення громадських підсистем, що утворюють її, та відносин 

між ними.  Вона являє собою "глибокий і всебічний конфлікт між старим і новим, 

традиційним і сучасним". У свою чергу  цивілізаційна модернізація передбачає 

наявність лідерства, нового проекту, цивілізаційного інституту, який адекватний 

зовнішнім викликам, а з іншого боку – характеру, ментальності, способу життя 

народу.  Автор теорії наполягає, що в основі модернізації лежить не індустрія, а 

інститути, які здатні впливати на систему, яка пізніше  самовдосконалюватиметься і 
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викличе до життя правильну політичну, соціальну і економічну моделі. Соціальна 

модернізація, за його твердженням, як і її економічна складова, різні для різних 

цивілізацій.  

В свою чергу, соціологічний аналіз взаємозв’язку та впливу суспільної 

модернізації на економічне життя, потребує використання особливої аналітичної 

схеми, яка визначатиме механізм взаємозв'язку і взаємовпливу соціальних і 

економічних складових суспільної моделі. При цьому, як вірно зазначає 

Н. Клінцова, поняття "соціальний механізм" найчастіше визначається як взаємодія 

соціальних структур, норм, інститутів, зразків поведінки тощо, за допомогою якого 

забезпечується функціонування соціальної  і, відповідно, економічної системи [211, 

с.16]. Погоджуючись з цим твердженням, слід зазначити, що їхні концепції можна 

розглядати у двох вимірах – придатності у якості методологічного підґрунтя 

подальшого аналізу всіх цивілізаційних світів; і економічної доцільності 

модернізації суспільств, оскільки економічні успіхи є показником і неодмінною 

умовою модернізації. 

Власне, відповідь на перше питання, як вже зазначалось, дають самі автори, 

поділяючи світ на традиційний (східний) і сучасний, інноваційний, західний, 

("вестернізований") з усіма перерахованими їхніми ознаками, хоча і без висновків 

про те, як це позначається на моделях модернізації.  

Щодо другого виміру, то зосереджуючись на питаннях соціальної 

модернізації, варто згадати, що існують і економічні теорії модернізації, які, на наш 

погляд, у контексті аналізу однієї із найважливіших складових модернізації, краще 

пояснюють різницю між цивілізаціями і вплив на формування специфічних рис 

модернізації. 

Як вже зазначалось у авторських публікаціях [245], зокрема К. Калхун вказує, 

що в основі сучасного політ-економічного розуміння модернізації лежить 

сформульована в 1950-х роках у США ліберальна мейнстрим-теорія, яка від 

початку упереджено відповідає на питання про шляхи переходу від "відсталості" до 

"сучасності".  Історичний процес нею розглядається як однолінійний і 

безальтернативний, що визначає шлях переходу від традиційного суспільства до 
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індустріального. "Парсонс і Шилз –  ... два самих відомих засновника цієї школи, 

які служили під час війни в розвідці і в аналітичних відділах після війни ..., 

замислилися над тим, як після війни з перемогою Сполучених Штатів міць 

американської держави повинна бути перетворена в перманентне панування", – 

пише  К. Калхун [209]. Т. Парсонсон інтерпретує  погляди  М. Вебера щодо 

універсальності капіталізму західного зразку і вимагає обов’язкового наслідування 

всіма країнами – абсолютного сприйняття моделі вестернізації, тобто використання 

моделі "наздоганяльного розвитку". Парсонс і Шилз доводили, що традиційні 

країни століттями плекали політичну ієрархію, комунітаризм, оберігали ранги та 

статуси, що заперечувало демократію і перешкоджало соціально-економічним 

трансформаціям. Саме тому традиційні країни є відсталими, залишаються в 

середніх віках, в минулому. Водночас, демократичні країни йшли шляхом прогресу, 

досягнувши висот сучасності  і сьогодні саме демократичні країни визначають її 

обличчя. Звідси і витікає роль США та інших розвинутих країн, яка  полягає в 

трансформації всього світу, переведенні його з традиційності до сучасності. Тобто 

суть основоположної концепції модернізації зводиться до вимоги 

"наздоганяльного", адаптивного розвитку строго за ліберальною формулою [209], 

[245].  

У попередніх дослідженнях [245], також, було встановлено, що дана теорія 

знайшла свій розвиток у роботах  Д. Лернера, Н. Смелзера, Е. Хагена, М. Леві, 

Д. Аптера та ін.: вони сформулювали основні засади класичної теорії модернізації, 

які витікали зі стереотипного уявлення про традиціоналізм і сучасність, також 

вважаючи, що  соціальні зміни є одновекторними  і традиційні країни повинні 

пройти той самий шлях, яким ідуть демократичні країни-лідери, що ці зміни є 

незворотними і неминуче ведуть до модернізації, яка вимагає  уніфікувати світовий 

економічний простір за західним зразком, і яка забезпечить всебічне поліпшення 

соціального життя та підвищення його стандартів саме завдяки впровадженню 

демократичних цінностей  [109]. 

Одним із апологетів західного, ліберального варіанту моделі модернізації 

("вестернізації")  був К. Поппера, якому належить авторство теорії  "відкритого 



71 

 

  

суспільства", і який продемонстрував категоричне несприйняття 

"невестернізованих" світів за їхню "недемократичність і автаркію". На його думку, 

переваги вестернізації полягають в тім, що економічна відкритість суспільств 

забезпечує проникнення в них демократичної ідеології, яка стане поштовхом до 

формування демократичних інститутів, що в свою створить нові умови для 

лібералізації та розгортання "наздоганяльного розвитку". Він посилався на теорію 

протестантизму М. Вебера, хоча той ніколи не вдавався до протиставлення 

категорій  "традиціоналізм-сучасність" і розглядав історичний процес як 

багатовимірний і багаторівневий. Висвітлюючи продуктивність протестантизму для 

Європи, Вебер, якраз, ніколи не розглядав його модернізаторські  здатності в 

умовах інших цивілізацій. Тому навряд чи можна його вважати попередником і тим 

більше основоположником "ліберальної теорії модернізації" [39] . 

Проте згодом і сам Ш. Ейзенштадт, і інші, зокрема, дослідники з Латинської 

Америки Р. Пребіш, який займався питаннями економіки у підрозділі з 

латиноамериканського центру ООН, політик і економіст лівого толку А.Г. Франк, 

соціолог з Бразилії Ф.Е.Кардозо, латиноамериканські політики Т.Д. Сантус, 

Р. Ставенхаген, О.Ф. Борда, Е.Т. Рівас, М. Каплан, розкритикували доцільність 

вестернізації, мотивуючи тим, що  навіть західноєвропейський і американський 

варіанти ліберальної модернізації різняться між собою, і європейська сучасність 

відрізняється від американської. Тому, як Захід має право створити свій власний 

модерний світ, ісламський світ створює свою, так Схід має право на бачення своєї 

моделі модернізації. Авторами визнавалась "множинність сучасностей", 

"множинний модерн" [46].  

Ці автори у своїх численних публікаціях доводили, що вестернізаційна 

модель модернізації не здатна вивести країни "третього світу" з відсталості. Вони 

вважали, що головною причиною відсталості стала їхня  залежність від економіки 

США: наявність потужного сусіда прирікає економічно та інтелектуально відсталі 

країни на "наздоганяльні модернізацію – ці країни перетворюються на сателітів. 

Теорію вестернізації спростовувала і практика: країни Сходу, Африки і 

Латинської Америки, які вдались до ліберальної модернізації, стикнулися лише з 
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негативними змінами – злиднями і критичним соціальним розшаруванням в цих 

країнах, які  не було подолано, навпаки, їхні масштаби зросли, натомість 

зміцнювались авторитаризм і диктаторські режими, зростала конфліктогенність 

суспільств, розпочинались громадянські війни, посилювались релігійний 

фундаменталізм і націоналізм. 

Якщо всі теорії наведених раніше авторів об'єднує теза про переваги 

сучасного, модерного, чи постмодерного суспільства, то роботи Е. Гідденса 

присвячені аналізу переваг традиційних суспільств. Гідденс, автор відомий своїм 

міждисциплінарним підходом [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60],[61] 

запозичив низку ідей із різних теоретичних течій поза межами соціології, 

синтезував їх, що дає можливість вважати його методологом, котрий найближче 

підійшов до пояснення своєрідності модернізації азійських (традиційних) країн. 

Аналізуючи роботи Гідденса, учені описують їх зміст не до кінця розуміючи сенс 

його відкриття.  

Відмінність методології Гідденса полягає в тім, що у своїй теорії модернізації 

він покладається на роль суспільства, як джерела і інструмента перетворень. Якщо, 

наприклад, Дюркгейм зосереджений на наднаціональній ролі окремої (економічної) 

людини в суспільстві і її впливі на це суспільство, що відбивається у вимозі 

транснаціональності (космополітизмі),  Гідденс вважає, що суспільство виставляє і 

повинне виставляти рамки діяльності людини, хоча і визнає, що людина впливає на 

суспільство. "Соціальна дія та мотиви поведінки індивідів створюють суспільство 

колективної реальності, але вона не повинна вивчатися через призму поведінки 

індивіда. У суспільства є тільки форма, і ця форма впливає на людей настільки, 

наскільки її структура проводиться і відтворюється в тому, що роблять самі люди" 

[53, с. 121]. Він стверджує, що модель суспільства (громадський порядок), є 

результатом запланованих суспільних дій, а не результатом саморозвитку, 

механічної еволюції і вводить поняття "структура" (в першу чергу, інститути 

суспільства), "структурне середовище", до яких відносить традиції, інститути, 

політику, моральні коди, тощо, які, в цілому досить стабільні, але можуть і 

змінюватися; які стримують інтереси індивіда, але й роблять їх досяжними, 
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створюючи для цього умови. "Оскільки соціальні актори здатні до рефлексії і 

схильні стежити за поточними подіями і структурними умовами, вони адаптують 

свою поведінку відповідно до зміни уявлень про соціальне життя ...", що "при 

побудові суспільства впливають на діяльність людини" [177, с. 84]. Тобто 

структури, за Гідденсом, не лише обмежники, але й інструменти реалізації.  

Гідденс виокремлює роль влади, як структури, яка є представником  

суспільства і інструментом досягнення цілі. Він розрізняє ставлення до влади в 

традиційних і модерних суспільствах, зазначаючи, що влада у традиційному 

суспільстві розцінюється як здатність людей змінювати соціальний та матеріальний 

світ і тісно пов'язана із інтелектуальними можливостями; у модерному – як 

інструмент просування індивідуальних інтересів. У традиційному – структура 

створюється, підтримується і змінюється за допомогою влади – за нею 

закріплюється функція відтворення суспільства, що вимагає взаємодії ідентичності, 

її смислів і норм. Він також проводить різницю між системою і структурою:  

"системи відображають структурні особливості, але самі по собі не є структурами. 

Структури – це "набори правил і ресурсів, на які покладаються окремі 

індивідуальні актори у своїх практиках, через які відтворюються соціальні 

системи. Відповідно, структура не залежить від контексту, в якому вона 

створювалася – правила і ієрархія зберігаються. Але структура відбиває правила, 

завдяки яким існує система і актори їх сприймають, якщо вони відповідають їхній 

ментальності. Лише за цих умов система буде стійкою і здатною до модернізації" 

[177, с. 114]. 

Взаємодія між глобальним і національним, макрорівнем і мікрорівнем, 

суспільством і індивідом  у контексті інтересів розглядається Е. Гідденсом у зв'язку 

з дослідженням імунітету традиційного суспільства до викликів глобалізації. Він 

зазначає, що "було б невірно розуміти мікрорівень як рівень індивіда, оскільки 

люди не змінюють своїх життєвих правил раптово. Так само, як невірно і те, що 

соціальні інститути та держава безпосередньо спрямовують дії людей". 

"Макрорівень можна розглядати на прикладі держави і транснаціональних 

капіталістичних корпорацій, або глобалізації, яка пропонує величезні можливості 
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інвестицій і розвитку, але при цьому несе в собі загрозу кризи (наприклад, Азійські 

фінансові кризи),  які можуть впливати на весь світ, поширюючись за межі 

регіонів. Пояснення такого роду явищ повинні знаходитися між макро- та 

мікрорівнями. Вони не повинні розглядатися окремо, бо в дійсності між ними існує 

тісний зв'язок" [118, с. 129]. Проте якщо брати до уваги замкненість традиційного 

суспільства, слід розуміти, що у такому суспільстві інтереси спільноти превалюють 

над інтересами індивідуальними,  а організація макропростору навпаки 

пріоритетна для держави щодо мікропростору. І все ж стійкість до викликів 

глобалізації і стабільність у традиційному суспільстві досягається зусиллями 

держави, яка забезпечує  всі соціальні зміни, добиваючись оптимальної комбінації 

сил макро- та мікрорівнів, іншими словами, поєднанням суспільних і приватних 

інтересів. 

Основною ознакою традиційного суспільства на думку Гідденса є 

самоідентифікація і суспільства, і індивіда. Гідденс пропонує свою версію та 

інтерпретацію ентометодології. Він вважає важливим компонентом розвитку 

традиційного суспільства самоідентичність, яка лежить в основі його стійкості і 

дозволяє суспільству йти власним шляхом. "В пост-традиційному суспільстві 

(системі) самоідентичність рефлексивна,… нас змушують створювати свою 

ідентичність, на відмінну від традиційних суспільств, які наділяють своїх членів 

власним нарративом і соціальною роллю" [118, с. 217].  Індивіди в такому 

суспільстві здатні об'єднатися ради досягнення спільної цілі. Основним постулатом 

його методології є заперечення існування попередньо заданих та  нав'язаних 

абстрактних соціальних структур, які заздалегідь визначають стратегії та моделі 

розвитку –  у цьому традиційне суспільство демонструє свою особливу силу, 

оскільки соціальні норми формуються в процесі живої взаємодії індивідів і, не 

сприймаючи чужорідні моделі, воно має стійкий імунітет проти впливу 

деструктивних сил. Він вводить поняття "онтологічної безпеки", яка, як і 

ідентичність, є, з його погляду, одним з ключових  захисних механізмів. Соціальна 

реальність – відтворення сталих соціальних структур і створення нових. В даному 

контексті, почуття "онтологічної безпеки" забезпечує відтворення 
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самоідентифікації соціальних акторів та відчуття стабільності зовнішнього світу. 

Гідденс в цьому контексті трактує поняття "базова довіра" проти "базової 

недовіри", вважаючи, що усвідомлення власної ідентичності породжує базову 

довіру, наслідком чого є об'єднання суспільства довкола цінностей і цілей [118, 

с. 234-237]. 

Роботи Гідденса були присвячені питанням характеристик соціальних 

інститутів у різні моменти історії традиційного і так званих модерного та 

постмодерного суспільств. Він погоджується з тим, що існують специфічні риси, 

які характеризують нинішній час, але заперечує поняття "постмодерна", і 

стверджує, що насправді відбувається "радикалізація модерну" "Ми всього лише 

развинулись, детрадиціоналізувались і радикалізувались у сферах досвіду 

ідентичності, близьких відносин та політичних інститутів і стали на шлях 

тотального економічного детермінізму" [52]. 

Гідденс приймає тезу, згідно з якою люди є творцями власної історії [58], 

однак вважає, що зміна і трансформація соціальної реальності здійснюється в 

усьому не внаслідок революцій, а скоріше на основі рутинного відтворення 

повсякденних практик, які за своєю природою володіють потенціалом створення 

нових стабільних соціальних інститутів. Він визначає соціальні інститути як 

сукупності елементів, що існують в певній системі відносин, в рамках яких вони 

підкоряються встановленим зв'язком. Завдяки ідентичності, "базовій довірі", вони 

стають продуктивними та мають потенціал конструювання нових стабільних 

соціальних інститутів, які забезпечують онтологічну безпеку та продуктивність 

суспільства. 

У відповідь на звинувачення в недемократичності та виправданні  

авторитаризму у традиційних суспільствах  Гідденс розкриває механізм 

взаємовідносин у традиційному суспільстві. Він показує, що фундаментальна 

залежність індивіда від зовнішніх соціальних обставин змушує його здійснювати 

рефлексивний контроль власної діяльності (як, до речі, і в модерному суспільстві). 

Гідденс пропонує таку теоретичну модель, яка враховує адаптивний статус індивіда 

у сфері різних соціальних механізмів і не розглядає останні лише як репресивні 
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структури [55].  

Слід зазначити, що він у методологічному відношенні не спростовував своїх 

колег, і, синтезувавши усі теорії зробив наступні методологічні узагальнення, які 

прямо стосуються нашого дослідження: 

– для низки східних країн збереження архетипів традиційності (авторитаризм і 

ієрархічність владних інститутів, суб'єктивістський, особистісний тип управління і 

довіра до влади, закритість суспільства, контроль над інформаційним простором, 

таргетування, тощо) перетворилося на перевагу, що дозволило їм ефективніше 

здійснювати модернізацію; 

– модернізація тісно пов'язана з використанням мобілізаційної моделі розвитку, 

описаної камералістами ще у ХVІ столітті: вона вимагає створення відповідних 

соціальних інститутів (структур), що забезпечать розвиток економіки. Економічний 

детермінізм в такій моделі допускається в контексті управління державою 

процесом розвитку (як важіль управління макро- і мікроекономічними сферами з 

метою досягнення наперед визначених результатів), і заперечується як чинник 

модернізації; 

– процеси модернізації заперечують економічний саморозвиток – це жорстко 

координований процес, спрямований на реалізацію загального суспільного інтересу 

– досягнення поставленої мети; 

– головна відмінність ліберальних і неоліберальних теорій від традиціоналізму 

полягає в субординації інтересів. Традиціоналізм передбачає пріоритетність 

загального інтересу щодо індивідуального, лібералізм – навпаки; 

– країни традиційного типу вступають у взаємодію (у тім числі – інтеграцію) з 

зовнішнім світу, керуючись власними інтересами і закривають свій простір від 

зовнішнього втручання, тією мірою, яка забезпечує їм можливість реалізації їхньої 

стратегії (національної, або інтеграційної).  

"Всі перераховані аспекти тісно пов'язані з засобами масової інформації. 

Медіа не просто відображають соціальний світ, але також активно формують його, 

стаючи центром сучасної рефлексивності" [61, с. 117]. 

В цілому, можна класифікувати наступні етапи еволюції школи модернізації, 
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що аналізуються щонайменше трьома в рівній мірі поширеними серед політологів 

способами – історично, аналітично і релятивістськи:  

–  друга половина 1950-х рр. –  перша половина 1960-х рр. – зародження і 

розширення  досліджень модернізації в класичній версії. Як доводить один з 

дослідників Г. Альмонд, модернізаційні студії були пов'язані із "зростаючими 

індустріями" аж до середини 1960-х. рр. Основний методологічний посил – 

суспільні інститути самозмінюються об'єктивно, як наслідок зміни технологічного 

укладу та під впливом змін у економіці ринкових відносин;  

–  наприкінці 1960-х у 1970-ті рр. модернізаційна перспектива зазнала значної 

критики з боку авторів цієї школи, і авторів конкуруючих теорій "наздоганяльного 

розвитку" (залежності, залежного розвитку, відсталості, яка була сформульована в 

1960-х. рр.) у контексті світ-системного аналізу І. Валерстайна (друга половина 

1970 х рр.) та неомарксистів. В цей час було сформульовано кілька методологічних 

принципів: по-перше, зазначалось, що ринкові відносини не змінюють свою 

природу, вони лише на певному етапі можуть впорядковуватись та спрямовуватись 

у потрібне русло державою, представленою різними соціальними інститутами; по-

друге, ці соціальні інститути також творчість людей і лише їхня ідентичність 

цивілізаційним викликам забезпечує успіх державі; по-третє, модернізація як прояв 

"наздоганяльного розвитку" – це лише прикриття і шлях до узалежнення слабших 

держав, перетворення їх на супутні економіки у кращому випадку, або ж нова 

форма – "економічний колоніалізм"  – світ не готовий до всезагального 

солідаризму;  

–  1980-ті – 90-ті рр. – посткритичний період відродження модернізаційних 

досліджень, які позначилися тенденціями конвергенції шкіл модернізації, 

"наздоганяльного розвитку" (залежності) і світ-системного аналізу, 

формулюванням теорії глобалізації.  Дослідження модернізації у цей час називали 

"новими модернізаційними студіями". Він характеризується становлення 

неомодернізаційного і постмодернізаційного, а в економіці – неоліберального 

аналізу значною мірою під впливом масштабних трансформацій в країнах Європи, 

пізніше – Центрально-Східної Європи та Євразії [272]. Основні методологічні 
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підходи: по-перше, динамічний економічний розвиток сприяє модернізації 

суспільств; по-друге, відкритість країн створює умови не лише для обміну 

товарами, капіталами і технологіями, а й несе зміни в суспільні уклади, змінює 

ментальність, уніфікує цінності; по-третє, розвинені країни, як полюси 

економічного розвитку, беруть на себе відповідальність за правильність обраного 

шляху країнами світу, модернізують їх, втягуючи в глобальну систему; 

–  початок ХХІ століття характеризується ревізією модернізаційних теорій: 

глобалізація наштовхується на опір національних інтересів, теоретики 

глобалізаційної модернізації програють битву за методологію "мейнстриму" 

(уніфікації, лібералізації, відкритості) вченим, які вважають, що керуючись 

національними інтересами національні уряди без допомоги ззовні зможуть швидше 

і ефективніше модернізувати свої країни.  

Як вже зазначалось раніше [245], можна зробити висновок, який поділяє 

низка вчених, не погоджуючись, що тотальна ліберальна уніфікація ефективна, і не 

ділять суспільства на інноваційні (успішні, модерні)  і традиційні  (другорядні, 

недорозвинені) за цією ознакою – у так званому традиційному суспільстві 

локомотивом соціального прогресу за умови свідомого, раціонального 

використання може стати будь який економічний чи інституційний чинник. Досвід 

модернізації низки країн Південно-Східної Азії, які  адаптували взірцеве з 

ліберальної модернізації, показує, що це стало можливим саме завдяки складовим 

"енергії традиціоналізму": суверенітету, автаркії, ієрархізму, авторитаризму, 

солідаризму тощо".  

На нашу думку, в цілому для отримання достовірних результатів варто 

ураховувати усі означені підходи, звичайно, скориставшись компаративістським 

інструментарієм та зважаючи на адаптивність цих теорій до історичних і 

цивілізаційних реалій. 

Отже, враховуючи все вищезазначене, необхідно приймати до уваги той факт, 

що соціальну модернізацію не можна зводити лише до суб’єктивної економічної 

діяльності людей – у більш широкому розумінні слід враховувати, що модернізація, 

залишаючись складним, об’єктивно-обумовленим процесом, який живе за своїми 
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внутрішніми законами, є продуктом суспільної, колективної (комунітарної) ідеї і 

діяльності. Слід погодитись [212], що наслідком цієї діяльності стала поява 

індустріальних суспільств, які вирізняються високим рівнем індустріалізації, 

урбанізації, професійної спеціалізації, використання науки і техніки, 

бюрократизації, відносно високим ступенем соціальної мобільності, орієнтацією на 

досягнутий, а не успадкований соціальний статус, високою значимістю освіти, 

високими нормами матеріального добробуту і тривалості життя. Цього рівню 

країни досягли завдяки розбудові певних суспільних інститутів, у багатьох 

випадках демократичних. Але деякі з країн, які було віднесено до традиційних 

суспільств і які стали на шлях модернізації пізніше, також продемонстрували 

зразки модернізації. Вони не лише сформували суспільство з розвиненою 

індустрією, але й перейшли на вищий, постіндустріальний щабель, не 

використовуючи поширюваних домінуючими країнами прийомів і механізмів, а 

лише розбудовуючи інститути права, ідеології, стратегування, комунітарності і 

використавши мобілізаційну модель. Наприклад, Німеччина у ХІХ столітті, 

об'єднавши князівства, вдалась до автаркії і поклавши в основу стратегії 

модернізації мету індустріального розвитку в короткі терміни досягла мети [245]. 

Досвід країн ПСА доводить, що їхні успіхи в реалізації теоретичної моделі 

суспільної модернізації на практиці настільки феноменальні, що можна говорити 

про нову еру в міжнародних політичних та суспільно-економічних відносинах – 

"століття Азії". І тут слід зазначити, що з феноменом успішної модернізації тісно 

пов’язаний політичний авторитаризм, засуджуваний країнами західного типу. Як 

вірно зазначає, аналізуючи досвід Південно-Східної Азії, російський історик-

сходознавець Д. Мосяков [259], що "авторитарна модернізація" може бути 

ефективнішою, ніж будь-яка інша, більше того, на сучасному Сході результативних 

прикладів не авторитарної модернізації просто не існує. Навпаки, Південно-Східна 

і Східна Азія другої половини ХХ століття – початку ХХI ст. надає безліч 

зворотних прикладів. Тому, на переконання вченого маємо всі підстави "говорити, 

що поняття авторитаризм імпліцитно закладено в понятті модернізації" [262, 

с. 114]. 
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Проте, подаючи в негативному контексті модернізацію країн ПСА, низка 

авторів звертають увагу на корупцію, яка її супроводжує і пояснюють це саме 

авторитаризмом – стверджується, що поєднання високої концентрації влади в 

країнах ПСА, які встали на шлях модернізації сприяє розквіту корупції.  Слід 

зазначити, що С. Хантінгтон свого часу вказував на три аспекти впливу 

модернізації на розростання корупції: по-перше, модернізація пов’язана зі зміною 

базових цінностей суспільства. Зокрема, вона означає поступове прийняття 

групами всередині суспільства універсалістських норм, орієнтованих на успіх, 

формування лояльності індивідів по відношенню до нації-держави і ідентифікації у 

ній, а також поширення уявлення про те, що громадяни мають рівні права і рівні 

обов’язки відносно держави. Носіями цих норм є зазвичай ті, хто стикався з ними 

за межами держави. Те, що колись здавалось прийнятним тепер видається 

неприйнятним і протизаконним [307].  

   На переконання С. Хантінгтона, в суспільстві, що модернізується корупція є 

не стільки результатом відхилення поведінки від прийнятих норм, скільки 

відхилення норм від усталених форм поведінки: більше того, постановка під сумнів 

колишніх стандартів сприяє "розмиванню легітимності всіх стандартів". Конфлікт 

між сучасними і традиційними нормами відкриває для індивідів можливість діяти, 

міняти інститути, тобто модернізувати їх відповідно до західних зразків.    

Корупція, на думку Хантінгтона, наслідок різниці між публічною роллю і 

приватним інтересом. "Якщо в культурі даного суспільства не проводиться 

відмінність між роллю короля як приватної особи і як глави держави, то не можна 

звинуватити короля в корупції при використанні громадських грошей" [307, с. 76-

77]. Усвідомлення своєї ролі, як лідера, може стати суттєвим запобіжником проти 

корупції.  

Низький рівень життя також призводить до корупції. У розвиток цього 

твердження слід зазначити, що в країнах ПСА корупція, крім традиційного 

авторитаризму, має ще й іншу природу – традиційну злиденність, яка породжує 

специфічну ментальність: просування по щаблях державного управління створює 

умови і штовхає бюрократів на шлях казнокрадства для компенсації приниження 
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злиденністю. 

Оцінюючи процеси соціальної модернізації в ПСА необхідно також 

враховувати, що вони протікають в межах суспільств, які різняться  в етнічному і 

релігійному плані та знаходяться в умовах загострення соціальних дисбалансів, і  

суттєвому розшаруванні (розриві в доходах і рівні життя). Ця комбінація факторів 

не може не впливати на настрої громадянських суспільств, що лише формуються. 

Модернізація передбачає запозичення у більш розвинених країн систем організації 

виробництва, освіти, науки, оборони і їхню адаптацію до місцевих умов. Обидва 

елементи – і запозичення, і адаптація були пов’язані в Азійських країнах з 

чималими труднощами. В ході їх подолання виникали різноманітні форми синтезу 

традиції і сучасності, глобального і національного. Успішність цього синтезу 

проявлялася в стабільних темпах економічного зростання, скорочення бідності, 

розширення національної бази модернізації, більш самостійному розвитку науки і 

техніки. З масовим поширенням з середини ХХ століття нових систем зв’язку та 

інформаційно-комунікативних технологій поняття "глобалізація і 

"постіндустріальний світ, що звалились на людство, здавалося б, звузили простір 

модернізації. Однак вона аж ніяк не пішла в минуле" [300, с. 19].   

Щодо якості результатів практичного застосування моделі модернізації, то 

очевидно, що успішні країни Південно-Східної Азії використовували її 

мобілізаційний варіант. Для них модернізація була пов’язана з вибором адаптивних 

форм суспільних інститутів на тлі застосування механізмів і інструментарію, 

характерних для традиціонізму.  

Сучасний суспільно-економічного стан цих країнах свідчить, що 

динамізацією економічного розвитку та інтеграції, прискоренням неоіндустріальної 

модернізації і навіть часткової лібералізації торгівлі, країни завдячують 

авторитарному контролю і стають досить привабливими – саме тому відбувається 

стрімке зміщення центру ділової активності в регіон, на який вже зараз припадає 

близько третини світового промислового виробництва та світової торгівлі.  

Країнам Південно-Східної Азії також вдалося збудувати власну, на думку 

багатьох вчених, специфічну модель інтеграції, яка, по своїй суті також базується 
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на традиціоналістській практиці і є регіональним міжурядовим об'єднанням, що 

опікується політичними, економічними, науково-технічними, безпековими і 

культурними проблемами регіону, ставлячи інтереси регіону вище за інтереси 

глобальні. Для більш глибокого розуміння особливостей процесів інтеграції в 

регіоні слід за методологічну базу прийняти принципи і розуміння  особливостей 

соціальної модернізації в країнах ПСА, що дозволить, в свою чергу, пояснити у 

теоретико-методологічному вимірі різницю між такими поняттями, як 

"регіоналізм" та "новий регіоналізм".   

Методологічні рекомендації щодо принципів  інтеграції майже ніколи не 

бралися за основу політичних рішень, які передували цьому процесові. Країни в 

питаннях інтеграції керувалися практичними, передусім економічними, інтересами   

та ступенем їх узгодженості з інтересами спільноти, а не з абстрактними 

теоретичними схемами. Теоретики інтеграції йшли за практикою, намагаючись 

інтерпретувати її в категоріях політичних, соціологічних та економічних учень. 

Причому в цій інтерпретації цілком виразно відбивалися особисті ідеологічні й 

політичні уподобання теоретиків. 

Найвідомішими в дослідженні проблем інтеграції політичного рівню є 

теоретичні напрями, або наукові школи, функціоналізму й неофункціоналізму, 

федералізму і транснаціоналізму тощо, які сформулювали низку концепцій, що їх 

заведено характеризувати як політичні. Проте ці концепції міцно вплітаються в 

концепції економічних шкіл, тому виділення їх в окремий напрям науки про 

інтеграцію дуже умовне. Федералістський підхід – найстаріший напрям у теорії 

політичної інтеграції, що сформувався приблизно в 1935–1940 рр. і став джерелом 

ідеї формування єдиного західноєвропейського простору в період між двома 

війнами. Він ураховував досвід федерального устрою США, який на той час 

демонстрував свої переваги. Федералістська модель інтеграції передбачала 

відносно незалежний розвиток національних суспільств, поєднаних однією метою, 

а також формування політичних інститутів, які "федералізм" робить центром своєї 

концепції. Представники цього напряму, зокрема А. Етціоні, А. Спінеллі, 

К. Фрідріх,  Дж. Елезер, характеризували федералізм як "договірну відмову від 
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централізму, структурно оформлену дисперсію повноважень між різними 

центрами, повноваження яких гарантуються конституцією" [264, с. 27]. 

Європейська традиція федералізму більш універсальна: характеризуючи засадничі 

ознаки євроінтеграції, її автори стверджують, що вона, по-перше, результат 

усвідомлених домовленостей урядів, яким делеговане таке право їхніми народами, 

а, по-друге, успішно існує в такій формі завдяки створенню наднаціональних 

органів, незалежних від їхнього впливу і яким  передано повноваження з прийняття 

рішень [99, с.62-63]. 

В основі цієї моделі лежить кілька принципів. В першу чергу маємо на увазі 

подвійне громадянство в умовах існування центрального й регіонального урядів; 

по-друге, багатовимірність ролі регіональних урядів; по-третє, циклічний характер 

посилення ролі і впливу регіональних урядів; по-четверте, збалансовуюча природа 

федералізму, яка, маючи два джерела, відповідно породжує дві мети: під впливом 

доцентрових сил федералізм стає засобом проведення єдиної політики, а під 

впливом відцентрових сил федеративний устрій перетворюється на інструмент 

запобігання руйнуванню суспільства [99, с. 64]. 

Тобто школа федералізму об’єктивно наголошує на значенні, яке має для 

посилення інтеграційних процесів. Прихильники федералізму незмінно 

протиставляли федерацію конфедерації, відмітною рисою якої є безальтернативне 

збереження суверенітету національних держав. Вони відзначали три головні 

переваги наднаціонального федеративного устрою: "економію масштабу", або 

можливість розв’язання більших завдань з меншими витратами, ніж в умовах 

децентралізації; неможливість захоплення влади в конституційно оформленій 

федерації будь-якою групою; наявність синергетичного ефекту в контексті 

міжнародних відносин (потенціал взаємодоповнення і взаємопідсилення у 

федерації більший, ніж у сукупності складових – національних держав). На їхню 

думку, створення такої держави приведе до активізації демократичного начала у 

зв’язку з появою множинних суверенітетів замість одного.  

Критики федералізму звертали увагу на те,  що філософія федералізму кладе 

в основу виключно політичне начало, ігноруючи при цьому економіку, яка може 



84 

 

  

або сприяти, або, навпаки, перешкоджати політичній інтеграції. Вона від самого 

початку мала значно менше шансів на успіх, ніж інші моделі, оскільки політична 

воля суб’єктів інтеграції, навіть за умови її переконливості, поступалася 

економічним інтересам, індивідуалізму. Більше того,– зауважували критики, – 

індивідуалістичні економічні, інтереси та об’єктивні потреби швидше долають 

кордони, ніж спільні раціональні політичні прагнення [22].  

Під впливом цієї критики представники школи федералізму поступово 

відмовилися від концепції федеративної форми інтеграції, за якої політичною 

волею була б прийнята конституцію інтеграційного об’єднання на основі угоди між 

урядами національних держав.  

На практиці інтеграція в Європі здійснювалася за функціональною моделлю, 

вихідною тезою якої є твердження, що розвиток сучасної промисловості, системи 

комунікацій, підвищення добробуту населення створюють низку економічних, 

екологічних і соціальних потреб як регіонального, так і світового масштабу, і які 

неминуче нав’язують людству міжнародне співробітництво за посередництва 

функціональних (спеціалізованих) міжнародних організацій [22, с. 89]. 

Функціоналізм як школа теорії інтеграції виник практично водночас зі 

школою федералізму. Він сформувався в 30-ті роки ХХ ст. і базувалася на працях 

англійського дослідника Д. Мітрані [90],[91],[92], котрий, зокрема, використавши 

методологію німецького політолога П. Райнша й англійського соціолога Л. Вульфа, 

зробив висновок про неспроможність попередньої моделі політичної інтеграції. На 

його думку, "Ліга Націй зазнала поразки насамперед тому, що держави побачили в 

ній загрозу своєму суверенітету"[90, с. 112]. Водночас він вважає, що, наражаючись 

на  конфлікт інтересів, ніякі міжнародні організації не здатні подолати негативних 

наслідків параду національних суверенітетів та гарантувати мир між державами, 

для його забезпечення не потрібні наднаціональні органи, які здійснять політичну 

інтеграцію держав, для цього не потрібно шукати ідеальну форму міжнародного 

об’єднання – слід просто визначитись з його  об’єднавчими функціями [90].  

Д. Мітрані сформулював п’ять основних тез теорії функціоналізму [91, с. 80-

84]. По-перше, він вважав, що міжнародна організація повинна створюватися тоді, 
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коли в основу міждержавних відносин закладено спільні інтереси щодо 

розв’язання проблем, які виходять за межі територій та можливостей окремих 

держав. Він називає це явище природним відбором інтересів. По-друге, що 

об’єктивно існує дві сфери міжнародних відносин: політична і технократична. До 

політичної сфери відносять питання міжурядової взаємодії, до технократичної –  

економічні й соціальні питання. З точки зору Д. Мітрані (і його послідовників-

функціоналістів), в ідеалі технократичні устремління мають перебувати поза 

контролем урядів, на відміну від політичних проблем, розв’язання яких є їхньою 

прерогативою. По-третє, Д. Мітрані формулює ідею про експансіонізм: Д. Мітрані 

був переконаний у безумовно прогресивному й невідворотному характері експансії 

функціональних завдань. Четверта теза Д. Мітрані полягає у твердженні, що з 

розширенням співпраці експертів та осіб, залучених до розв’язання 

технократичних проблем, між ними виникають особисті контакти і зв’язки, 

сильніші, ніж між націями або державами. Розширення сфери функціонального 

співробітництва та безпосередніх контактів між особами всередині таких 

спеціалізованих груп обов’язково приведе до виникнення нового планетарного 

суспільства. Суверенність, що є  атрибутом внутрішньодержавного суспільства і 

перешкодою на шляху задоволення потреб, втратить сенс. П’ята теза Д. Мітрані 

торкається миротворчої мети ліквідації державного суверенітету – функціоналісти 

й сьогодні вважають, що розвиток міжнародних відносин відбуватиметься через 

поступове обмеження та ліквідацію суверенітету держав, їм на зміну прийде 

всесвітня федеративна держава або анархічне позадержавне суспільство. Мітрані 

виступав проти "державного догматизму" та абсолютизації національної території 

як необхідної рамки організації суспільного життя. Він був переконаний, що 

транснаціональні організації можуть краще задовольнити потреби, ніж національні 

держави. Функціоналісти на ранньому етапі розвитку цієї теорії повністю 

заперечували інтегруючу роль міжнародних політичних органів, вважали, що саме 

технічний прогрес є основним позитивним чинником цих процесів – стимулює 

раціоналізм, гнучкість, креативність, тоді як політична структура національного 

суспільства є вразливою, консервативною їх складовою.  
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Таким чином, прагматизм функціонального підходу до становлення 

інтеграційних процесів полягає в його унормуванні. Подібна двоїстість, зауважує 

Ш. Зоргбіб, заспокоює  "ідеаліста, чутливого до "мондіалізму"; а реаліста 

заспокоює збереження в середньостроковій перспективі основних атрибутів 

державного суверенітету, бо в кінцевому підсумку "фінальна фаза", як і в інших 

доктринах, може бути відтермінована в дуже далеке майбутнє" [134, с.119].  

Практичні висновки засновника і перших теоретиків школи функціоналістів 

стали одним з ідейних джерел концепції спеціалізованих установ ООН. Вони 

передбачили неминучість ослаблення ("гібридизації") суверенітету національної 

держави й появу численних спеціалізованих міжнародних організацій, 

орієнтованих на виконання конкретних завдань. Так, підтвердженням теорії 

функціоналізму став Міжнародний валютний фонд (МВФ).   

Д. Мітрані та його послідовники вбачали основу інтеграційних процесів у 

радикальній трансформації всієї системи міжнародних відносин, що поступово 

мала перетворитися у відносини мережі пересічних управлінських інститутів з 

рухливими організаційними формами, залежними від мінливих потреб суспільства 

і нових суспільних функцій. Функціоналізм був новаторською концепцією, що 

вплинула на всі наступні теорії інтеграції. Проте їй були притаманні суперечності, 

зокрема, як зазначали критики функціоналізму, зокрема Е. Хаас, насправді 

формування людських потреб – це лише частина конкурентного, тобто 

конфліктного, ринкового механізму, і воно нерозривно пов’язане з політичними 

процесами, політичною боротьбою. Помилковим також вважали критики 

протиставлення технократичного й політичного: подальший розвиток досить 

наочно продемонстрував, що технократи завжди політично вмотивовані, а політики 

широко користуються технократичними методами для досягнення політичних 

цілей. Вони наголошували, що Д. Мітрані занадто спрощено трактував поняття 

політичного, приписував йому негативну роль щодо процесів інтеграції, 

стверджував, що існує сфера в міжнародних відносинах, вільна від політики, і що 

можливе розширення цієї сфери через поступове зведення нанівець ролі і впливу 

урядів. Насправді процеси інтеграції – це насамперед політичний процес, який 
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готує підґрунтя, спрощує правила для технократичної взаємодії. Натомість на 

наднаціональному рівні необхідно сприяти співпраці держав у розв’язанні завдань, 

що становлять спільний інтерес, пов’язаних із їх конкретними потребами 

економічного, соціального, науково-технологічного та іншого характеру. 

Прагматичні за суттю національні інтереси спонукатимуть держави до створення 

адекватних міждержавних, наднаціональних органів, які забезпечать передумови 

політичної кооперації та функціональну інтеграцію. 

Американські політологи Е. Хаас, Ф. Шміттер, Л. Ліндберг,  Д. Най та інші 

наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. удосконалили дану теорію взаємодії 

економічних (функціональних) і політичних факторів інтеграції, заклавши цим 

основи нової наукової течії – неофункціоналізму. Їхня заслуга полягала в тому, що 

вони спробували застосувати системний підхід і розглядати інтеграцію як 

сукупність складових, тісно пов’язаних одна з одною. У результаті їхні концепції 

перетворювали досить абстрактний функціоналізм у реалістичну, застосовну на 

практиці теорію. Відомі політики Ж. Моне і Р. Шуман спробували реалізувати 

позиції функціоналістів на практиці під час створення ЄОВС (Європейського 

об’єднання вугілля та сталі) і в Плані європейського оборонного союзу, який так і 

не був реалізований саме через суперечливість інтересів національних держав. 

"Метод функціоналізму в тому вигляді, у якому він використовувався Ж. Моне на 

етапі становлення європейських співтовариств, передбачав інтеграцію за секторами 

і галузями з метою виходу в подальшому на вищий рівень, тобто із залученням до 

цього процесу одного сектору за іншим, аж до етапу створення глобального, а 

значить політичного суспільства" (фактично йшлося про можливість повної 

інтеграції) [134, с. 98
 
]

   

Головна заслуга функціоналістів – це спроба аналізу інтеграції як 

динамічного, комплексного і багатогранного явища. У кінцевому підсумку 

інтеграція, на думку функціоналістів, полягатиме у безперешкодному 

економічному, політичному, соціальному та демографічному обміні між країнами; 

посиленні децентралізації зовнішньої політики й політики оборони, які 

залишаються в підпорядкуванні національних держав; досягненні консенсусу між 



88 

 

  

національними органами влади та наднаціональними організаціями; інтенсифікації 

і диференціації взаємодії між громадянами, інституціями приватного бізнесу, 

громадськими та політичними організаціями в масштабах усього інтегративного 

поля; розвитку гетерогенної мережі численних перехресних типів взаємодії в 

рамках регіональної структури. Усе зазначене вище призведе до формування єдиної 

світової спільноти, і завдяки цьому регіоналізм органічно переростатиме у 

глобалізм.  

Відігравши певну роль у становленні міжнародних організацій, 

функціоналізм став застосовуватися переважно для пояснення інтеграційних 

процесів та інтеграційних об’єднань держав. Розвиток останніх також спростував 

вихідну тезу функціоналізму про можливість формування процесів інтеграції за 

рахунок лише технократичної сфери міжнародного співробітництва, поза 

політикою. Проте пояснення багатьох явищ економічної й політичної інтеграції й 

досі здійснюється саме з його позицій. У цьому контексті функціоналізм 

залишається однією з найпопулярніших методологій, яка тісно змикається з 

неоліберальною концепцією.  

Неофункціоналізм, що сформувався на базі функціоналізму, зберіг сутнісний 

зміст цієї концепції щодо розвитку процесів інтеграції і позбавляється значної 

частини недоліків "материнської" теорії.  

Найвидатнішим представником школи неофункціоналізму вважається  

Е. Хаас [65],[66],[67],[68], який вважав, що інтеграція починається з економіки, 

вільної конкуренції, експансії, причому вона може і повинна починатися з 

локальних економічних проектів (механізм взаємопроникнення і 

взаємопов'язування економік), які сприймаються набагато легше, ніж "великі 

політичні перетворення".   

Неофункціоналізм, по суті, успадковував здобутки раннього функціоналізму, 

зокрема теорії комунікації. Водночас він мав низку суттєвих відмінностей. 

Найважливіша з них – визнання провідної ролі політичного чинника для активації 

процесів інтеграції. Як і представники теорії комунікації, Е. Хаас пов’язував 

інтеграцію із суспільними процесами, цілеспрямованою діяльністю політично 
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активних груп, що мають лише певні інтереси, зокрема економічні. Інтеграція, в 

трактуванні Е. Хааса, – це підсумок спонтанної політичної взаємодії. Держава 

визначає спільний вектор для різних груп інтересів, що виникають у суспільстві, а 

політика – сфера, у якій між собою ці інтереси конкурують за право впливати на 

механізми прийняття рішень і на результати даного процесу. Предметом наукового 

аналізу згідно з цією концепцією є лише співвідношення інтересів у державній 

політиці: або це синтез інтересів конкурентів, або це інтереси потужних "груп за 

інтересами". Так само процес інтеграції неофункціоналісти характеризували як 

багатоплановий процес узгодження інтересів. Умовою забезпечення узгодження 

інтересів, на їхню думку, є створення механізмів прямої взаємодії 

транснаціональних інститутів і суспільства, обмеження монопольного права впливу 

національної держави на делеговане в наднаціональні органи представництво і 

водночас закріплення монопольного впливу груп за інтересами на міжнародній 

політичній арені [67]. Особливу увагу політичній діяльності "груп за інтересами" 

пізніше приділили У. Сендхольтц і Д. Зисман. 

Неофункціоналісти були переконані, що інтеграція впливатиме і на форму, і 

на зміст державної діяльності. Як і їхні попередники, вони наголошували на 

зростанні суспільної ролі технократії. Однак, на відміну від функціоналістів, 

неофункціоналісти розуміли, що існує нерозривний зв’язок між технократією й 

бюрократією. Технократія, в їхньому уявленні, – це ті, хто володіє необхідними 

експертними знаннями для управління сучасним високотехнологічним 

виробництвом, і сучасна держава в розвинутих країнах не може нормально 

функціонувати без такого роду знань і їхніх носіїв. Центральним елементом 

неофункціоналістської теорії є концепція так званого втягування (трансмісії), 

поширена в західній економічній науці та соціології. Як вважав Л. Ліндберг[87], 

[88], логіка "трансмісії" говорить про неминучість втягування у процеси інтеграції 

дедалі нових сфер, їх якісний розвиток і "поглиблення", тобто перехід від простих 

до складніших форм інтеграції. Неофункціоналісти, зокрема, використали 

концепцію "трансмісії" для теоретичного обґрунтування "ланцюжка" економічної 

інтеграції: переростання зони вільної торгівлі в митний союз, потім – у загальний 
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ринок, а надалі – в економічний і валютний союз. Крім того, вони вважали, що 

поступальний розвиток саме економічної інтеграції, безсумнівно, потягне за собою 

інституційні зміни й підніме на новий рівень політичну інтеграцію. Інтеграція має 

бути економічно виправданою і переконливою, тому здійснюватись, насамперед, у 

тих галузях, де вона може дати наочний і відчутний результат –  якщо це принесе 

відчутні плоди суспільству й різним соціальним групам, інтеграція неодмінно 

отримає підтримку суспільства. 

Неофункціоналісти розглядали наднаціональний характер інтеграційних 

інститутів не лише як породження функціональної інтеграції, а й як свідомо 

створені, покликані формулювати і захищати спільні інтереси її учасників. 

Принцип наднаціональності інтеграційних інститутів вони вважали головною 

гарантією міцності й незворотності європейської інтеграції.  

Водночас на цю теорію починає здійснювати тиск та вносити корективи 

теорія реалізму, пов’язана з ім’ям Г. Моргентау. Під політичним реалізмом 

Г. Моргентау розумів шість фундаментальних принципів політичного реалізму: 

перший принцип передбачає, що політична діяльність у сфері міжнародних 

відносин має ймовірнісний характер – це різновид ризикової діяльності. Вона 

стикається з недосконалою природою людини, потребує вдосконалення 

суспільства; другим є принцип національних інтересів, що відбиваються в термінах 

влади й могутності. Концепція національного інтересу дає змогу розглядати 

міжнародну політику як сферу, відносно незалежну від таких сфер, як економіка, 

релігія, етнічні відносини. Г. Моргентау відзначає, що без такого теоретичного 

припущення неможливо сформулювати теорію політики і що саме поняття 

інтересу, трактоване в термінах влади й могутності, створює підґрунтя 

теоретичного розуміння міжнародних відносин і міжнародної політики; третій 

принцип політичного реалізму полягає в тому, що політичний реалізм не 

передбачає необхідності дослідження мотивів і намірів, які лежать в основі 

політичних дій; вивчення ідеологічних уподобань суб’єктів міжнародних відносин. 

Основна ознака політичного реалізму – концепція інтересу, визначеного в термінах 

влади й сили, яка раціонально впорядковує предмет політики [94].  
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Вищий інтерес національної держави, на переконання реалістів, –стрижень 

їхньої зовнішньої політики – є проблема безпеки. Головним засобом її забезпечення 

служить військовий потенціал держави. Змінити національну політику 

національних держав засобами наднаціонального управління неможливо, оскільки 

природним станом та основним завданням є турбота кожної держави про власну 

національну безпеку в системі міжнародних відносин.  

У 70-ті роки реалізм зазнав певних змін, викликаних зрушеннями у світовій 

політиці та економіці: на основі розбіжностей між реалістичною теорією і 

практикою формується течія неореалізму. Зокрема, К. Уолтц у своїй праці "Теорія 

міжнародної політики" [126] заклав основи неореалістичної теорії комунікації і 

концепції "міждержавницьких" підходів до аналізу процесів інтеграції, зводячи її 

до вирішення трьох основних питань: проблеми визнання інтеграційного 

угруповання; проблеми впливу зовнішнього середовища на відносини між 

учасниками інтеграції; проблеми впливу інтеграційного угруповання на зовнішній 

світ. Якщо спільною рисою федералізму та функціоналізму була установка на 

подолання або стримування активності національної держави, то прихильники 

теорії комунікації не ставили перед собою настільки радикальних завдань – вони 

прагнули знайти спосіб стабілізувати існуючу світову систему,  не ламаючи її. 

Головна перевага цих досліджень – міжпарадигмальність – давала змогу їм 

виходити за рамки всіх відомих парадигм, зберігаючи їхні теоретичні надбання. 

Одним з основоположників цього напряму був К. Дойч [42], [43], який уперше в 

західній науці дав соціологічне тлумачення національної держави і системи 

міжнародних відносин, показав необхідність урахування відносин не тільки між 

державами, а й між суспільствами, народами. Його праці в цілому узагальнюють 

практично всі відомі у світі комунікативні аспекти дослідження цих процесів. 

Вважаючи, що не може бути універсального закону, за яким розвиваються 

кооперація й інтеграційні процеси, К. Дойч назвав кілька необхідних для цього 

умов. У трактуванні держави-нації вчений вбачав істотну відмінність між 

"юридичною державою" і "соціологічною нацією". Він підкреслював, що соціальні 

комунікації є тим "будівельним матеріалом", з якого будуються спільноти. Подібні 
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процеси, стверджував К. Дойч, розгортаються в міжнародній сфері, коли держави 

намагаються будувати "спільноти безпеки" – міжнародні утворення, в рамках яких 

вони прагнуть мінімізувати небезпеку війни. Досягнення цієї мети можливе лише в 

тому разі, якщо держави-учасниці стають "інтегрованими". Під "інтеграцією" 

К. Дойч розумів "створення в межах певної території "почуття спільноти", а також 

досить сильних інститутів і інструментарію, здатних швидко забезпечити віру в 

"мирні змін" на довготривалу перспективу" [43, с. 56]. Він аналізує два типи 

політичних об’єднань ("співтовариств безпеки") – "амальгамний" і 

"плюралістичний". Перший – "злиття у відповідній формі двох або кількох раніше 

самостійних одиниць у ширше об’єднання, наділене певним типом спільного 

управління" [43, с. 77] і потребує комплексу різноманітних умов соціокультурного 

та політичного характеру, зокрема, спільність політичних цілей, спільність 

цінностей, спорідненість ментальності, обґрунтоване очікування вигід від 

інтеграції, взаємна поінформованість один щодо одного і, відповідно, 

передбачуваність поведінки – все це сили доцентрового тяжіння. Другий – 

інтеграцію, в якій одиниці, що інтегруються, зберігають свою політичну 

самостійність, щоб процес інтеграції супроводжувався лояльністю населення до 

формування нових політичних інститутів наднаціонального управління, глибоким 

усвідомленням своєї єдності і згодою щодо формування спільного політичного 

простору. Для реалізації цієї мети достатньо, на думку К. Дойча і його 

послідовників: сумісності основних цінностей держав-учасниць; здатності 

політично активних груп узгоджувати дії, не використовуючи насильства; 

прогнозованості політичної, економічної й соціальної поведінки сторін [42]. Вона 

не вимагає виконання надто жорстких умов і їх широкого набору. Основні 

соціокультурні цінності не повинні суперечити одна одній, а вимога 

прогнозованості поведінки торкається лише обмеженої сфери спільних інтересів. 

Він доводив, що інтеграція буде успішною, якщо об’єднавча ідея буде сприйнята 

інтелектуальними колами і політичними рухами, а, також, розвиватимуться мережі 

комунікації та всебічної взаємодії. "Почуття спільноти" між державами, – також 

вважали вони, є функцією рівня комунікації між ними" [43, с. 115]. Щодо ролі 
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комунікацій, то автори практично відводили їм роль ідеології – виховання спільнот, 

спонукання їх до позитивного сприйняття інтеграції. Як бачимо, формування 

"почуття спільноти", К. Дойч і його прихильники вважали вищою щаблиною  

розвитку міжнародних відносин [42], а формальні договори, пакти і союзи між 

роз’єднаними державами  без цього неміцними за своєю природою, що легко 

руйнуються. Проте, на відміну від функціоналістів, вони не виключали 

миротворчої ролі державних інститутів, але підкреслювали визначальне значення 

"почуття спільноти" для створення умов мирного співіснування.   

Узагальнюючи проаналізоване раніше [245] у контексті методологічних 

підходів, визначених в процесі аналізу специфіки модернізації в країнах Південно-

Східної Азії, логічним буде припустити, що, якщо характер інтеграції між країнами 

європейського регіону повністю вписується у методологічні підходи К.Дойча, 

(особливо, щодо "амальгамного" її характеру), то специфіка інтеграційних процесів 

у регіоні Південно-Східної Азії лише частково відповідає його "плюралістичній" 

моделі. Особливість криється у комунікативні різноплановості народів, що його 

населяють, і може бути пояснена, в першу чергу, цивілізаційними особливостями 

їхнього суверенного розвитку і модернізації.   

Звичайно, вирішуючи питання якісних характеристик моделей інтеграції, 

варто акцентувати увагу, що інтеграційні процеси, зважаючи на сучасні 

глобалізаційні тенденції (у вузькому інтеграційному, ліберальному контексті), 

мають і спільну рису, а саме – регіоналізм, який призвів до поділу світу на кілька 

потужних регіональних утворень за ознакою "амальгамності" і "плюралізму" 

Зрозуміло, що регіональні об'єднання формуються на основі спільних політичних 

інтересів і цінностей, але ними не ігноруються й інститути ринкової економіки, "які 

належать не тільки Західній та Центральній Європі, але й Північній Америці та 

Азійсько-Тихоокеанському регіону" [245] – проте найголовнішою характеристикою 

регіоналізму є відмінності у цих цінностях, рівнях розвитку та намаганні їх 

захистити. Тому й інтеграція, що здійснюється в першу чергу за цим принципом, 

об'єктивно виникає у найбільш адекватній регіону формі. 

Серед зовнішніх чинників, які в вплинули на формування специфіки 
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південно-східно-азійської моделі регіоналізму, дослідники відзначають посилення 

глобалізації, її експансіоністського характеру та існування, як прикладу для 

наслідування, регіональних утворень, зокрема, Європейського Союзу. Спираючись 

на попередні дослідження [245], [246] можна зробити висновок, що "розвиток 

економіки в країнах ПСА поки що нерівномірний і їхня участь в регіональному 

співробітництві не синхронізована": Камбоджа, Лаос і М’янма залишаються на 

найнижчому щаблі розвитку і лише зараз починають повноцінно долучатись до 

регіональної кооперації, тоді як В’єтнам, Індонезія, Філіппіни, віднесені за 

міжнародною класифікацією до країн, що розвиваються, вже задіяли мобілізаційну 

модель модернізації і стали на шлях прискорення розвитку. До нових 

індустріальних країн (НІК) належать Малайзія, Таїланд, які вже пройшли етап 

модернізації, та Сінгапур, який може вважатися не лише розвиненою 

індустріальною країною, а й включений до переліку країн з інноваційною 

економікою, а також Бруней, який за рівнем національного доходу на душу 

населення входить у першу десятку країн світу і є донором солідаристських 

програм в регіоні. Важливою рисою є те, що на роль лідера в АСЕАН не 

номінується жодна з країн, а діяльність об'єднання передбачає багатовекторність.  

Тут варто, звичайно, також враховувати, що специфіку моделі АСЕАН 

визначав і зовнішній загальноісторичний контекст, який сформувався на базі 

нейтралітету, що його дотримувались країни цього регіону, не бажаючи бути 

залученими до протистояння основних ворогуючих сторін під час "холодної війни". 

В. Сумський зазначає: "Те, що саме АСЕАН опинилася в центрі регіональної 

виробничої кооперації, мало своє пояснення: в Потсдамській системі відносин 

дуже неоднозначно були б зустрінуті аналогічні проекти з центром як в Японії 

(головному союзникові США), або в комуністичному Китаї. Тому в результаті 

держави Південно-Східної Азії виявилися "найголовнішими ... бенефіціарами 

холодної війни" [290]. Головна перевага регіону на той період полягала в тому, що 

він міг експортувати в держави Західної Європи та Північної Америки 

конкурентоспроможні промислові товари. Проте, після укладення договору 

НАФТА цю нішу зайняли мексиканські виробники. Це стало приводом для 
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перегляду позицій Асоціації на зовнішньополітичній арені, а також вказало на 

суттєві витрати внутрішніх модернізаційних курсів: "цей перший з часів 

індустріальної революції великий і дійсно успішний регіон почав об’єднуватися у 

взаємозалежні спільноти" [290]. Саме багатовекторність цієї моделі регіоналізму 

стала специфічною його рисою і сприяла формуванню того самого відчуття єдності 

і регіональної співдружності, про яке писав К. Дойч. Виключенням, чи 

особливістю, як зазначають авторитетні зарубіжні дослідники, було те, що 

"регіональна економічна інтеграція, яка є відносно новим явищем для модерної 

Азії" [100, с. 324], [70], [98], [14] проте, "і по сьогодні не дає підстав говорити, що 

вона досягла рівню і набула рис моделі, характерної для Європи" [101], [6], [29].  

З іншого боку, автори не враховували, що для економічно-нерівномірного 

регіону економічна глобалізація є загрозою, і специфіка економічної регіоналізації 

викликана необхідністю протистояти цій загрозі. Як приклад: фінансова криза 

підірвала економіку країн Південно-Східної Азії, завадила країнам АСЕАН стати 

регіональним центром економічної інтеграції та поставила під сумнів здатність 

країн до формування єдиного економічного простору і координації економічної 

діяльності. З іншого боку, відбулося посилення інтеграційної співпраці з країнами 

Північно-Східної Азії. Ініціативу по зміщенню акценту інтеграції з АСЕАН на 

створення азійського північно-східного ринку – нового полюсу регіональної 

інтеграції,  взяли на себе Японія і Південна Корея. Імпульсом стало укладання між 

ними домовленостей у 1999 році, згідно яким має посилюватися міжкраїнна 

економічна взаємодія. До такого роду співпраці виявив готовність і Китай, 

запропонувавши себе на роль інтелектуального лідера" [81]. А це неодмінно 

скорегує модель інтеграції. 

В раніше опублікованих роботах [245], [246], автор, підводячи підсумки 

наслідкам азійської кризи, зауважував, що в формуванні моделі азійського 

регіоналізму, яке відбулось після азійської фінансової кризи (так вважають і 

російські дослідники В. Міхєєв, Д. Мосяков та О. Рогожин) відіграють важливу 

роль три обставини: по-перше, загальноазійська економічна і фінансова інтеграція 

витікає з необхідності створення альтернативи домінуванню США і ЄС на світових 
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і, особливо, азійських ринках. Саме, надмірна залежність азійських економік від 

американського долара стала причиною кризи і спонукала до "азіатизації Азії". 

Науковці, особливо з Південно-Східної Азії, поклали початок розробці стратегії 

введення єдиної азійської валюти та формуванню єдиного азійського ринку. По-

друге, сусіди  (зокрема, японські економісти [98]), давно трактували Азійсько-

тихоокеанську економіку як єдиний економічний і фінансовий простір, як перший 

крок на шляху до єдиного азійського і, згодом, світового ринку. Російські автори 

вважають, що реалізація моделі азійського регіоналізму почалась з пропозиції 

Японії створити АВФ – регіональний аналог МВФ. І третя обставина витікає з 

поетапності становлення азійської економічної інтеграції, спочатку на 

субрегіональному рівні. Саме фінансова криза спричинила перегляд АСЕАН 

концепції "асеаноцентричності" і підштовхнула до розширення меж регіоналізму 

[172, с. 68]. 

Разом з тим, і сам "азійський регіоналізм" постав перед необхідністю 

вирішення двох проблем: по-перше, об’єднання і раціоналізації 

внутрішньорегіональних інтеграційних зв’язків, без втрати традиційних форм 

співпраці (життєво важливих для регіону) із США; по-друге – утвердження 

провідної ролі Японії та Китаю у розвитку азійського регіоналізму, визнання їх 

лідерами на тлі параду суверенітетів, і, пов’язаних із національною 

самоідентифікацією, можливих конфліктів, особливо зважаючи на те, що 

наприкінці ХХ ст. спроби глобальної універсалізації неоднорідного соціального 

простору вже наштовхувалися на жорстке протистояння і викликали посилення 

тенденції до регіоналізації. З іншого боку, це посилювало, в тім числі і в азійському 

регіоні, інтерес до геополітичних та геоекономічних концепцій "великих 

просторів". Для країн АСЕАН стало очевидним, що перехід країн Азії до ринкових 

відносин і відкритої економіки можливий за умов солідарної підтримки з боку 

потужних регіональних лідерів, створення регіональних митних та інших союзів та 

посилення державного контролю за ходом реформ.  

У зв'язку з цим експерти і науковці (про що вже йшлося раніше [245]) 

прогнозують чотири ймовірних напрямків розвитку азійського регіоналізму у 
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середньо- і довгостроковій перспективі. Перший пов'язують із інституалізацією 

АТЕС, хоча поки не мають відповіді на питання про спроможність АТЕС 

відігравати роль міжнародного регіонального інституту, який вестиме регіон до 

формування азійського аналога Євросоюзу. Другий стосується інтеграції в рамках 

вже існуючих субрегіональних об’єднань АСЕАН і Австралійсько-новозеландський 

економічний союз – у цьому контексті мова йде про здатність  АСЕАН бути 

дієздатною субрегіональною економікою за відсутності наднаціональних інститутів 

і об’єднуючого лідера. Третій напрямок пов'язується з формуванням в північно-

східній Азії спільної економічної зони за участі Китаю, Японії, Південної Кореї і в 

перспективі об’єднання з АСЕАН (про це уперше йшлося в Манілі в листопаді 

1999 р. на саміті АСЕАН+3, і пізніше,  в 2000 р. в Сінгапурі, на наступному саміті 

цих країн було оформлено в ідею створення спільної зони вільної торгівлі в 

Південно-Східній та Північно-Східній Азії). Покрокова реалізація раніше 

опрацьованих намірів і планів розвитку економічної інтеграції в АТР, які 

передбачали встановлення більш жорсткого контролю над товарними і 

фінансовими потоками – це четвертий напрямок розвитку азійського регіоналізму 

[281]. 

Водночас, формулюючи підходи до моделі інтеграції у регіоні, зацікавлені 

сторони поки що не досягли консенсусу, що, в свою чергу, не дозволяє розробити 

спільну стратегію розвитку, як це. наприклад, зроблено в АСЕАН – в її основу 

покладені принципи суверенітету, колективності прийняття рішень і кластеризації. 

Сьогодні азійський регіоналізм стикається з необхідність вирішення проблеми, 

пов’язаної з претензіями на лідерство з боку Китаю, Південної Кореї та Японії. 

Крім іншого, для нинішньої моделі АСЕАН не характерні риси західної наукової 

парадигми теорії міжнародних відносин, – відкритість, пріоритетність 

економічного прагматизму і згортання солідаризму. До того ж, як вірно зазначають 

американські дослідники, поки що "реалістична парадигма та її варіанти не довели 

кореляцію інтеграційного чинника та підвищення ефективності співробітництва в 

рамках організаційних структур в АТР" [245].   

І регіональною, і, власне, світовою наукою не дається відповіді на питання 
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про найефективнішу модель регіоналізації. Як зазначає український вчений 

В. Константинов, "на цей час все ще активно здійснюється науковий пошук змісту 

поняття регіоналізації як категорії регіоналістики та одного із напрямків 

регіональної політики, концептуальні основи якої мають відповідати сучасному 

глобалізаційному (постіндустріальному) етапу розвитку суспільства. Однак поки 

що створення всеохоплюючих концепцій, які дають цілісну картину наслідків 

взаємопов’язаних процесів глобалізації та регіоналізації,  належить до справ 

майбутнього" [220, с. 34] . 

Авторська точку полягає в тому, що в Азії прагнення до посилення 

регіонального співробітництва виявлять всі країни – вони спільно шукають вихід з 

"нульової ситуації", працюючи над концепцією співпраці, реалізація якої дозволить 

їм захиститись від тиску "несхідних" світів. Про це свідчать численні саміти, 

форуми, конференції та інші форми діалогу між азійськими державами, які 

сприяють укріпленню довіри й посиленню координації та взаємодії. Посилення 

регіональної інтеграції є відповіддю на виклики економічної глобалізації – так це 

трактується в азійських країнах. Більше того, розвиток регіонального 

співробітництва, особливо, кластеризація регіональної економіки робить для всіх 

азійських країн цей вибір незворотнім [245]. Залишається сподіватись, що 

принципи, які витікають із цивілізаційних цінностей регіону, стануть об’єднуючою 

основою при виборі моделі інтеграції. 

Отже, принцип прагматизму абсолютизував економічну складову, і стало 

зрозуміло, що АСЕАН "шукає способи отримати вигоди від європейського стилю 

інтеграції, уникаючи при цьому відповідних зобов’язань". Насправді, не 

обмеженість економізму в міжрегіональному співробітництві стало причиною 

фінансової кризи 1997-1998 роках, як це прийнято вважати: хоча "вона багато в 

чому виявилася непередбачуваною не тільки для політичної та економічної еліти, 

але і для наукової громадськості" [173, с. 76], але насправді стала наслідком 

поступок – на вимогу домінуючих західних країн національні економіки почали 

відкриватись для глобальної кредитної системи. Їхня неадаптивність до нових 

реалій поставила перед необхідністю в умовах глобалізації переглянути 
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зовнішньоекономічну політику і урядами країн Південно-Східної Азії, і органами 

колегіального  прийняття рішень АСЕАН в цілому; оновити та привести у 

відповідність до нових викликів і реалій з новими правилами і нормами. Але, при 

цьому, для цих країн важливо не зраджувати зовнішньополітичний курсу на догоду 

короткоострокових перспектив розвитку економіки. 

Як вже було доведено [245], стримуючи та обмежуючи культурну і економічну 

експансію західних країн, насамперед США, країни АСЕАН знаходяться у пошуку 

нових ефективних засобів  самозахисту, вдаючись з цією метою до використання 

регіоналізму, який є, насамперед, механізмом самозбереження: ефективність 

ідеології та напрацьований інструментарій реагування на виклики та загрози 

глобалізації доводив свою дієвість протягом тривалого часу, а активізація 

різнобічного та багаторівневого співробітництва і взаємодопомоги в політичній, 

економічній, соціально-культурній сфері всередині регіону розглядається ними як 

засіб збереження цивілізаційної ідентичності країн АСЕАН. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Вивчення широкого кола вітчизняних та зарубіжних першоджерел дає підстави 

стверджувати, що в своїй основі усі наукові дослідження ведуться у контексті 

вимог зовнішньої політики країн, або угрупувань, для вирішення завдань якої 

здійснюється аналіз та надаються методологічні і практичні рекомендації щодо 

напрямів політики конструктивного співробітництва із регіоном ПСА. Ці 

дослідження мають прикладний характер і відбивають наміри країн та щодо цього 

регіону. За висновками дослідження можна розділити на чотири умовні групи.  

Для першої, представленої вітчизняними вченими, характерна методологічна 

відстороненість аналітичних узагальнень: науковці не прив'язують свої 

дослідження до завдань зовнішньої політики України у глобальному вимірі, в тім 

числі через нечітку їхню постановку. Тому дослідження носять пізнавальний  і не 

мають прикладного характеру (за виключенням тих, що здійснювалися 

дипломатами у рамках проектів Дипломатичної академії Міністерства закордонних 
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справ України). Тобто, у цих роботах фактично не йдеться про підготовку 

методологічних засад зовнішньополітичних стратегій України щодо цього регіону.  

До другої групи досліджень можна віднести низку праць західних учених, які 

формують підґрунтя політики співробітництва з країнами регіону Південно-

Східної Азії та з інтеграційними угрупуваннями у цьому регіоні. Для цих 

дослідників характерні високий рівень практично застосовної аналітики, високий 

рівень прагматизму і однонаправлений вимір методології. Так, переважна більшість 

авторів вважає політичну, економічну і фізичну присутність провідних західних 

країн у регіоні необхідною умовою його стабільності і розвитку. Автори 

безпосередньо працюють над розробкою стратегії такої присутності, формуючи 

методологію політичної, економічної, військової взаємодії з регіоном. Їхнім 

роботам притаманне визнання автаркічних, інтрацентричних особливостей  

регіону, які пропонується долати за допомогою насадження політики 

неолібералізму – конкуренції і відкритості. До провідних сфер застосування такої 

політики дослідники відносять суспільно-економічну сферу: модернізація відносин 

у цій сфері, на їхню думку, має відбуватись за допомогою і за участю провідних 

західних країн на базі ринкової уніфікації економічних інститутів (економічної, а 

не соціальної ефективності). Для їхніх робіт також характерне власне, "класичне" 

бачення інтеграції у регіоні, де провідним принципом має стати економічне (а не 

політичне) лібералізоване співробітництво, а основним "модернізуючим началом" – 

конструююча участь цих країн у інтеграції. Не залишається поза увагою і політичні 

та економічні проблеми воєнного співробітництва у регіоні: у роботах військових і 

академічних дослідницьких центрів модернізація воєнних виробництв у регіоні та 

торгівля зброєю розглядається як один із каналів забезпечення присутності у 

регіоні. Тобто, західні вчені і наукові центри працюють над реалізацією стратегії 

присутності країн у регіоні, спираючись на ідею усунення бар'єрів на шляху до 

лібералізації відносин між країнами ПСА та країнами західної демократії. 

Третя група – вчених з пострадянського простору, особливо з авторитарними 

режимами і особливо з РФ, також чітко слідує замовленням своїх урядів на 

розробку методології стратегії присутності їхніх країн у регіоні. По-перше, вони 
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розглядають цей регіон як об'єкт національних інтересів; по-друге, схвально 

ставляться до авторитарного характеру моделей модернізації і існуючої, закритої 

моделі інтеграції; по-третє, формулюють підходи до розробки політики 

маніпулювання ситуацією та вмілого використання цих особливостей. Необхідно 

віддати належне цим дослідникам – їм вдалося дослідити глибинні механізми і 

джерела модернізації у регіоні Південно-Східної Азії та вказати на існуючі "слабкі 

ланки" і сформулювати методологію проникнення до регіону. При цьому, усі 

дослідники, визнаючи необхідність політики присутності,  беззастережно визнають 

основоположні принципи політичної і економічної взаємодії, кодифікованої у 

регіоні і в АСЕАН, тобто у своїх методологічних рекомендаціях визнають існуючі 

"правила гри", не намагаючись їх змінювати. 

Четверта група дослідників, що належать до країн азійського регіону, 

формулює чітко виражену позицію – захист права суверенних держав на прийняття 

самостійних політичних рішень, у тім числі щодо моделей інтеграції. Провідний 

вплив на формулювання принципів взаємодії справляють роботи вчених з КНР, 

проте слід зазначити, що все більше досліджень сьогодні здійснюється вченими з 

країн ПСА, які озброєні власним доробком із розробки політики і узагальнення 

досвіду модернізації і інтеграції країн.  

Формулювання методології побудови моделей і механізмів в рамках наукової 

категорії "суспільно-економічна модернізація" виявило її неоднозначне 

трактування. Як вже зазначалось, модернізація і інтеграція у Південно-Східній Азії 

зазначеними групами авторів описується і оцінюється щонайменше трьома 

способами – історичним, аналітичним (раціоналістичним) і релятивістським. При 

цьому частина з них (аналітики-раціоналісти), використовуючи усталені 

інтелектуальні традиції західного мислення про природу соціальної змін, оцінює 

результати модернізації як недостатні і незавершені, оскільки з їхньої точки зору не 

відбулась докорінна реформа економічних інститутів і, відтак, соціальні 

перетворення не набули демократичного характеру.   

Автор схиляється до використання  методології, яка найбільш повно відбиває 

особливості цих процесів, вважаючи, що метою модернізації і інтеграції не  має 
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бути лише досягнення високої економічної ефективності виробництв, оскільки це 

призводить до розшарування у суспільствах та поглиблює суперечності між 

суспільствами. Тобто, неолібералізм, на думку автора, не може виступати 

об'єднавчою основою у цьому регіоні, що економічний потенціал у цьому регіоні  є 

суттєвим аргументом лише для економічної інтеграції, але не таким сильним для 

політичної і зовсім не переконливим для соціальної. Разом з тим у процесі 

дослідження буде братися до уваги, що наздоганяльні моделі модернізації і 

класичні форми інтеграції є неодмінною складовою модернізаційних і 

інтеграційних процесів. 

Інші (релятивісти) виходять з того, що ці процеси у країнах регіону 

об'єктивно не могли починатись з модернізації економіки: в усіх без винятку 

країнах спочатку мала відбутись політична і соціальна модернізація, точніше, 

створення специфічних інститутів, відповідальних за їхнє розгортання. Тому 

пропонують спираючись на цивілізаційні особливості та регіональний менталітет, 

шукати важелі впливу на суспільно-економічний розвиток поза економічною 

сферою вважаючи, що у цім регіоні економічній модернізації об'єктивно має 

передувати модернізація надбудови. 

Треті також пояснюючи суть модернізації в країнах регіону посилаються  на 

цивілізаційну специфіку менталітету, яка природно вимагає ієрархічності інтересів, 

підпорядкування приватних інтересів загальним, суспільним, що вимагає особливої 

ролі держави як інституції, яка ці інтереси представляє. Провідна роль держави в 

процесах модернізації та інтеграції в регіоні ПСА визнається всіма авторами і, як 

правило, всі вони суспільно-економічну модернізацію оцінюють як державою 

керований процес, який починається з будівництва соціальних інститутів, хоча це і 

суперечить класичним ознакам "сучасного суспільства західного типу", за 

критеріями яких сильна роль держави – ознака традиційного суспільства.  

Намагаючись пояснити особливості інтеграції в регіоні майже всі автори, що 

послуговуються означеними методологічними підходами посилаються на 

особливості модернізації у регіоні, і ці особливості також пояснюють специфікою 

менталітету, історично-цивілізаційного розвитку та впливом розмаїття 
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національних інтересів держав. 

Тому, відзначаючи велику наукову цінність кожної з вказаних дефініцій, автор 

вважає що історико-релятивістська інтерпретація модернізації та інтеграції в 

Південно-Східній Азії, яка базуватиметься на врахуванні цивілізаційних чинників, 

регіонального менталітету і завдань національного розвитку (національних 

інтересів) та дозволить встановити взаємозв'язок цих процесів з кінцевою метою 

їхньої реалізації. Релятивістський підхід визначає модернізацію як процес 

інноваційного оновлення технологічних, моральних, етичних, економічних і 

соціальних принципів та інститутів, ціллю якого виступає прагнення до 

підвищення стандартів і поліпшення рівню добробуту в окремо взятій країні. В 

релятивістському сенсі модернізація та інтеграція означає цілеспрямовану 

діяльність, здійснювану лідером, елітою і більшістю суспільства для того, щоб 

перевершити традиційні стандарти життя в найширшому розумінні. 

    В рамках дослідження парадигми модернізації та особливостей інтеграції як 

засобу реалізації її завдань, було розроблено низку теоретико-методологічних і 

дисциплінарних підходів на базі узагальнення концепцій та теорій, що мало на меті 

зрозуміти та надати об’єктивну картину  щодо різних аспектів розвитку та 

модернізації суспільств в країнах ПСА. Одним із головних завдань є, з'ясувавши 

основні проблеми суспільної модернізації в цих країнах, проаналізувати спільне і 

особливе в моделях модернізації і встановити вплив їхньої специфіки на 

формування інтеграції та взаємовідносин між країнами ПСА в умовах глобалізації 

та регіоналізації. На цій основі автор має намір з'ясувати переваги  використаних 

країнами моделей модернізації та специфічної політики інтеграції у регіоні ПСА.   
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РОЗДІЛ 2. 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН АСЕАН 

 

2.1. Динаміка регіональної інтеграції в АСЕАН 

 

Динаміка регіональної інтеграції в країнах АСЕАН свідчить про те, що 

модель інтеграції, яка реалізується в країнах Південно-Східної Азії, за низкою 

ознак вважається однією з найбільш успішних серед країн, що розвиваються. 

АСЕАН сьогодні вийшла на позиції одного з визнаних і динамічних світових 

регіональних лідерів в економіці: за сукупним обсягом ВВП, який перевищує 2,4 

трлн дол. США, держави що входять до неї займають третє місце в Азії і сьоме в 

світі. Країни, що входять до АСЕАН по праву можуть вважатися "локомотивами 

розвитку" Азії [10, с. 5], оскільки справляють кумулятивний і акселеруючий вплив 

на розвиток сусідніх по регіону економік, забезпечуючи їм динамічний розвиток.  

АСЕАН, сформована в некомпактному субрегіоні, культурно різнорідному і 

політично роз’єднаному, і хоча це стало одним із чинників і умов інтеграції (як вже 

зазначалось, утворення об'єднання було подолання конфліктів між країнами), 

важливою ціллю її було збереження єдиного цивілізаційного і ментального 

простору, формування спільної системи безпеки щодо глобального середовища. 

При чому суб’єктами створення АСЕАН виступила група середніх і малих країн, 

які забезпечили згодом всі умови, щоб за період свого існування АСЕАН пройшла 

складний шлях розвитку від замкнутого угруповання до об’єднання міжнародного 

масштабу, впливового суб’єкта міжнародних відносин,  стала "ядром і опорою всіх 

регіональних процесів та інституційних конструкцій в АТР".  

Колективність у прийнятті рішень є основним принципом управління 

об’єднанням. Основний законодавчий орган – Саміт АСЕАН, або зустріч глав 

урядів, який проходить щорічно. Тобто, правом приймати рішення наділені 

очільники країн, покликані узгоджувати і відстоювати національні інтереси. Саміт 

розробляє основні напрямки діяльності Асоціації, що мають забезпечити створення 

єдиного регіонального комплексу, в рамках якого країни матимуть рівні 
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можливості, не будуть розшаровані за ознакою економічної монокультурності і 

разом протистоятимуть зовнішнім загрозам і викликам глобалізації. Для підготовки 

проектів розбудови такого комплексу і узгодження позицій щорічно зустрічаються 

міністри закордонних справ, регулярно проходять засідання міністрів економіки, 

енергетики, сільського господарства, туризму і транспорту – сфер, що становлять 

спільний інтерес. Постійний секретаріат АСЕАН, що розташований в Джакарті 

(Індонезії), забезпечує підготовку і оформлення цих проектів, які втілюються у 

життя, якщо рішення всіх органів приймаються одностайно [147] . 

Такі структури як Регіональний форум АСЕАН і Східноазійський саміт, 

провідну роль в яких грає АСЕАН, займають важливе місце і в створюваній в АТР 

регіональній системі безпеки. На АСЕАН замикаються всі трансрегіональні 

діалогові структури АТР – Форум АСЕАН з питань регіональної безпеки (АРФ), 

Форум Азія-Європа (АСЕМ), Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС), Східноазійський саміт (САС). Таким чином, АСЕАН виконує свою 

системоутворюючу роль, пов’язуючи всі елементи інституційної структури АТР. 

Модернізація в країнах АСЕАН всебічно сприяла і посилювала динаміку 

регіональної інтеграції в регіоні Південно-Східної Азії, який визнано 

"репрезентативним зрізом світу, що розвивається" [178]. Як вже зазначалось у цій 

роботі, окремі країни регіону демонструють практично усі зрізи економічних 

розбіжностей, до того ж вони, за оцінками дослідників [200], різняться за рівнями 

політичного і соціального розвитку. Так, у Індонезії, одній з найбільших країн в 

світі і найбільшій в регіоні, досить багатій – найвищий рівень розшарування 

населення та конфліктогенності, що позначається на територіальній цілісності і 

єдності; щодо Сінгапуру, то його постмодерна (інноваційна) економіка 

максимально "глобалізована" і залежна від світового ринку, проте, автаркічна; 

Малайзія – країна, в якій модернізація економіки відбувається на тлі збереження 

традиційної культури і суспільно-політичних структур; Таїланд – аграрна країна, 

яка експортує рис і електроніку; Філіппіни – промислова держава, в якій 

демографічне зростання випереджає економічне; Бруней – багатий 

"нафтоекспортер" з відсталою суспільно-економічною структурою; В’єтнам – 
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країна, яка  нещодавно відкрилася світовому ринку і демонструє швидкі темпи 

індустріалізації і розвитку; Лаос, Камбоджа, М’янма, як зазначалось – аграрні, 

монокультурні країни, не інтегровані у світове господарство; і наймолодша 

держава світу – Східний Тимор з уже сформованою економічною структурою, 

великою мірою залежна від міжнародної допомоги,  на сьогодні також включена у 

великий інтеграційний проект як країна, що стала на шлях модернізації. 

Найважливіше соціально-модернізаційне завдання, яке стоїть перед АСЕАН є 

синтезованим виразом національних політик країн Південно-Східної Азії – 

боротьба з бідністю і скорочення суспільно-економічних диспропорцій між 

різними групами населення, оскільки вирівнювання доходів, подолання критичного 

розшарування у суспільствах розглядається як об'єктивна умова і бажаний наслідок 

модернізації (в прагматичному економічному сенсі – подолання бідності означає 

також і розширення бази національних та регіональних інвестицій).  

Перші роки діяльності АСЕАН ускладнювалися відсутністю комплексності 

розвитку регіону – інтеграційні процеси між країнами гальмувалися схожістю їх 

господарської та експортної структури, що нівелювало міжкраїнний попит. Тому 

насамперед основні зусилля керівних органів АСЕАН були спрямовані на 

співпрацю в сфері зовнішньої торгівлі, головним чином на узгодження 

зовнішньоекономічної політики та зниження тарифів у внутрішньорегіональній 

торгівлі. Результатом стало прийняття рішення про створення в Південно-Східній 

Азії зони вільної торгівлі АФТА. АСЕАН стала вагомим суб’єктом світової торгівлі, 

учасником ринку капіталів. У другій половині 1990-х рр. було досягнуто 

домовленостей про розширення зони вільної торгівлі "АСЕАН + 3" (Японія, 

Республіка Корея, Китай). Висока зовнішньоекономічна активність Китаю в 

Південно-Східній  Азії підштовхнула ці країни до створення вільної економічної 

зони "АСЕАН-6 + Китай" до 2015 року (до речі, не чекаючи цього, Китай швидко 

перейшов до тактики укладання двосторонніх угод з країнами АСЕАН [200, с. 28]). 

Свого часу країни Південно-Східної Азії, які досягли певних успіхів у 

модернізації,  мали також і негативний досвід переходу до  принципів відкритості. 

Прискорена модернізація та інтеграція в світове господарство, що 
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супроводжувалися, хоча і контрольованою, лібералізацією внутрішніх фінансових 

ринків, як вірно зазначають дослідники [200], підвищили залежність країн АСЕАН 

від зовнішніх чинників до критичної межі. Високі темпи зростання в трудомістких 

галузях, будівельний бум зробили регіон привабливим не тільки для прямих, але і 

для спекулятивних портфельних інвестицій, зросла частка короткострокових 

кредитів. Уряди, вражені корупцією виявилися не в змозі жорстко контролювати 

фондові ринки. Водночас, неухильне зниження ефективності (через зростання 

вартості робочої сили) скорочувало можливості виплат по кредитах. Зовнішні 

чинники перебудови міжнародних фінансових потоків, в тому числі конкуренція з 

боку китайського ринку дешевої робочої сили, зниження процентних ставок на 

інвестиції в високотехнологічні виробництва в США, тривалий спад в економіці 

Японії сприяли відтоку капіталів з Південно-Східної Азії. Найжорстокіше криза 

проявилась в Індонезії і Таїланді, де вона призвела до обвалу валют і краху 

фінансових систем [200, с. 29]. Повільним оздоровленням економіки на сьогодні 

країни завдячують відновленню автаркії, хоча темпи зростання ще не достатні [200, 

с. 29].  

Уроки кризи спонукали до використання ліберальної моделі переважно в 

рамках АСЕАН, показали межі зовнішньо орієнтованого розвитку. Тобто, криза ще 

раз підтвердила основоположну стратегію інтеграції, яка на самому початку була 

розроблена спільними зусиллями країн Південно-Східної Азії. Стало очевидним, 

що стратегія перманентної помірної конфронтації з метою адаптації до зовнішніх 

умов необхідна, а модернізація має спиратись не на зовнішні, а, в першу чергу,  на 

внутрішні ресурси. Такими ресурсами є державницька політика національних 

урядів і національно орієнтована модернізація, яка гарантує нарощування 

потенціалів країн регіонів; регіональна, головним чином, політична, а вже потім 

економічна інтеграція, яка забезпечує модернізацію в країнах і регіоні в цілому та 

не ущемлює інтереси цих країн; висока якість товарів і їхня інноваційність; і все це 

має спиратися на високу якість робочої сили, яка має бути наслідком соціальної 

модернізації цих країн. Очевидно, також, що нарощування цих ресурсів вимагає не 

розвитку демократичних інститутів, а підтримання мобілізаційного характеру 
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соціальних процесів у суспільстві. 

Саме тому, зважаючи на кінцеву метою регіональної інтеграції та 

модернізації в країнах АСЕАН – створення в регіоні стабільного, розвиненого і 

високо конкурентоспроможного спільного економічного простору, в якому 

забезпечується вільне пересування товарів, послуг і інвестицій, необхідно 

стимулювати розвиток національних економік, сприяти кооперації (поділу праці), а 

не поглинанню сусідніх економік – це означатиме, що країни переходять до 

формування власної моделі економічної співпраці, створення регіонального 

кластерного комплексу. Така політика мала сприяти економічному вирівнюванню і 

подоланню слабкої взаємної доповнюваності економік. Якщо у 70- ті роки ці країни 

поставляли на зовнішні ринки однорідні види сировини: каучук, олово, пальмову 

олію, спеції то у 90-ті основну частину експорту склали промислові товари, хоча 

спочатку також однотипні: текстильні вироби, взуття, продукція електронної та 

електротехнічної галузей. Наразі завдяки продуманій спільній кластерній політиці 

регіон успішно вирішує проблему імпортозаміщення і виробляє 

середньотехнологічну продукцію для експорту.  

Оцінюючи ці процеси, можна стверджувати, що, на відміну від класичних 

моделей інтеграції, важливим  аспектом сучасного розвитку інтеграційного 

об'єднання АСЕАН стає економічна сфера – через слабкість економічної взаємодії 

протягом тривалого часу економічне співробітництво в рамках АСЕАН не можна 

було вважати інтегрованим. На думку багатьох вчених та експертів зусилля з 

формування і розвитку зони вільної торгівлі як похідної від створення кластерів 

сприятливо впливають на подальший розвиток процесів економічної інтеграції та 

модернізації в країнах Південно-Східної Азії [205].  

У зв'язку з цим варто звернути увагу на численні публікації зарубіжних 

авторів, проаналізовані у першому розділі цього дослідження: основною вимогою, 

яка обґрунтовується розширенням можливостей модернізації в країнах ПСА, є 

вимога відкритості ринків регіону для провідних економічних акторів світу, їхня 

інтеграція з глобальними ринками. Тим не менше в АСЕАН ця проблема 

вирішується за особливою моделлю – важливим напрямом інтеграції в АСЕАН, яка 
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сприяла подальшій суспільно-політичної модернізації країн Південно-Східної Азії 

стала Ініціатива інтеграції в АСЕАН (ІІА), висунута в листопаді 2000 року і яка, 

фактично, була відповіддю на азійську кризу 1998 року. Її метою було згладити 

асиметрії в рівні життя між різними країнами АСЕАН і між регіонами всередині 

країн. На відміну від інших ініціатив, які супроводжували реалізацію проекту Зони 

вільної торгівлі АСЕАН (як, наприклад, Інвестиційна зона АСЕАН або Механізм 

промислового співробітництва країн АСЕАН), від яких вигравали в основному 

спочатку більш розвинені держави, ІІА була націлена на подолання розриву, що 

поглиблювався в процесі лібералізації економічного простору АСЕАН. Концепція 

ІІА створювалася за аналогією з ідеєю "згуртування" ЄЕС і за формою реалізації 

віддалено нагадує систему вирівнювання регіональних диспропорцій, організовану 

навколо Структурних фондів Європейського Союзу [149]. По суті ж відбувалось 

поглиблення комунітарного характеру співпраці у регіоні, тобто країни 

повернулись до реалізації принципу локалізації. 

В цілому, процес інтеграції носив характер локалізації. Як нагадує 

Дж. Хафбауер, свого часу шведський економіст Е. Дамен розробив концепцію 

"блоків розвитку", локалізації взаємодоповнюючих й взаємопідтримуючих країн-

кластерів, які об'єднані міжгалузевими зв'язками і спільною технологічною базою 

[73]. Вона покладена в основу теорій інноваційного розвитку, і пізніше була 

використана М. Портером при дослідженні таких кластерів: він наголошував – 

значення розвитку кластерів на основі вже наявних галузей і ресурсів полягає в тім, 

що рівномірно посилює конкурентоспроможність усіх учасників процесу.  

Досліджуючи азійську модель формування конкурентних переваг, М. Портер 

зазначав, що вона специфічна, не ліберальна і не реалізується на демократичній 

основі. Авторство в суспільно-економічній її модернізації належить державі, яка 

управляє і соціальними, і економічними процесами, в тім числі через великі 

корпорації [273]. 

Вимоги локалізації - це старий захисний механізм, який використовується 

для досягнення трьох найважливіших цілей: створення робочих місць у власній 

економіці, в даному випадку на внутрішньо-регіональному, а не на глобальному 
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ринку и не за кордоном; підживлення своїх національних компаній з метою 

перетворення їх в глобальних першокласних конкурентів; гарантований 

національний контроль над "стратегічними" галузями, такими як шляхи 

сполучення і цивільна авіація, телерадіомовлення, електроенергетика, тощо. 

Високе безробіття і потреби в фінансових стимулах - не єдині драйвери вимог до 

локалізації. Необхідність розвитку нових галузей країнами АСЕАН 

використовується як аргумент на користь стимулювання місцевих компаній, 

особливо в країнах, що розвиваються, зацікавлених у формуванні 

високотехнологічних секторів, таких як інформаційні технології та відновлювальні 

джерела енергії. Регульовані галузі (такі як авіаперевезення, радіомовлення, 

комунальне господарство та телекомунікації), "важливі" компанії і "стратегічні" 

галузі розглядаються як  об'єкти локалізації власності. У цьому випадку, коли 

державні підприємства приватизуються, покупцями можуть виступати тільки 

компанії і громадяни цієї держави. Аналогічним чином, коли об'єктом продажу 

стають "активи" компанії, іноземні транснаціональні корпорації, за виключенням 

тих країн, що належать до АСЕАН, можуть виключатися з процесу торгів. 

В деяких випадках державні закупівлі та фінансовані державою і 

міждержавними організаціями проекти виступали в якості механізмів локалізації. 

Так, вже під час кризи 2008 р. була розгорнута кампанія "Купуй своє", вироблене в 

країнах АСЕАН, під час якої компенсувались збитки виробникам, нанесені 

скороченням імпорту. 

Дж. Хафбауер доводить [73], що після 2008 р не тільки країни, що 

розвиваються, але і розвинені країни активно вдавалися до проектів локалізації для 

вирішення економічних проблем, таких як створення нових робочих місць, 

розвиток стратегічних секторів економіки і т. п. За кількістю таких проектів серед 

лідерів є США, що виступають в авангарді економічного лібералізму і свободи 

торгівлі. Більш того, чим багатша країна і чим вона менше пов'язана з 

глобалізацією (за часткою двосторонньої торгівлі та накопичених прямих 

інвестицій у ВНП), тим активніше вона вдавалася до примусу локалізації 

виробництв. 
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Зважаючи на те, що в різного рівню розвитку країнах ПСА міжгалузеві 

зв'язки не виникали спонтанно, завданням угрупування АСЕАН стало їхнє 

створення.  Локальні мережі виникли на основі політики, що базувалась на 

принципі соціального партнерства між виробниками обладнання та технологій і їх 

споживачами. Така локальна взаємодія стала типовою для регіональної моделей 

індустріалізації і здійснювалася спочатку між країнами – рівними за соціальним 

станом учасниками, які при цьому залишалися незалежними виробниками і 

споживачами [96]. Деякі показники рівня розвитку (у напрямку гармонізації) 

колективної структури економіки країн АСЕАН свідчать про те, що регіональна 

локалізація сприяла перетворенню регіональної економіки в структурований 

регіональний ринок. Тепер, завдяки особливому характеру інтеграційного 

об'єднання, країни Південно-Східної Азії, які нещодавно в контексті специфіки 

модернізації розглядались у якості таких, що прагнуть до конкуренції з країнами-

глобальними лідерами, приймають реальну участь в міжнародній конкуренції, 

демонструючи амбіції регіонального або глобального лідерства.  

Почуття спільності, однакове бачення проблем створювали основу для 

неформального взаємодії в справі підвищення ефективності модернізації  в кожній 

з країн, а взаємодоповнення економік і їхнє спільне протистояння зовнішнім 

викликам дало змогу здійснити економічний прорив. 

Підсумовуючи, слід звернути увагу: в рамках Економічного союзу АСЕАН 

передбачалося розширення зони вільної торгівлі товарами, збільшення переліку 

товарів, що підлягають лібералізації, та скорочення числа вилучень і доповнень за 

рахунок лібералізації сфери послуг (Зона вільної торгівлі послугами АСЕАН) та 

капіталів (Інвестиційна зона АСЕАН), створювались для цього нові механізми 

регулювання і контролю. Але йшлося лише про учасників АСЕАН. Згідно з 

рішеннями Балійського саміту 2003 року, створення Азійського Економічного 

Союзу (АЕС) має бути завершено до 2020 року. За змістом Балійської декларації в 

цілому, АЕС постає "економічною опорою" Співтовариства АСЕАН, двома іншими 

опорами якого є Спільнота безпеки АСЕАН і Суспільно-культурна спільнота, 

створення яких також заплановане до 2020 року [40].  



112 

 

  

В цілому під оболонкою АЕС була вперше викладена цілісна програма 

регіональної (локальної) економічної інтеграції, різні положення якої до цього були 

розосереджені серед десятків окремих угод. Вона також передбачала не лише 

створення нових робочих місць і виробництв на території регіону, а й 

стимулювання розвитку наукомістких галузей економіки, підживлення 

національних компаній, перетворення їх в конкурентів глобального рівню, та 

гарантувала національний контроль над стратегічними галузями. 

Імпортозаміщення стає провідною складовою політики локалізації. За формою 

Балійська декларація згоди 2003 року мала всі ознаки структурованої доктрини 

економічного розвитку регіону, яка характеризується переліком запропонованих 

заходів, термінів їх виконання, черговістю цілей і підпорядкованістю пріоритетів, 

що дозволяє вважати її функціональним аналогом Римського договору ЄС. 

Важливо відзначити, що вже в момент розробки проекту Економічного 

співтовариства АСЕАН в кінці 1990-х рр. воно було від початку розраховане на 

фактичне входження в поле інтеграційних зусиль АСЕАН трьох привілейованих 

партнерів з Північно-Східної Азії – Китаю, Південної Кореї і Японії, що утворили 

формат "АСЕАН плюс Три" (АПТ) [89]. У грудні 1998 р. поряд зі схваленням 

Ханойського плану дії лідери АСЕАН прийняли Заяву про рішучі заходи [112], де 

вони підкреслили "нерозривність економічних доль АСЕАН і країн Північно-

Східної Азії". 

У назві Економічного співтовариства АСЕАН, очевидно, відбилося 

прагнення, що стало традиційним для країн угруповання, виступати в 

інтеграційних процесах колективним гравцем, тим самим нівелюючи слабкі 

сторони взаємодії з сильнішими державами. Характерно, що уряди країн Північно-

Східної Азії, поділяючи сутнісний аспект спроб АСЕАН повсюдно утвердити свої 

"титульні" і організаційно-процедурні переваги, досить безболісно сприймають ці 

правила гри, і вважають, що економічні переваги від преференційної взаємодії 

перевищують елементи обмеження престижу, з якими пов’язане інтеграційне 

співробітництво з країнами АСЕАН на їхніх умовах. Окремі країни, зокрема 

Сінгапур, вже зараз є конкурентними на світовому ринку інноваційних, 
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високотехнологічних послуг. Комунітарні стратегії АСЕАН щодо розвитку цих, 

інноваційних сфер спрямовані на залучення країн регіону до них у першу чергу. 

Тому крім торгівлі, пріоритетами інтеграції та модернізації в АСЕАН є: розвиток 

фінансового та валютного співробітництва, розвиток регіональної транспортної 

мережі, розвиток туризму, вдосконалення телекомунікаційної та енергетичної 

систем. Суспільно-культурна спільнота АСЕАН покликана сприяти формуванню 

загальної регіональної ідентичності, підвищенню рівня життя, розвитку системи 

середньої та вищої освіти, зниженню рівня забруднення навколишнього 

середовища.  

Характерною особливістю АСЕАН є все ще значна різниця в рівнях багатства 

країн-учасниць. Показовим, як раніше зазначалось, є приклад Індонезії – у 

найбільшій за чисельністю населення країні і державі-засновниці, ВВП на душу 

населення становить 3 тисячі доларів на рік, тоді як в Сінгапурі – 25 тисяч (в 

бідних Лаосі, М’янмі та Камбоджі – близько 1,5 тисячі) [147]. Проте, завдання 

вирівнювання є одним з пріоритетних: країни спільно, на основі міжнародного 

державно-приватного партнерства, реалізуються проекти з утворення кластерів, які 

поєднують економіки країн. 

Модернізація економіки країн Південно-Східної Азії, що ще півстоліття тому 

була монокультурною і однотипною, забезпечила регіону лідерство серед країн, що 

розвиваються. Однак фінансово-економічна криза 1998 року, як вже зазначалось. 

завдала значної шкоди економіці країн-учасниць АСЕАН, що надалі позначилося і 

на динаміці інтеграційних та модернізаційних процесів [308]. Після фінансово-

економічної кризи кінця ХХ ст. – початку XXI ст. процес відновлення 

характеризувався повільним оздоровленням економіки країн АСЕАН, що було 

контрольованим і керованим процесом, і хоча темпи зростання сьогодні вже не 

сягають показників передкризового десятиліття, але відбувається зміна структури і 

трендів економіки у напрямку високотехнологічності. Натомість, як зазначалось,  в 

АСЕАН зроблено висновок щодо дестабілізуючого впливу відкритості на розвиток 

країн регіону і великої уваги приділяється стабілізуючим механізмам і плановості.   

В цілому слід відзначити, що уроки кризи, хоча і не привели до повної 
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відмови від лібералізації, яка останнім часом за активного втручання Заходу все 

глибше почала проникати у відносини між країнами регіону, але продемонстрували 

межі назовні орієнтованого розвитку. 

У цьому контексті необхідно зазначити, що протягом своєї історії АСЕАН 

стикалася з безліччю проблем, включаючи різкі зміни умов середовища 

регіональної безпеки, з фінансовими кризами, антагонізмами між країнами-

учасницями, а також негативними наслідками суспільно-політичних 

трансформацій в сусідніх країнах ("імпортом  нестабільності"). З метою виживання 

АСЕАН, з одного боку, довелося проявляти неабияку витримку при вирішенні 

проблем внутрішньої неоднорідності, територіальної цілісності і нестійкості 

політичних режимів в державах регіону. З іншого - АСЕАН необхідно було 

демонструвати достатній рівень новаторства, щоб вирішувати двосторонні 

територіальні суперечки і відповідати на масштабні виклики в області регіональної 

безпеки, маючи в своєму розпорядженні досить обмежену ресурсну базу. Успіхи 

цього регіонального угруповання особливо виразні на тлі більш ніж скромних 

досягнень Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії [295]. 

"Шлях АСЕАН",  як приклад інтеграційних і модернізаційних процесів довів 

свою ефективність. Його застосування допомогло уникнути типового для Європи 

конфлікту між міжурядовим і комутаторним принципами, а також виявити значний 

потенціал міжурядових мереж різних конфігурацій в справі поглиблення і 

розширення регіональної співпраці. Суть цього підходу полягає в "регулюванні 

знизу", з позиції окремих країн, що, на відміну від багатьох, західного зразка 

інтеграційних об'єднань, виключає потребу у  ієрархічній моделі прийняття рішень 

і ситуацію лідерства якої-небудь однієї з держав. При вибудовуванні відносин із 

зовнішнім світом АСЕАН позиціонує себе не стільки в якості найбільш важливою 

регіональної організації в Азії, скільки як реальний і дієвий локомотив формування 

регіонального порядку, що відповідає потребам країн Азійсько-Тихоокеанського 

макрорегіону в розвитку торгівлі та економіки, забезпеченні безпеки і оформленні 

наддержавної ідентичності. В майбутньому ключовий виклик для АСЕАН 

представлятимуть внутрішня фрагментація і, особливо, ризик розколу через 
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поглиблення проблеми безпеки в сусідньому субрегіоні Північно-Східної Азії. Цей 

ризик буде посилюватися в результаті великодержавної політики таких глобальних 

гравців, як КНР і США [295]. 

Як вже зазначалось, процеси модернізації держав на певному історичному 

відрізку проходили вкрай болісно, породжуючи конфлікти за вибір шляху 

національного розвитку між різними політичними силами, внутрішніми і 

зовнішніми. Вони були наслідком невідповідністі екзистенціальної логіки 

становлення східних товариств орієнтирам військово-політичної та економічної 

експансії західного світу. В умовах зовнішнього тиску в низці країн Сходу одна 

частина соціуму і еліт виступала за масштабне запозичення передового 

зарубіжного досвіду і радикальні реформи, а інша – за обережне поступальне 

впровадження окремих елементів нав’язуваного світогляду тією мірою, в якій вони 

відповідають потребам східних співтовариств. Країни Південно-Східної Азії, що 

втратили суверенітет не змогли чинити ефективний опір західній експансії і 

насильно включалися в систему нееквівалентного економічного обміну, що 

призвело до утворення колоніальної системи. У Південно-Східній Азії тільки 

Таїланд зміг зберегти незалежність. З посиленням впливу Заходу держави 

Південно-Східної Азії переживали загострення внутрішньої боротьби за реформи. 

У цьому контексті дослідники модернізації країн Південно-Східної Азії  

зазначають, що парадокс модернізації в ПСА "якраз і полягав у тому, що сума і 

зміст реформ були приблизно однакові, а ось шляхи їх реалізації і пов’язані з цим 

наслідки для доль східних країн були різними" [262]. Тому для нашого аналізу 

актуальним залишається питання "чому у одних країн Сходу вийшло інтегрувати 

нове і кардинально змінити відносини в соціумі, а в інших ні, чому у одних 

реформи йшли довго і болісно, а інші пройшли цей етап порівняно швидко і 

відносно безболісно" [262, с. 18]. Однак алгоритм універсальної модернізації, 

однаково ефективної для різних державних утворень, що дозволяє знайти найбільш 

прийнятні моделі розвитку, не тільки досягаючи високих темпів економічного 

зростання, а й повною мірою зберігаючи національну ідентичність, залишається 

нерозкритим. Саме тому наше дослідження є вкрай актуальними. Формулювання 
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національної ідеї на Сході проходило в умовах жорсткої ідейної боротьби, в ході 

якої викристалізовувався "один з ключових парадоксів процесу модернізації, коли 

прихильники змін з одного боку запозичили досвід країн Заходу, а з іншого 

оголошували ці країни своїми головними противниками, джерелами загроз 

національній безпеці та незалежності" [262, с. 25]. Витоки цього феномена 

полягають у тому, що "практично скрізь на Сході саме націоналізм виступив як 

один з головних чинників мобілізації населення навколо нової влади і її реформ" 

[262, с. 25] і став, в кінцевому рахунку, причиною специфічної інтеграції.  

У зв’язку з цим також варто відзначити, що ряд аналітиків виступали з 

позицій необхідності поширення ліберальної економічної моделі, не беручи до 

уваги місцеві традиції і особливості суспільно-політичного і економічного 

розвитку. Інші вважали, що майбутнє за державною власністю, яка дозволяє 

контролювати процеси. "Реальність глобального проекту виявилася зовсім іншою і 

не ліберальні, а скоріше авторитарні за своєю будовою режими, з комуністичними 

партіями на чолі, як, наприклад, у В’єтнамі, показують сьогодні найбільші темпи 

економічного зростання" [275]. Провівши успішну модернізацію завдяки інтеграції, 

багато країн Південно-Східної Азії, якій ця модель інтеграції не суперечила, змогли 

подолати залежність, в якій вони перебували і спільно суттєво підвищити свій 

міжнародний статус – в останні десятиліття прискорений розвиток АСЕАН помітно 

змінив співвідношення сил на світовій арені. У новій ситуації рівень політичної 

участі  країн Південно-Східної Азії, які динамічно розвиваються, в вирішенні 

світових проблем перестав відповідати їх економічним потенціалам – на тлі 

ослаблення традиційних центрів сили даний дисбаланс формує ідеологічні та 

економічні передумови для боротьби за зміну міжнародного порядку [262, с. 507].  

 Щодо чинників, які сприяли становленню багатопланового "феномена 

АСЕАН", то в їхній основі лежать інтеграційні прагнення, які за минулі роки 

зміцнились – країни АСЕАН довели свою "рішучість вивести регіональне 

співробітництво за рамки традиційної міждержавної взаємодії" [151, с. 574-575].  

Не зважаючи на значні складнощі, які виникали у членів АСЕАН на шляху 

інтеграції, цей процес залишався динамічним і специфічним. Участь АСЕАН в 
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інтеграційних процесах АТР відбувалась за двома основними принципами: 

внутрішнім, орієнтованому на створення і зміцнення "інтеграційної основи" в 

рамках власне Асоціації, і зовнішнім, в якому АСЕАН виступала в якості 

"консолідованого гравця" у взаєминах з позарегіональними партнерами. 

Результатом цього процесу стало утворення в АТР потужної надбудови у вигляді 

структури міжнародних інтеграційних механізмів за участю АСЕАН, яка спиралася 

на досить хитку підставу в особі самої Асоціації [178]. За таких умов завдання 

зміцнення інтеграційного прагнення в АСЕАН, перехід цього процесу на новий, 

більш високий рівень набуває важливого значення. Головним форматом об’єднаних 

зусиль членів Асоціації на цьому напрямку став проект Співтовариства АСЕАН. 

Члени АСЕАН наголошують, що, як і при створенні Асоціації, основою їх 

зближення виступають приналежність до одного географічного субрегіону, 

спільність цінностей, інтересів і цілей [132]. При цьому Співтовариство АСЕАН 

спирається  на суворе дотримання принципу суверенності країн, що входять до 

нього і виключення такого ключового елемента інтеграції як "наднаціональність. 

Якщо в практиці Євросоюзу цей принцип є однією з базових опор, то в практиці 

АСЕАН він не тільки не використовується, але зустрічає рішуче відторгнення і 

неприйняття. Спільнота АСЕАН в своїй основі є перш за все об’єднанням 

суверенних держав. Подібний підхід, заснований на стійкості інтеграційних 

настроїв в поєднанні зі строгим дотриманням непорушності суверенітету держав-

учасниць, визначив багато важливих рис і характеристики більшості інтеграційних 

і модернізаційних проектів АСЕАН. Вперше ця ідея була озвучена в підсумкових 

документах саміту АСЕАН в Куала-Лумпурі в 1997 р. [17] і на зустрічі в верхах в 

Ханої 1998 р. [64], а у вигляді оформленої концепції була представлена на саміті на 

острові Балі (Індонезія) у 2003 р. У прийнятій на зустрічі Декларації (Балійська 

Угода-2), підтверджувалася вірність країн-членів АСЕАН принципам Договору 

1976 р. і було прийнято "Бачення АСЕАН-2020" як єдиного Товариства, яке буде 

складатися з трьох взаємопов’язаних частин: Товариства політики і безпеки, 

Економічного співтовариства і Сoціально-культурної спільноти [15] .  

"Дорожня карта" створення Співтовариства АСЕАН на 2009-2015 рр., в яку 
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увійшли деталізовані хартії по трьом опорам Товариства, була покликана свідчити, 

що в рамках Асоціації буде реалізований "варіант повної інтеграції". В якості 

стратегічних завдань Економічного співтовариства було поставлено "створення 

спільного ринку і єдиної виробничої бази, перетворення АСЕАН в 

конкурентоспроможний регіон збалансованого економічного розвитку, 

інтегрований у світову економіку" [12]. У сфері політики і безпеки створення 

Товариства передбачало перетворення АСЕАН в "концерт" держав Південно-

Східної Азії, заснований на верховенстві права, спільних цінностях і нормах, 

формування "динамічного і відкритого регіону у взаємозалежному світі" [15]. 

Хартія суспільно-культурного співтовариства позиціонувала майбутнє АСЕАН як 

регіону, де буде сформована "загальна ідентичність", забезпечено "зближення 

існуючого розриву в рівнях розвитку" [15]. Тимчасові параметри здійснення планів 

створення Товариства і його компонентів неодноразово пересувалися і в підсумку 

були прив’язані до 2015 р. Однак у міру наближення термінів, відведених на 

створення Співтовариства, в країнах АСЕАН і в експертному середовищі стало 

наростати усвідомлення розриву між заявленими цілями і практичними 

результатами інтеграції [178, с.124-125].  

На ХХІІІ-му саміті АСЕАН (Сінгапур, листопад 2013 р.), було прийнято 

важливе рішення про необхідність продовження зусиль з розвитку Співтовариства 

АСЕАН в майбутній (після 2015 р.) період і розробки  "Бачення АСЕАН після 2015 

року" [10]. Цей намір був закріплений в рішеннях ХХV-го саміту (Нейпьідо, 

М’янма, листопад 2014 р.), де, зокрема, були сформульовані ключові положення 

нового проекту [95]. Для розробки документа була створена "Робоча група 

високого рівня" в складі десяти авторитетних представників всіх держав-членів 

Асоціації. Підсумком їх діяльності став проект нового програмного документа 

"Бачення АСЕАН – 2025", який було представлено на затвердження главами держав 

і урядів на ХХVІІ-му саміті АСЕАН в Куала-Лумпурі в листопаді 2015 року [11].  

Як свідчить аналіз проекту цього документа, в ньому в цілому збережена 

спадковість щодо "Бачення–2020". Показово, що в керівних колах Асоціації, при 

міркуванні про перспективи інтеграції в АСЕАН в контексті будівництва 
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Співтовариства не тільки не заперечують, але по суті відкрито підтримують тезу 

про існуючий розрив між заявленими цілями створення Товариства і ходом 

реальної інтеграції в рамках АСЕАН, пояснюючи це "глибиною і складністю 

пов’язаних з цим завдань і гостротою викликів" [121] . При цьому лідери АСЕАН 

не схильні драматизувати ситуацію, що склалася, а роблять наголос на важливості 

руху в обраному напрямку [178].  

Таким чином, як вважають дослідники [326], сучасні тенденції "нового 

регіоналізму" позначаються на динаміці розвитку АСЕАН, що знаходиться у 

їхньому руслі і охоплює широкий спектр відносин, у тім числі економічних, 

торгівельних, охорони навколишнього середовища, торкається турбулентних 

безпекових сфер. Крім того, він справляє вплив, змінює способи взаємодії держав 

та недержавних інститутів; по-третє, тісно пов’язаний з процесами глобалізації, 

враховує транснаціональні і міжрегіональні виклики.  

З іншого боку, низка дослідників вважають[250], [312], що найбільш важлива 

функція АСЕАН полягає у зниженні ризику міждержавної конфронтації і 

насильства, що було досягнуто, а вже потім у виконанні певних інтеграційних 

завдань.  

Дійсно, АСЕАН успішно виконала цю функцію, забезпечивши суттєвий 

прогрес у цій сфері, заклавши основи безконфліктного, мирного  розвитку. 

Причому, базою такого розвитку вважається не безпосередньо діяльність АСЕАН, 

спрямована на зниження регіональної конфліктогенності, а досягнуті солідарні 

результати політичної та економічної модернізації. 

 В цілому, діяльність АСЕАН за минулі роки можна розцінювати як 

специфічний процес саморозвитку і результат еволюції її підходів до мінливої 

системи міжнародних відносин в Південно-Східній Азії і АТР в цілому. Наслідком 

цієї еволюції стало зростання ролі АСЕАН в міжнародній економічній кон’юнктурі 

та посилення її впливу на регіональну і глобальну політику. При цьому, як і 

планувалось,  політична діяльність АСЕАН на відміну від економічної, виявилася 

більш успішною. Крім того, що АСЕАН виконує внутрішньорегіональну 

інтегруючу функцію, є партнером по діалогу найбільших "зовнішніх акторів" у 
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Азійсько-тихоокеанському регіоні – Китаю, США, Росії та Японії [216]. 

Таким чином, АСЕАН, без сумніву, втілює одну з найбільш успішних 

моделей регіонального співробітництва в світі. Завдяки "шляху АСЕАН" країнам-

учасницям, з одного боку, вдалося уникнути безперервного зіткнення міжурядового 

та комунітарного підходів до управління інтеграційним об'єднаням (типового для 

ЄС) і продемонструвати значний потенціал міжурядових комунікацій у 

забезпеченні і розширенні форм регіональної співпраці. З іншого боку, особливість 

АСЕАН - це регулювання знизу, що виключає ієрархічний принцип прийняття 

рішень і домінування потужної країни та мінімізує ризики, які виникають в рамках 

класичної дилеми безпеки. Ініційований АСЕАН механізм інтеграційної активності 

за принципом концентричних кіл є досить ефективним з точки зору поєднання 

політичного лідерства твердого ядра з організаційною відкритістю і здатністю 

підключати по конкретним функціональним сегментам сусідів по макрорегіону і 

навіть позарегіональних країн, причому реалізується це в різних інституційних 

форматах.  

Проте, не дивлячись на очевидні успіхи Асоціації, ключовий виклик для 

АСЕАН, з огляду на проблеми безпеки на Азійському Північному сході –  це 

ослаблення солідарності. Можна спрогнозувати, що ризик може посилюватись 

глобальною політикою і великодержавницькою конкуренцією КНР і США, двох 

нових основних центрів сили глобальної рівноваги. Не можна виключати, що свою 

роль у дестабілізації відіграє і Росія, яка знову звертає свою пристальну увагу на 

цей регіон. Так, зокрема у рамках круглого столу "Азійський вектор зовнішньої 

політики Росії" [135]  представник МЗС РФ К.М. Барський, заступник директора 

департаменту Азійсько-Тихоокеанського співробітництва МЗС РФ сформулював 

офіційні завдання, що стоять перед їхньою країною на цьому напрямку. Він 

зазначив, що регіону, де, на відміну від Євроатлантики, не склалася єдина система 

безпеки, де немає ні Гельсінського акту, ні організації з безпеки і співробітництва, 

потрібна гнучка, багатошарова, багатовимірна архітектура, яка була б відкритою, 

рівноправною, транспарентною; яка  б ґрунтувалася на принципах і нормах 

міжнародного права; яка враховувала б в максимальному ступені інтереси всіх 
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держав регіону, і Росія має над цим працювати спільно з країнами регіону. Росія 

вважає, що цими країнами мають бути Китай, Індія і партнери з країн АСЕАН та 

формулює принципи такого співробітництва.  

Загальні умови для Росії (і просування її ініціатив) в регіоні, – зазначав 

К.М. Барський, –  складаються непогані. По-перше, це відносини традиційної 

дружби і партнерства з цілою низкою держав, причому держав ключових - Китай, 

Індія, В'єтнам; по-друге, активно розвиваються відносини з країнами АСЕАН, з 

Республікою Корея. Крім того, є план заходів з інформаційного супроводження 

зовнішньої політики РФ, що дозволить домогтися більш адекватного сприйняття 

Росії та її політики в регіоні. Доповідач, також, зазначив, що Китай зацікавлений у 

співпраці, а Росія має зважати, що вона поки не може виступати в якості 

конкурента Китаю в Азії і на Тихому океані. 

В активній участі Росії в регіональних справах зацікавлена і  Індія. У індійців 

є свої сумніви щодо зміцнення позицій ряду країн регіону, і їм хотілось би в особі 

Росії бачити контрбаланс, особливо щодо АТЕС. Що стосується країн АСЕАН, то 

вся політика цієї регіональної угруповання побудована  на балансі сил. Вона 

виступає за те, щоб все нерегіональні і регіональні держави були тут присутні, 

таким чином зміцнюючи свою роль в регіоні  і стабілізуючи ситуацію в цілому. 

"Регіон зараз знаходиться між США і Китаєм, – продовжує він, – як між 

молотом і ковадлом. Ніхто не хоче конфлікту між цими країнами. З іншого боку, всі 

зацікавлені в тому, щоб була якась система стримувань і противаг, за якої всі 

держави мали б можливість реалізовувати свої інтереси, уникаючи конфліктів між 

великими країнами. Саме цим зумовлена актуальність ініціативи створення 

архітектури безпеки. Є підстави вважати, що у цієї ініціативи є перспективи" [295].  

Тобто, за основу такого просування інтересів Росії визначено геополітичні 

маніпуляції. Однак, поглиблення співпраці країн АСЕАН в галузі безпеки 

всередині жорсткого ядра регіональної інтеграції в поєднанні зі зміцненням 

зв’язків з ООН, а також взаємна підтримка інших регіональних організацій, 

зокрема ЄС, може допомогти АСЕАН впоратися з цими викликами [295, с.27]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що основними віхами динаміки регіональної 
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інтеграції країн Південно-східної Азії є рух від політичної і соціальної взаємодії, 

формування єдиного безконфліктного локального суспільно-культурного простору і 

вирівнювання економічного розвитку на основі загальних для АСЕАН принципів 

до створення локалізованого (інтравертно-комунітарного) економічного 

інтеграційного об'єднання, здатного до ефективного економічного протистояння 

викликам глобалізації та до конструювання нових основ модернізації.  

 

2.2. Суспільно-політична модернізація країн АСЕАН і формування 

національних парадигм інтеграції 

 

Сформульована авторська наукова гіпотеза щодо специфіки перетворення 

суспільств традиційного типу в суспільства сучасного типу завдяки 

цілеспрямованій політиці соціальної модернізації держав Південно-Східної Азії, 

яка має на меті поліпшення сукупних суспільно-економічних, демографічних та 

суспільно-політичних показників, та її впливу на параметри інтеграції, зокрема 

АСЕАН, стала основою  аналізу стратегій і моделей інтеграції, які також 

орієнтовані на прискорення і поліпшення суспільно-економічного позиціонування 

цих країн в світовій економіці і зміцнення позицій у глобальній політиці.  

Виходячи з того, що друга половина ХХ ст. стала найважливішим етапом у 

розвитку парадигми модернізації, у неї з’явилася можливість з теорії, що описує і 

пояснює події, які вже відбулися стати концептуальною основою побудови нових 

соціальних систем. Причому, як показано у ІІ розділі цього дослідження, шляхи 

модернізації різняться і для досліджуваного регіону у якості підґрунтя 

трансформацій була обрана концепція модернізації мобілізаційного типу. 

До цього також необхідно додати те, що за останні півстоліття Південно-

Східна Азія пройшла шлях від регіону, до якого в основному зверталися як до 

торгового перехрестя, до регіону, який зараз називають регіоном-лідером. На 

сьогодні регіон ПСА динамічно розвивається, демонструючи показники темпів і 

якості розвитку вищі, ніж у інших регіональних об'єднаннях. Державна політика 

контролю, суттєві демографічні зміни, темпи урбанізації, трансформація людського 
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капіталу (трудових ресурсів), нарощування частки виробництва продукції з 

високою доданою вартістю, більш якісної і дорогої, і, як мета, інноваційної – 

сприяли прискоренню модернізації, формуванню зовнішньоорієнтованої 

інвестиційної моделі. Як свідчать дослідження, не дивлячись на те що і сьогодні 

поливний рис залишається основою існування більшості населення регіону, 

сучасну спеціалізацію його в міжнародному поділі праці вже визначає обробна 

промисловість, в тому числі її середньо -  і високотехнологічні галузі. В свою чергу 

стрімкий суспільно-політичний розвиток робить більш складною (розвиває) 

територіальну організацію спільноти Південно-Східної Азії, дозволяє подолати 

анклавність освоєння території, створює умови безпечної інтеграції країн в 

глобальні структури [6, с.78].  

Необхідно зазначити, що теорії суспільно-політичної модернізації 

припускали розвиток стратегії на ліквідацію "недорозвиненості" шляхом 

трансформації традиційного суспільства в сучасне. При цьому тип сучасного 

суспільства було універсалізовано і виведено за межі західного історичного 

контексту, а сама суспільно-політична або соціальна модернізація вже не 

ототожнювалася виключно з раціоналізацією. Основоположна ідея цієї теорії 

полягає в тому, що постколоніальний світ повинен модернізуватися за зразками 

Заходу лише тому, що сам Захід на кілька століть раніше пройшов цей шлях під 

дією невблаганної історичної необхідності. Основний акцент соціальної 

модернізації був зроблений на індустріалізацію економіки, в ході якої відбувається 

радикальне перетворення всіх соціальних структур традиційного, тобто аграрного, 

суспільства. Зокрема передбачалося, що розвиток індустріального виробництва мав 

викликати попит на наукове знання і нові технології, зумовити переїзд сільського 

населення в міста, що сприяло урбанізації, принципово змінити статус традиційної 

селянської сім’ї і поступово витіснити її нуклеарною сім’єю, що вивільняє індивіда 

і задає нову мотивацію його діяльності [39].  

Перехід від традиціоналізму до сучасності в країнах ПСА минула етап 

індивідуалізації (пріоритетності інтересів "глобальної економічної людини", як 

базового соціального інституту, яким у західному світі, як мета розвитку все 
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більшою мірою стає індивід, а не суспільство; диференціації – передачі окремих 

функцій, які раніше належали "сім’ї", спеціалізованим соціальним інститутам; і 

формалізації – підхід до соціальних інститутів як чинним на основі абстрактних і 

універсальних законів і правил, що передбачає домінуючу позицію науки і 

експертів. Для західних суспільств чим глибші зміни традиційного суспільства за 

цими параметрами, тим більше воно отримує можливість використовувати 

інновації і отримувати високу ефективність від їхнього впровадження. В кінцевому 

рахунку соціальна та суспільно-політична модернізація розумілася як альтернатива 

соціалістичним рішенням триєдиної проблеми так званого "третього світу", що 

полягала у викоріненні голоду, хвороб і неграмотності.  

Саме відносна невирішуваність цієї проблеми, що відбивалось в 

абсолютному відставанні за параметрами суспільно-економічного добробуту 

третього світу від розвинених країн, після зникнення альтернативного 

"соціалістичного світу" і поглиблення розриву між "багатими" Заходом і Північчю і 

"бідними" Сходом і Півднем, призвела до того, що теорія соціальної модернізації 

західного типу виявилася дискредитованою як в західному науковому 

співтоваристві, так і в країнах Південно-Східної Азії, яким вона адресувалася та 

нав'язувалась як стратегія розвитку. Однак само поняття сучасного суспільства або 

сучасності продовжувало залишатися одним з центральних в багатьох суспільно-

філософських і соціологічних теоріях [39]. У контекст сучасних уявлень про 

суспільно-політичну модернізацію, які істотно відрізняються від класичних, 

введено термін "постмодернізація" з дефініціями "первинної" від "вторинної" 

модернізації [139], де первинна модернізація (класична, спонтанна, "модернізація 

першопрохідців" тощо) – це вже описаний у І розділі дисертації природно-

історичний процес переходу європейських суспільств від аграрного традиційного 

типу до сучасного індустріального. Первинна модернізація, як показує аналіз 

моделі модернізації країн Південно-Східної Азії, виявилась не адаптивною до 

їхнього цивілізаційного середовища. Вторинна модернізація ("наздоганяюча" або 

"вестернізація" – процес простого копіювання, запозичення західних цінностей, 

технологій та способу економічного життя [188]) базувалась на тих самих 
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характеристики, і гіпотетично мала б прискорено і цілеспрямовано здійснюватися в 

країнах "третього світу" для подолання насамперед економічного відставання від 

країн Заходу щоб забезпечити уніфікованість ринкового простору, сумісності і 

розширення ринків, де структура попиту відповідатиме структурі сучасної 

пропозиції з боку розвинених країн (наприклад, електрифікація породжує попит на 

відповідні товари). 

Вторинна, або наздоганяюча, суспільно-політична модернізація стала 

головним фактором регіональної і глобальної нестабільності. Прикладом 

послідовної реалізації проекту вторинної суспільно-політичної модернізації як раз і 

виступають країни Південно-Східної Азії. Основна мета проекту модернізації 

країн-лідерів по відношенню до цих країн  була пов’язана з вирішенням найбільш 

актуальних проблем: голоду, хвороб, неписьменності тощо за рахунок зростання 

економічної ефективності. Суть цього проекту полягала в тім, щоб ці країни, 

оминувши стадію індустріалізації, перейшли до формування здебільшого 

віртуальних, непродуктивних галузей, таких як торговельно-посередницька, 

фінансова (торгівля грішми), тощо. З цією метою формувались суспільні інститути, 

які пришвидшували процес трансформацій у обмін на фінансово-кредитні 

вливання. Очевидно, що суспільно-політична та суспільно-економічна модернізація 

в країнах АСЕАН спровокувала цілу низку проблем, наприклад, фінансову-

економічну залежність, розшарування суспільств, зростання рівню бідності, зміну 

структури зайнятості, зростання безробіття,  міжрелігійні війни,  бурхливе 

демографічне зростання, ускладнення і дестабілізацію економічного стану, 

загострення екологічних проблем в регіоні. Але найгірше, що ці країни почали 

стрімко втрачати усякі перспективи вирватись з кола периферійності. І хоча 

суспільства Південно-Східної Азії пройшли неоднаковий шлях розвитку, 

демографічна динаміка і екологічна ситуація в них відрізняється, але лише ті 

країни, які змогли обійти вимоги "наздоганяльної" моделі розвитку, спираючись на 

власну цивілізаційну специфіку, подолали кордони периферійності і супутнього 

розвитку.  

Проте, маємо констатувати, що в підсумку в цілому розрив між багатими і 
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бідними країнами у регіоні тільки наростав, а зазначені проблеми доповнилися 

збройними конфліктами, корупцією і загрозами екологічної катастрофи 

глобального масштабу. І саме вторинна, або наздоганяюча, модернізація стала 

головним фактором регіональної і глобальної нестабільності [188, с. 72]. Як 

правильно зазначав В. Кейсі, саме наслідком формування чужорідних суспільних 

інститутів у регіоні, які є складним, різнобічним та дуже динамічним процесом, що 

позначається на мотиваціях та траєкторії розвитку громадянського суспільства, 

стали ці проблеми. "Групи і рухи тут керувалися антиколоніалізмом, 

націоналізмом, релігійними настроями, культурним самоствердженням, класовим 

протистоянням та безліччю інших протиріч. Вони підтримували діючі уряди 

політично і обслуговували їх. Вони створювали опозиційні фронти, згуртовувались 

та активізували кампанії. У більш широкому сенсі, вони брали участь у лівих 

повстаннях, демократичних переходах та авторитарних розворотах, спрямованих 

на встановлення військових урядів або герметичних теократій" [30]. Отже, – вважає 

автор, – недостатньо мати громадянське суспільство, щоб отримати необхідну 

траєкторію модернізації і інтеграції,  надто коли воно неоднорідне – важлива його 

якість, причому спільна для всіх країн. Тенденції, які стануть  характерними для 

цих країн найближчим часом, особливо у економічній сфері,  визначать і шляхи 

руху країн ПСА назустріч  зовнішньому світу.  

Аналіз розвитку країн ПСА дозволяє виділити ціла низка проблем у сфері 

екології, обумовлених прискореною суспільно-політичною та суспільно-

економічною модернізацією [188, с. 224-226]. Виснаження природних ресурсів і 

екологічна криза стали головними аргументами критиків парадигми вторинної 

модернізації як з позиції національних інтересів окремих країн, так і з позиції 

перспектив людської цивілізації в цілому. Численні погрози і виклики, породжені 

індустріалізацією, науково-технічним прогресом, індивідуалізацією і 

раціоналізацією, зробили необхідним переосмислення парадигми модернізації з 

точки зору проблеми ризиків [204]. 

Вчені відзначають прискорену динаміку суспільно-політичної і економічної  

модернізації в регіоні Південно-Східної Азії, що не притаманно Європі, а також 



127 

 

  

відзначають її  "стислий" або "згущений" характер, оскільки вона вкладалася у 

короткі терміни і відбувалася переважно в урбанізованих центрах. Результати 

подібної модернізації були "складними", за визначенням азійського дослідника 

К. Чанга – процесами "одночасної (синхронної) неодночасності". Враховуючи 

посилення зовнішніх викликів, екзогенних чинників щодо  регіону, він став 

прискорюватись, при цьому не втрачаючи ознак самоідентифікації. Швидкі 

тимчасові рамки реалізації модернізаційних проектів призводять до трансформації 

інститутів і соціальних відносин в новій соціальній конфігурації, стискають 

сучасність, тому "з’являються "несистемні" актори як всередині держави, так і на 

міжнародній арені", – пише він [32, с. 97]. При цьому інші вчені [226], [246] 

констатують, що розвиток всіх цих країн не мав на меті радикальні зміни 

соціокультурних основ, як це, проте, лише частково, зробила свого часу Японія. 

У зв’язку з цим варто взяти до уваги значення культурних традицій народів 

регіону для прискореної суспільно-політичної модернізації. Слід погодитись, що 

"традиція пошуку гармонії в розмаїтті, прагненні примирити протилежності, 

зберігаючи спадкоємність в ході змін, пов’язана з вченнями конфуціанства, 

буддизму і даосизму в основі яких звичка до копіткої праці, своєрідний соціальний 

патерналізм, повага до авторитету старших і держави, як і відданість общинним 

принципам, що сприяли успішній політиці розвитку" [230, с. 87]. Виходячи з цього, 

як раніше було доведено автором [246], політичні особливості південно-східно-

азійської моделі полягають у наступних тенденціях: сильна роль урядів у 

виробленні і реалізації стратегії модернізації на базі керованого економічного 

зростання; провідна позиція в проведенні перетворень відводилася державним 

органам, що займаються ретельним плануванням, стратегією вирощування 

окремих підприємств, стратегічних галузей і національних лідерів; компетентна 

бюрократія з мінімальним ступенем корупції; авторитарні методи проведення 

перетворень.  

Якщо в 1990-х рр. вважалося [226], що передовими можуть бути держави з 

ліберальним політичним режимом, то на початку 2000-х рр. ця догма опинилася під 

великим питанням. Ціла низка країн з авторитарними і напівтоталітарними 
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режимами забезпечили технологічні та наукові прориви, ставши на шлях реальної 

конкуренції з західним демократіями.  

Спираючись на попередні дослідження [245], [246] можна констатувати, що 

говорити про завершеність ліберально-демократичних перетворень в країнах 

регіону, пов'язуючи їх з економічними успіхами передчасно. Автор [246] , як і низка 

інших дослідників, пояснює існуючі проблеми в процесі демократизації країн 

Південно-Східної Азії, що нібито гальмує розвиток модернізації в цьому регіоні, не 

відсутністю досвіду у встановленні класичних демократичних інститутів а    

цивілізаційно-культурними особливостями – схильністю до комунітаризму, тому, на 

думку вчених [204],  прагнення до об’єднання в регіональні інтеграційні 

співтовариства на основі цього принципу є характерним і має важливе значення, не 

тільки для самих країн-учасниць АСЕАН. Тим часом, АСЕАН є взірцем політичної 

і економічної інтеграції для багатьох східних країн, в тім числі для країн Східно-

азійського та Центрально-азійського регіонів. "Специфіка суспільно-політичної і 

економічної модернізації, а надалі інтеграції країн Південно-Східної Азії 

обумовлена унікальністю і самобутністю азійських суспільств як важливої частини 

"незахідного" світу. Трансформуючи політичні і економічні інститути, деякі країни 

Сходу вступили на цей шлях пізніше, ніж Захід, запропонувавши свій шлях, не 

рівнозначний вестернізації, та зберегли свою культурно-цивілізаційну своєрідність" 

[246].  

Слід погодитись з тими, хто вважає, що великий вплив на модернізаційні 

процеси в країнах ПСА справила колонізація [226]: колоніальний синтез – це 

переплетення і взаємодія зовнішньополітичної активності капіталістичного Заходу, 

який виступає суб’єктом синтезування, і традиційного феодально-племінного 

Сходу, що став об’єктом синтезування. Трансформація держав Сходу зводилася, 

насамперед, до зміцнення позицій національної держави, яку було відроджено 

після деколонізації. Характер такої держави залишався авторитарним, але при 

цьому він був легітимним і виглядав демократичним в очах суспільств. 

Модернізація стала невід’ємною частиною політичної практики, оскільки була 

спрямована на забезпечення незалежності та національної безпеки.  
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Дослідники зазначають, що розвиток країн Південно-Східної Азії відбувався 

в замкнутому етнокультурному середовищі, тому на процеси модернізації великий 

вплив справили цивілізаційні чинники, відмінні від європейських. Серед них: 

колективізм (комунітаризм; похідний характер приватних інтересів від суспільних; 

спадковість влади в політичних відносинах; слабкість інституту приватної 

власності; відносна стабільність культурних архетипів; несприйняття 

демократичних форм організації державної системи; строго ієрархізоване державне 

управління; автократизм (часто тоталітаризм). Опорою для формування східної 

моделі модернізації став національний капітал – традиційні суспільства 

спираються на колективні форми діяльності, соціальної згуртованості та родових і 

кланових структурах. Соціальний капітал (довіра до влади, громадянська 

ідентичність, визнання ієрархічності) сприяв інтеграції та мобілізації східного 

суспільства перед модернізаційними викликами. 

Раніше було доведено [246], що в державах Південно-Східної Азії 

специфічною рисою політичної модернізації був її авторитарний характер, який 

отримав назву "модернізаторського авторитаризму". Суть цього явища полягала в 

тому, що політичні трансформації в країнах регіону були результатом політичної 

волі авторитарних режимів, еліт і урядів, які забезпечували модернізацію 

адміністративними і економічними, далеко не демократичними методами. 

Причому, економічний інструментарій обслуговував адміністративні рішення.  Усе 

це проявлялось в посиленні управлінської ролі держави, уряди якої проводили 

жорстку "політику, спрямовану і на технологічну модернізацію існуючої 

промисловості, і на створення принципово нових для країни галузей господарства, 

забезпечували умови для підготовки відповідної робочої сили, створювали 

національні системи освіти і наукових досліджень" [226]. І саме авторитарними 

методами було синтезовано традиційне і сучасне в процесі модернізації держав 

регіону. 

Дослідження специфіки східних моделей модернізації таких країн, як 

Сінгапур чи Південна Корея, пізніше запозичені через їхню адаптивну 

спроможність іншими країнами Південно-Східної Азії, дає підстави стверджувати, 
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що вони характеризуються особливими параметрами: лише частковою 

модифікацією інститутів авторитаризму в політиці і економіці та певною корекцією 

політичних систем, які набули слабких ознак демократії, таких як вибори, 

парламентаризм, тощо, а в економічній сфері – посилення інститутів ринку. 

Політичний клімат цих країн і досі характеризується обмеженням свободи 

ідеології, яка залишилася національно-орієнтованою (повністю виключає 

космополітизм). Як зазначалось, усім цим країнам притаманний опір на ідеологію 

авторитаризму, комунітаризму та ієрархічності, розрахунок на власні сили та власні 

"полюси розвитку". Національні політики в межах цієї ідеології відзначались 

наявністю довгострокової стратегії розвитку, плановістю (покроковим 

таргетуванням), сильною роллю держави і державно-приватним партнерством, яке 

здійснювалось в рамках планової системи, підпорядкованістю монополій державі, 

автаркією – усе це характеризує національні політики, як мобілізаційні. 

Щодо синтезу традицій і сучасності, то Сінгапур, використавши переваги 

наздоганяльної модернізації, але спираючись на власне бачення процесів 

формування політичних і економічних інститутів, перетворився на сучасне 

постіндустріальне суспільство з високотехнологічним виробництвом і жорсткими 

стандартами екологічної безпеки. Проте, слід зазначити, модель модернізації, яку 

реалізував Сінгапур, має мало спільного із наздоганяльною моделлю в класичному 

розумінні – насправді своїм успіхом він завдячує мобілізаційній моделі розвитку: 

під абсолютний контроль було взято практично всі сфери суспільства, сильний 

уряд реалізував стратегію модернізації і продовжує повністю контролювати 

розвиток. Він і досі є малою авторитарною країною, добробут якої досягнуто за 

рахунок вмілої експлуатації потенціалів і ресурсів інших країн, і хоча він не 

визначає економічну (і екологічну) ситуацію на регіональному і тим більш 

глобальному рівні, він є країною-взірцем специфічної адаптації наздоганяльної 

моделі, з якої запозичений лише принцип інноваційності розвитку, що дозволяє 

йому бути незалежним в постіндустріальному та глобальному середовищі і 

впливати на розвиток регіону і на процеси регіоналізації.  

Доведено [246], що  модернізація у Сінгапурі, яка відбувалась на тлі 
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декларування відданості демократичним цінностям, базувалась на ідеології 

економічного націоналізму з використанням мобілізаційної моделі розвитку. 

Задекларована відкритість економіки на практиці відкидала таку відкритість 

(наприклад, залучення іноземних інвестицій було підконтрольним державі – могло 

здійснюватись лише у галузі, як правило, націоналізовані, визначені державою як 

"локомотиви розвитку" і, при цьому, на умовах спільного підприємництва). Тобто, 

першим правилом було – не дати іноземним інвесторам спотворити застратеговану 

структуру економіки та перетворити її на супутню. Друге – забезпечити повний 

контроль над валютним курсом; третє – забезпечити макроекономічне регулювання 

ринків праці, зайнятості, заробітної плати, споживання. Обмежувався імпорт з 

метою розвитку власного виробництва і формування ринку суспільних заощаджень 

– бази національних інвестицій та стимулювався експорт. Була поставлена мета 

планово, під контролем держави досягти балансу між галузями послуг (у першу 

чергу фінансових, які на час розгортання модернізації були інноваційним 

напрямком і важелем контролю держави за використанням джерел розвитку), та 

матеріальної сфери, яка забезпечує стійкість національної економіки.  

Специфічною рисою модернізації, що суперечить ліберальним правилам, у 

Сінгапурі став опір на національні монополії, які в "демократичному контексті" 

перетворились на "кластери". По-перше, вони були підконтрольними державі; по-

друге, первинним національним фінансовим джерелом розвитку та основним 

інвестором і інноваційним лідером; по-третє, конкурентоспроможними на світових 

ринках, тобто могли слугувати каналами виходу на зовнішні ринки. 

Крім того, ця країна відмовилась від лібералізації ("ринковізації") соціальної 

сфери. "Важливою ознакою спротиву лібералізації (зокрема розвитку ринку 

освітніх послуг) став стрімкий розвиток освіти державним коштом – держава 

готувала національні професійні і наукові кадри для галузей національної 

економіки. Патронаж держави над соціальною сферою найкраще ілюструють 

сфери житлового будівництва, санітарії та медицини: у цій країні означені 

напрямки вважаються стратегічно важливими" [246] . 

Насправді така, дуже специфічна "демократизація" політики і економіки мала 
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лише політичну мету – задекларувати лояльність до західного світу і пом'якшити 

негативне ставлення його політикуму і економічним агентам, що стало на шлях 

ліберального мейнстриму, а не до оголошених недемократичними країн, і надалі 

модернізувати свої суспільства  за мобілізаційним принципом і власним планом. 

Очевидно, у недружньому конкурентному середовищі успіх суспільно-

політичних модернізаційних проектів країн АСЕАН пов’язаний з тим, що 

інноваційна складова модернізації стала пріоритетною для урядів. Так, Сінгапуру 

вдається відвойовувати місце на глобальних ринках завдяки швидкому 

інноваційному реагуванню. На думку експертів, завдяки такій політиці 

модернізації сьогодні основним законодавцем політичного та суспільно-

економічного тренду стає Південно-Східна Азія. Загострення глобальних 

конкурентних війн вимагають від учасників інноваційної модернізації, 

інноваційного прориву та продовження суспільно-політичної модернізації і 

відповідь на ці виклики свого часу продемонстрував Сінгапур, якому мобілізаційна 

модернізація забезпечила вагомі позиції в економічній та політичній сфері [284, с. 

28]. 

Аналіз складових моделей модернізації національних економік Південно-

Східної Азії, здійснений автором, "показує, що усі країни, які застосували 

мобілізаційні моделі розвитку, швидко вирішували соціальні і економічні проблеми 

модернізації суспільств. Ті ж, які на практиці сповідували ліберальні цінності, досі 

знаходяться на низькому рівні розвитку, і, зважаючи на досвід більш успішних 

сусідів, на даний час намагаються активізувати потенціали мобілізаційного 

розвитку" [246].  

В опублікованих раніше працях [246] доведено, також, що природа 

інтеграційних процесів у Південно-Східній Азії коріниться в цивілізаційній 

специфіці регіону, і що вони були наслідком реалізації мобілізаційних моделей 

модернізації – парадигма інтеграції у цьому розумінні є об'єктивною і 

прагматичною реакцією на економічний націоналізм,  закладений в основу цих 

моделей. "Очевидно, що національно-орієнтовані держави не могли створити 

угрупування, яке б обмежувало національний суверенітет" [246]. 
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Серед завдань, які мало вирішити це угрупування, крім зниження 

конфліктогенності регіону і створення субрегіонального простору, захищеного від 

"проблемної" зони Індокитаю, одним із пріоритетних стало завдання синхронізації 

розвитку держав з метою подальшої кластеризації національних економік. Вже на 

початкових етапах діяльності АСЕАН співпраця в регіоні, яка розпочиналась з 

кооперування, була захищена від глобального впливу і втручання саме завдяки 

інтеграції країн. Країнам-членам АСЕАН вдалося спільно забезпечити такий 

"високого рівню політичний контроль і стабільність, таку високу якість державного 

регулювання господарського життя, які, сукупно зі стійким регульованим 

припливом іноземних інвестицій дали значне прискорення суспільно-політичної та 

суспільно-економічної модернізації" [246]. 

Коли дійшло до створення АСЕАН, у кожній з країн "першої п’ятірки" були 

невирішені проблеми у сфері національно-державного будівництва, економічному 

секторі або невизначене ставлення до параметрів державно-національної політики 

інтеграції. Нерівномірність розвитку в процесі інтегрування могла відіграти 

негативну роль – поставити одні країни в залежність від інших, або відігравати 

роль гегемона щодо інших при прийнятті рішень, тому про створення 

наднаціональних інститутів не йшлося. Об'єднання мало діяти за солідаристським 

принципом – п’ять країн Південно-Східної Азії, які залишались суверенними, мали 

компенсувати одна одній слабкі ланки розвитку національних економік і на етапі 

модернізації своїх економік спільно захищатись від зовнішньої політичної і 

економічної експансії. Захід не реагував на мобілізаційний (неліберальний) 

характер модернізації і автаркічний характер інтеграції, оскільки ці країни 

належали до капіталістичного табору і протистояли, на його думку, "червоній 

експансії".  

Ще до азійської фінансової кризи, у регіону сформувався  анклав держав 

"зарахованих до бренду" нових індустріальних країн – вслід за Сінгапуром до 

нього увійшли Малайзія, Таїланд та Індонезія. Економіка цих країн зростала на 

певному етапі їхнього розвитку темпами, що перевищували 8 % на рік. 

Модель успішної соціально-економічної модернізації цих країн, реалізовану 
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за мобілізаційним варіантом, було в подальшому адаптовано до реалій В’єтнаму, 

Лаосу, Камбоджі і М’янми, які ставши на шлях  трансформацій, розпочали 

політичний діалог з АСЕАН, і щоб досягти мирного врегулювання в Індокитаї, і 

щоб скористатись модернізаційним потенціалом Асоціації [290]. Коли відбулось 

об’єднання всіх країн Південно-Східної Азії, це дало можливість констатувати, що 

серйозне політичне протистояння в регіоні подолано. Принципи, на яких відбулось 

це об'єднання (зокрема, солідаризм), дозволяли сподіватись на розвиток процесів 

суспільно-політичній модернізації. І дійсно, прискорення модернізації було 

забезпечено в країнах регіону, які не змогли б, розвиваючись без солідарної 

допомоги країн угрупування, вибудувати нову структуру національної економіки.   

Створення АСЕАН сприяло, також, формуванню особливої культури 

міжнародного спілкування учасників Асоціації: жодна країна не претендувала на  

домінування в інтеграційних процесах. Формування специфічної регіональної 

ідентичності в Південно-Східній Азії стало стратегічною метою і мало своїм 

результатом становлення феномену "асеаноцентричності" – в основу цієї політики 

покладались принципи солідаризму і спільного захисту безпеки регіональних 

інтересів.  Участь у регіональному об’єднанні для країн регіону – це інституційний 

формат, який гарантував мирне узгодження позицій рівних учасників економічних 

відносин. Якщо порівнювати з ЄС, то відмінними рисами цілей є те, що країни-

члени АСЕАН не прагнуть транснаціональності або наднаціональності, а шукають 

своє місце у регіональній системі поділу праці. У 60-х – 70-тих роках вирішення 

конфліктних ситуацій всередині регіону сприймались другорядними щодо спротиву 

спробам зовнішньої експансії. Тому, слід зазначити, що незважаючи на кодифікацію 

міжнародних норм, всередині регіону суперечності подекуди вирішувались 

насильницькими методами. 

Повертаючись до специфіки міжнародної стратегії АСЕАН, слід акцентувати 

увагу на тих принципах, які сповідуються країнами регіону: з самого початку 

незадекларованим відкрито завданням угрупування країн ПСА було нейтральне 

ставлення і забезпечення відносної автономії щодо позарегіональних держав, аби 

не спровокувати великомасштабний конфлікт в регіоні за участю цих домінуючих 
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світових акторів. Зважаючи на наявність конфліктних ситуацій всередині самого 

регіону, ризик такого зіткнення існував завжди і не сприяв реалізації цілей 

Асоціації, тому, за оцінкою дослідників, "реальне прагнення АСЕАН полягало не в 

максимально можливій інтеграції, а в зниженні ризику міждержавної конфронтації 

за зовнішньою участю" [296, с. 8].  

У зв’язку з цим автором вже було зроблено висновок [246], що в цілому 

"глобалізм", який для регіону ідентифікується як зовнішній світ з його загрозами, і 

"регіоналізм", який відбиває інтереси локальної спільноти, що цим загрозам 

протистоїть – це дві взаємовиключні і водночас взаємодоповнюючі тенденції в 

розвитку системи міжнародних відносин, і обидві вони позначаються на всіх 

сферах суспільного життя. Причому, вигоди глобалізації для регіону очевидні, а 

регіоналізація убезпечує ці країни від спричинених глобалізацією зовнішніх шоків, 

разом це забезпечує країнам, які входять в Асоціацію держав АСЕАН, стійке 

економічне зростання. 

Зростання економіки, індустріалізація та урбанізація тривають. Останнім 

часом дослідники звернули увагу на позитивні наслідки глобалізації, в тому числі в 

популярному дискурсі "McDonaldization" і "Disneyization",  появу середнього класу, 

орієнтованого на споживача; статус і освіти, спосіб життя "нових багатіїв" на даний 

час знаходяться на порядку денному досліджень… Завдяки цьому, вважає автор, 

для деяких країн Південно-Східної Азії притаманні певна політична стабільність і 

поява громадянського суспільства. АСЕАН не тільки вижила, а й дійсно розширила 

своє членство, створила "політичний регіон" і вступила в діалог з глобальними 

політичними і економічними гравцями" – пише В. Кінг [124, с. 178].  Але, у той 

час, коли швидкий розвиток  промисловості та урбанізація справляють серйозний 

позитивний вплив на навколишнє середовище, на культурні цінності, сімейне 

життя та гендерні відносини, місцеві політичні лідери, святкуючи перемогу 

технологій, застерігають про шкідливі наслідки глобалізації і закликають до 

зміцнення азійських цінностей проти так званої "західної токсичності" [124, с. 271]. 

Загалом, як вже зазначалось, до проблеми антагонізмів процесів суспільної 

модернізації та дихотомії "глобалізація – регіоналізація" зверталась низка 
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зарубіжних дослідників [98], [104], [71], [1], які відзначали специфіку моделей 

модернізації у регіоні і, визнавали що її наслідком є специфіка інтеграції, але 

вирішення проблеми бачили у посиленні відкритості регіону і країн, що до нього 

належать. Проте, на наш погляд, найкращі відповіді щодо означених проблем 

дають вчені Джакартського центру стратегічних і міжнародних досліджень(CSIS), 

які займаються політичним аналізом ролі і місця АСЕАН у регіональній і 

міжнародній політиці та економіці. Відзначаючи свого часу особливості 

співробітництва держав АСЕАН – стратегування, планування і координація 

експорту, взаємодія на політичному рівні, участь у врегулюванні криз, перспективи 

створення системи колективної безпеки, вчені відстоювали точку зору про 

необхідність формулювання інтересів регіону і їхнього протиставлення інтересам 

зовнішніх акторів [14], що в цілому підтверджує методологічний посил, 

сформульований автором у І розділі цієї роботи, про витоки особливостей і зміст 

політик країн регіону, зосереджених на проблемах національного суспільно-

економічного розвитку, так і їхньої спільної політики щодо зовнішнього 

середовища.  

Нагадаємо, що і дослідження керівника CSIS Ю. Вананді [127], і монографія 

учених і політичних діячів, як малайзійських, так і зарубіжних, "АСЕАН на 

роздоріжжі", присвячені обґрунтуванню різних аспектів співробітництва країн 

Асоціації, перш за все, економічних, на засадах автаркічності колективної системи. 

Коли йдеться про проблеми відносин з різними контрагентами, зокрема з ЄС, то 

авторами визнається їхня незацікавленість у модернізації регіону [5].  

На особливу увагу заслуговує проблема стану демократичних перетворень, 

від вирішення якої, як вважає переважна більшість дослідників, залежить 

модернізація соціально-політичного, соціально-економічного життя в країнах, і 

інтеграційна динаміка в АСЕАН. Проте, як вже зазначалось, в цих країнах і 

Асоціацією в цілому у першу чергу робиться наголос на важливості внутрішньо-

економічного регіонального розвитку країн Південно-Східної Азії з метою 

досягнення високих стандартів життя, як в самих країнах, так і в регіоні; другий 

напрямок – забезпечення національного суверенітету країн і суверенітету регіону 
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та їхньої безпеки. Своєрідність існуючих режимів в країнах, на відміну від Європи, 

де одна з вимог інтеграції – уніфікація політичних систем, не піддається спробам 

перегляду з боку спільноти регіону, зважаючи на принцип дотримання 

суверенітету. "Саме тому в державах Південно-Східної Азії не відбулося 

остаточного утвердження демократичних інститутів" [204].  

Компаративний аналіз процесів модернізації в Південно-Східній Азії та в 

Європі показує, що навіть у порівнянні з Центральною і Східною Європою, так 

звані процеси демократизації політичного життя в країнах майже не позначились 

на старій управлінській моделі та політичній організації суспільства на тлі досить 

глибокої трансформації структури національних економік країн регіону та 

соціальних змін, які завдяки цьому там відбулися.  

Варто, також, наголосити на авторській позиції, яка полягає в тім, що така 

модель інтеграції є привабливою для інших, цивілізаційно-близьких країн Сходу, 

оскільки "природа регіональної інтеграції в Південно-Східній Азії зумовлюється 

низкою причин і факторів, які сприяють також інтеграції в Азії в цілому, і перш за 

все, вони коріняться в особливому суспільному кліматі – моделі державного 

управління комунітарним суспільством, у якому суспільні інтереси є 

пріоритетними щодо індивідуальних" [246]. Те саме стверджує і С. Примбетов, 

який відстежує практичну реалізацію інтеграційних процесів в Азії, аналізує кроки 

до створення єдиного економічного простору, причому не лише всередині самого 

регіону, а й у глобальному контексті [275, с.15-19].  

Отже, проаналізувавши природу специфіки модернізації та її впливу на 

параметри моделі інтеграції, можна охарактеризувати базові принципи формування 

АСЕАН, які, що важливо, є наслідком і, водночас, чинником солідаристських 

(комунітарних) національних політик країн Південно-Східної Азії:  

 інтеграція засновується на принципі солідаризму – вирівнюванні 

економічного розвитку країн угрупування, тому структура економіки регіону 

вибудовується як комплекс, своєрідний міжнародний кластер, що виключає 

антагоністичну конкуренцію між країнами. Тобто, економічні відносини в АСЕАН 

підпорядковуються колективно виробленій політиці щодо спільного економічного 
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простору, заснованій на принципі  взаємодоповнення і сприяння розвиткові, а 

конкуренція розглядається як чинник посилення нерівномірності економічного 

розвитку, розшарування країн за ознакою "центр-супутність-периферія" та 

підпорядкування сусідніх економік;  

 інтеграційне об'єднання АСЕАН визнає національний суверенітет країн і 

заперечує можливість втручання у внутрішню політику суверенних держав. 

 інтеграція має сприяти соціальній модернізації кожної з країн і підвищенню  

соціальних стандартів життя регіону – подолання бідності і скорочення розриву 

між соціальними стратами. Тобто, вона повинна сприяти подальшій модернізації 

кожної з країн заради кінцевої мети – рівню добробуту; 

 інтеграція покликана забезпечити захист спільного колективного 

економічного і політичного простору "від спроб прямого або корегуючого 

втручання з боку провідних глобальних акторів" [246], та від будь-яких форм 

протистояння всередині регіону.  

Якщо порівнювати інтеграційні процеси в ЄС і АСЕАН, то, на перший 

погляд, їхні  риси спільні і коріняться  у висхідних мотиваціях – необхідності 

захисту країн від зовнішньої агресії; прагненні запобігти внутрішньорегіональним 

конфліктам; спробі об’єднатись перед більш конкурентоспроможними суб’єктами 

глобального ринку; намаганні спростити умови економічного обміну, і все це 

потребує певної уніфікації, створення спільної ідентичності, створення 

сприятливого середовища для підвищення спільної конкутоспроможності [149]. 

Проте, як аргументовано доводиться у дисертації, інтеграційні процеси в АСЕАН 

за висхідну мотивацію мають – високі стандарти соціального життя, все решта – 

засіб досягнення мети, саме тому і демократизація внутрішньої і зовнішньої 

політики не є для них прерогативою. Економічна регіоналізація за змістом та 

наслідками, в цьому контексті, носить позитивний характер, тоді як  політичні 

розбіжності, розмаїття ментальності, релігійних інститутів  лише посилюють 

внутрішньорегіональну конфліктогенність. 

Тобто, "відмінність у класично-ліберальній і комунітарній версіях вирішення 

проблеми інтеграції, – як вже зазначалось [246], – носить глибинний характер, а 
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їхня схожість проявляється лише в сфері регіональних протистоянь і підходах до 

їхнього подолання". В цілому, комунітарне за характером діяльності угрупування 

АСЕАН, як одна з альтернативних моделей регіоналізації, ефективне  і досягає 

поставлених цілей суспільно-політичної та суспільно-економічної модернізації. 

Країни АСЕАН домоглися значних успіхів, в першу чергу – у зовнішньополітичній 

сфері: "миротворча діяльність цієї організації справило значний вплив на 

припинення ряду гострих конфліктів в Південно-Східної Азії, сприяла створенню 

бази регіональної безпеки, а також позитивно вплинула на розширення зон 

стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні" [246]. Водночас, інтеграційна 

регіональна соціальна політика, за характером – солідаристська (комунітарна), 

відіграла важливу роль у подальшій модернізації країн Південно-Східної Азії. 

На думку автора, унікальність регіональної інтеграції, зумовлена специфікою 

моделей модернізації і принципами, покладеними в її основу,  полягає в тім, що 

вона багатовимірна і не руйнує цивілізаційну ідентичність та комунітаризм, не 

зазіхає на культурне і релігійне розмаїття і дає приклад того, як, за цих умов, тільки 

посилюється спільність і солідаризм. Вони дозволяють АСЕАН протистояти 

викликам глобалізації, перетворюють регіон на потужну силу в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні: за його платоспроможні ринки конкурують Китай, США, 

Росія, Японія, що свідчить про їхню якість і ємність. 

Сучасність Південно-Східної Азії свідчить, що відмовившись від класичної, 

ліберально-демократичної версії проекту модернізації – демократизації і уніфікації 

політики, індивідуалізму, відкритості, вільного ринку і підприємництва, 

послаблення суверенітету національних держав, зовнішнього походження джерел 

науково-технічного і соціального прогресу – ці країни звернулись до рушійних сил 

традиціоналізму. Врахування цивілізаційних особливостей  розвитку в регіоні 

стало важливою складовою модернізації і забезпечило варіативність її 

національних проектів. Спільним для цих моделей стало задіяння прихованого 

інструментарію автаркічності для протистояння впливу позарегіональних країн-

лідерів, міжнародних структур та організацій; особливим – опір на культурно-

ментальне і релігійне підґрунтя; кінцевою метою – мир, стабільний і високі 
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соціальні стандарти життя у регіоні.  Єдність політичної мети, а не уніфікація 

способів її досягнення сприяли розбудові специфічної і ефективної моделі 

інтеграційного співробітництва між країнами Південно-Східної Азії. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Аналіз стратегії регіональної інтеграції у контексті суспільно-економічної 

модернізації країн Південно-Східної Азії дозволяє сформулювати низку 

узагальнень, які характеризують специфіку цих процесів. 

Базовими принципами, закладеними в основу національних політик 

модернізації, які визначили параметри моделі інтеграції є наступні: сильна і 

дієздатна традиція державного управління, що коріниться у ментальності 

традиціоналізму – держава і її інститути  були головними суб’єктами, уособленням 

політичної волі до модернізації; опір на мобілізуючу силу ідеології; наявність 

національної стратегії оновлення суспільства, як і основи ідеології, і чіткого, 

покрокового плану дій з її реалізації; мобілізаційний характер моделі модернізації, 

характерними рисами якого є комунітаризм (солідаризм) і економічний 

націоналізм; примат загальносуспільних інтересів  щодо приватних; формування 

суспільства як спільноти, де обов'язки членів суспільства і служіння спільним 

інтересам важливіші їхніх прав, а не арифметичної суми індивідів з егоїстичними 

цілями; регіональна інтравертність та інтроцентризм ("асеаноцентризм"); дуалізм 

міжнародної політики – застосування методів і інструментів автаркії щодо 

зовнішніх акторів, і відкритості – для країн регіону; ринкові інститути 

створювались і управлялись неринковими методами; процеси модернізації були 

націлені на забезпечення високих соціальних стандартів життя в умовах 

довгострокової політичної стабільності, безпеки і стійкого економічного зростання; 

реалізація та впровадження політики демократизації суспільних процесів 

вирізняються поступовістю; особлива, кумулятивна роль науки, освіти, техніки і 

технологій в процесах модернізації; поступовість формування інноваційних 

архетипів і культурної гомогенності на базі безперервної освіти; переорієнтування 
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ринкового механізму  на досягнення соціальних цілей. 

В країнах Південно-Східної Азії, де політичні процеси носили і досі мають 

виразний авторитарний характер, ефективність реалізації такої моделі визначалась 

тим, що вона не реалізовувала "завестернізований" (ліберально-демократичний) 

підхід до модернізації, а відповідальність за економічне зростання покладала на все 

суспільство.  

Модель модернізації країн Південно-Східної Азії за всіма ознаками була і 

залишається  мобілізаційною. Характерні їй принципи було екстрапольовано і 

інкорпоровано моделлю регіональної інтеграції АСЕАН, це, зокрема: примат 

спільних інтересів об'єднання щодо інтересів окремих країн; "асеаноцентичність" 

("локалізація", "інтроцентричність", "інтравертність"),  що ідентифіковано як 

автаркічність; ієрархічність, строга послідовність у вирішенні проблем за рівнем 

важливості – пріоритетності спільних проблем регіону, потім країни, і другорядні – 

глобальні; формування засад кластерної економіки, функціями якої є стимулювання 

процесів модерних трансформацій національних економік, упорядкування і 

організація економічних процесів, раціоналізація регіональної економічної 

структури і контроль  (аналог функцій державної економіки в країнах регіону); 

обов’язковість виконання колегіально прийнятих рішень. 

Специфіка моделі модернізації за мобілізаційним варіантом відбивається в 

існуванні політичних (позаекономічних) умов, які забезпечують розробку та 

реалізацію  стратегії розвитку, а саме: наявність національних лідерів; 

формулювання  ідеології економічного націоналізму та її популяризація (як 

правило, така ідеологія за допомогою ліберальної риторики обґрунтовує 

необхідність підпорядкування приватних інтересів суспільним; кодифікація правил 

протекціонізму і прихованої автаркії; створення і популяризація інститутів 

державного впливу і контролю за  суспільно-економічні процесами; створення 

інституційної структури соціального вирівнювання. 

Ключовою ланкою модернізаційної моделі було державне управління 

трансформаційними процесами у всіх сферах. На відміну від ліберальних 

денаціоналізації, демонополізації, приватизації, в країнах Південно-Східної Азії 
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проводилась націоналізація (популістський захід і механізм формування 

державного ресурсу впливу), і контрольована державою монополізація, яка 

дозволила сконцентрувати значні матеріальні, фінансові  ресурси і людський 

капітал та інституціолізовані, ієрархічні важелі управління. 

Розбудова експортоорієнтованої національної економічної структури 

пов'язувалась з концентрацією і централізацією капіталів та національним 

інвестиційним ресурсом (жорстко контролювався притік іноземних інвестицій, які 

могли деструктивно впливати на структуру національної економіки (в контексті 

інтеграції – регіональні кластери). 

Модель інтеграції країн регіону можна було б також вважати мобілізаційною, 

проте їй непритаманні такі риси, як фактор  лідерства – різні рівні економічного і 

соціального розвитку не дають права країнам-лідерам регіону домінувати в 

процесах прийняття рішень в АСЕАН, вони приймаються колегіально; реалізація 

принципу поваги до суверенітету, національних пріоритетів і національних 

інтересів убезпечує країни-члени угрупування від тиску і диктату з боку більш 

потужних, конкурентоспроможних  учасників; виключення із політичних 

складових принципу уніфікації як форми тиску на національні політичні, соціальні, 

культурно-релігійні економічні інститути; колегіальність у прийнятті забезпечує  

бережне ставлення до різних проявів цивілізаційної ідентичності. Така модель 

виключає низку негативних ефектів інтеграції. 

Авторський аналіз моделі модернізації, її впливу на парадигму і динаміку 

інтеграційних процесів у регіоні дозволяє зробити висновок, що розвиток країн 

АСЕАН ґрунтується на солідаристській концепції, яка, одночасно, гарантує їм 

суверенність внутрішньої політики, сприяє формуванню самодостатніх 

конкурентоспроможних національних економік в межах єдиного регіонального 

комплексу, захищає від зовнішніх спроб перетворити ці країни на ресурсний 

(сировинний) додаток, на монокультурні чи супутні,  і забезпечує  паритетність 

відносин в міжнародній політичній та економічній сфері.   
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РОЗДІЛ 3. 

КОНСОЛІДАЦІЯ ПРОСТОРУ АСЕАН У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1. Роль модернізації країн АСЕАН у формуванні єдиного інтеграційного 

простору  

Не зважаючи на соціально-культурне розмаїття  і різний рівень суспільно-

економічного розвитку країн Південно-Східної Азії, моделі їхньої модернізації, як 

це було встановлено у другому розділі даного дослідження,   мали низку 

принципово важливих спільних рис і носили мобілізаційний характер. Аналіз 

витоків загального і особливого у цих моделях дозволив автору сформулювати тезу 

про специфічну цивілізаційну парадигму розвитку цього регіону, яка  позначилась і 

на  параметрах інтеграції, визначила її комунітарний (солідарний) характер.  Було, 

також, встановлено, роль національної держави, яка на перших етапах модернізації  

була надзвичайно потужною і послаблювалась лише з підвищенням 

конкурентоспроможності економік та адаптації до ринкових умов і реалій світового 

поділу праці. І, головне, показано, що сильна роль держави не заважає інтеграції.  

Завдання, яке має бути вирішене у цьому розділі – це встановлення 

механізмів і інструментарію консолідації інтеграційного простору АСЕАН та 

забезпечення його захисту, яке автор пов'язує з ідентичністю моделей модернізації.  

Відповідь на питання, як видається, коріниться саме у специфіці 

модернізації, яка стала об'єднавчою основою для формування "єдиної спільноти" 

(К.Дойч [42]). У всіх країнах враховувалися національні особливості і менталітет 

народів, специфіка суспільних відносин; велике значення при виробленні 

ідеологічного підґрунтя економічних концепцій розвитку надавалось настроям 

суспільства, що значною мірою були націоналістичними; аграрний сектор 

розглядався як один з пріоритетних об’єктів підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності; за участі державних органів формувались ринкові 

інститути в промисловості, а також адекватне місцевим умовам ділове середовище. 

Так, наприклад, у Малайзії і Сінгапурі преференції отримали великі корпорації, в 
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руках яких була сконцентрована основна частина національного виробничого 

потенціалу, що дозволяло країнам прорватися на світові ринки; або,  наприклад, в 

поступова перебудова роботи держсектора в промисловості традиційних 

індустріальних центрів супроводжувалася інтенсивним розвитком нових 

підприємств в "спеціальні економічні зони" і в аграрних районах де виробництва 

акумулювали величезні трудові ресурси, що до речі, є типовим для Східної Азії  

[137, с. 16]. 

Стратегія реформ в цих країнах цілеспрямовано орієнтувало суспільно-

економічний розвиток на інтеграцію в систему міжнародних відносин, і це 

враховувалося при виборі курсу економічних перетворень. Деякі країни, 

наприклад, обмежували прямі іноземні інвестиції в експортоорієнтовані сектори, 

використовуючи свої конкурентні переваги, в першу чергу, по дешевій робочій 

силі. Залучаючи на перших етапах реформ іноземні інвестиції на умовах їхнього 

обмеженого впливу на національну економіку, як ресурсу і, разом з тим, носіїв 

новітніх технологій, вони пізніше побудували на них свою експортну стратегію, 

обмеживши приплив іноземного капіталу в експортоорієнтовані сектори [137, с.19]. 

 Загалом, на сьогодні в рамках глобалізаційних процесів, вивчення ролі 

держави в процесах модернізації набуває особливого значення. Як наголошується в 

доповіді Світового банку "Держава в мінливому світі", "Глибинні зміни в 

глобальній економіці змушують нас повернутися до базисних питань про державу: 

якою має бути її роль, що вона може робити, що не може і як діяти найкращим 

чином" [284]. Необхідно відзначити, що держава відіграє системоутворюючу роль в 

економіці всіх країн ПСА, а під час трансформаційних процесів особливо. Держава 

покликана ініціювати модернізаційні процеси, забезпечуючи їх відповідними 

концепціями, стратегіями, правовими та адміністративними ресурсами. Не буде 

перебільшенням сказати, що нові індустріальні країни Азії протягом двох-трьох 

десятиліть демонстрували світу рекордні темпи зростання. При цьому в структурі 

їх економіки відбувалися дуже важливі прогресивні зрушення –  неухильно 

збільшувалася питома вага передових галузей виробництва, які повністю 

відповідали пізній індустріалізації: формування інфраструктури – доріг, портів, 



145 

 

  

аеропортів, залізниць  хімічної і нафтохімічної промисловості, літако-  і 

автомобілебудування, приладобудування, обладнання для потреб наукових 

досліджень і медицини, побутової електроніки та інших технічно складних 

предметів споживання тривалого користування. У 1970-1980-і рр. швидкими 

темпами зростало виробництво машинобудівної продукції, тобто засобів 

виробництва [231]. 

 У політичному та суспільно-економічному розвитку країн АСЕАН 

принципово важливу роль відігравала держава, яка нерідко керувалася домінуючою 

масової партією – "ПАП" в Сінгапурі, "УМНО" в Малайзії, "Гоміндан" на Тайвані, 

"Голкар", під опікою військових в Індонезії. Навколо правлячої партії відбувалася 

національна консолідація суспільства і правлячої еліти або її більшої частини. 

Держава забезпечувала соціальну, ідейно-політичну і економічну мобілізацію 

суспільства, послідовно визначаючи пріоритети і стратегію розвитку. Для 

здійснення такої стратегії необхідні авторитарні політичні режими, які 

забезпечували необхідні політичні та інституційні умови для вирішення 

модернізаційних завдань. В економічному плані розвиток провідних країн АСЕАН 

описується моделлю "гусей, що летять", яку реалізовувала держава. Сутність цієї 

моделі полягала в тому, що поступово кожна країна освоювала виробництво все 

більш складних в технологічному відношенні товарів. При цьому "гусяча зграя" 

орієнтувалася в основному на зовнішні ринки, більшою мірою, через об’єктивну 

обмеженість внутрішнього ринку, хоча на перших порах індустріалізація в ряді 

країн регіону була спрямована переважно на заміщення експорту. В результаті 

орієнтації на зовнішні ринки провідних країн АСЕАН за таким показником 

інтеграції в світову економіку, як відношення експорту і імпорту до ВВП вже в 

1980-ті рр. зрівнялися з такими великими країнами ЄС, як Великобританія, Італія  

та Франція [231]. 

 Оскільки ж експортна орієнтація провідних країн АСЕАН спиралася все 

більшою мірою на освоєння сучасних технологій, це забезпечувало Південно-

Східній Азії міцну основу для інтеграції в світову економіку. Разом з тим, велику 

роль в модернізації країн АСЕАН зіграла раціональна організація праці на 
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підприємствах усіх рівнів економіки. Так чи інакше, у великих (Сінгапур) або 

менших (Таїланд, Індонезія) масштабах, НДС Азії здійснили "революцію 

менеджерів", яка допомогла їм підвищити ефективність і конкурентоспроможність 

економіки. Звертає на себе увагу і та обставина, що швидке зростання всієї 

економіки Південно-Східної Азії було більш збалансоване, ніж в інших країнах; 

стрімкий підйом індустрії супроводжувався швидким зростанням аграрного 

виробництва, тобто по суті підтягуванням, у міру можливо, аграрної периферії до 

рівня індустрії, іншими словами модернізація економіки і суспільства Південно-

Східної Азії була більш всебічною [231]. 

  Характерною рисою державної політики, наприклад, Сінгапуру у 

промисловій галузі була ставка держави на союз приватного іноземного капіталу і 

сильного держсектора. Держава почала стимулювати створення нових галузей і 

готувати кадри для промисловості і в 1980-х рр. Сінгапур освоїв виробництво 

побутової електроніки, високоточного металообробного обладнання та оптичних 

приладів. Його підприємства спеціалізувалися також на виготовленні технічно 

складних деталей для інших країн. Така виробнича кооперація не вимагала 

глибоких пророблень і при наявності дисциплінованої робочої сили дозволяла 

економити на витратах виробництва. Активна промислова політика передбачала 

експортну орієнтацію. Держава спонукала підприємства до виконання 

модернізаційних програм, як економічними, так і адміністративними методами. 

Таким чином, держава відіграє системоутворюючу роль в економіці всіх країн 

АСЕАН, а в трансформаційних процесах особливо. На Заході роль і функції 

держави видозмінювалися природничо-історичним шляхом, а в країнах, що 

розвиваються головною спільною функцією держави стало вироблення і реалізація 

модернізаційної стратегії наздоганяючого розвитку [231].   

  Надзвичайно динамічне зростання економік у більшості країн Південно-

Східної Азії у 1980-х роках за відсутності реальних демократичних змін і 

недотримання прав людини спонукало до дослідження глибинної природи цього 

явища, яке актуалізувало завдання аналізу "азійських цінностей" і їхнього впливу 

на соціально-економічні процеси – властива країнам регіону культурно-
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цивілізаційна специфіка, яка інколи вкрай різко відрізняє їх від країн "старих 

демократій", дала привід для появи концепції "азійських цінностей". Її суть полягає 

в тому, що демократія, як така, незнайома співтовариствам Південно-Східної Азії, 

традиційно прихильним цінностям конфуціанства, які ставлять на перше місце 

дисципліну, порядок, послух і шанування авторитетів. Фактори культурологічного 

характеру, хоча і не є в державах Південно-Східної Азії якоюсь непереборною і 

повсюдною перешкодою до виникнення демократій, все ж, безумовно, накладають 

свій відбиток на трансформаційні процеси, значною мірою обумовлюючи 

можливості і специфічні особливості реалізації демократичних проектів в цьому 

регіоні [193].  Низці країн Південно-Східної Азії – Таїланду, Малайзії, Сінгапуру – 

вдалося досягти успішних результатів реформ в економіці за фактичної відсутності 

реформ в політичній сфері. Перехідний період в цих країнах позначився курсом на 

інтенсивний економічний розвиток, який передував демократизації політичної 

системи. Практично в усіх державах ПСА була проведена економічна лібералізація, 

але за власним зразком, здійснювалася ефективна макроекономічна політика. Як і 

ці країни перехідного періоду, пізніше і Філіппіни, і Індонезія, і В'єтнам та інші 

здійснювали модернізацію, використовуючи потенціал "освіченого авторитаризму", 

що створювал несприятливі умови для демократизації політичної і економічної 

систем, що було характерним для всіх країн регіону на початковому етапі системної 

трансформації. Подібна специфіка трансформацій мала об’єктивні підстави 

цивілізаційно-ментального порядку, і обумовлювала мобілізаційний варіант 

модернізації: ринкові відносини інституціоналізувались в умовах жорсткого 

контролю з боку урядів  [193]. "У важких умовах перехідного періоду важелі 

жорсткого державного управління виявилися мобілізуючим механізмом і найбільш 

придатною формою для послідовного проведення ринкових реформ в цих 

Азійських країнах. Багато в чому, цей момент визначався культурно-історичними 

чинниками, які також мали місце в цих країнах" [246]. 

Як свідчить досвід, авторитаризм в країнах з перехідною економікою 

продемонстрував  неабиякий  реформаторський потенціал. "Освічена" автократія в 

країнах Південно-Східної Азії (в Сінгапурі, Південній Кореї, Індонезії, В’єтнамі, 
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Філіппінах),була характерною складовою модернізації і забезпечувала 

ефективність її моделі. Ф. Шміттер, автор теорії модернізаційного транзиту, 

зауважував, що  "положення "наздоганяючої країни", мабуть, потребує більшої 

опори на державне втручання в периферійні галузі економіки; подолання 

критичних порогів при накопиченні капіталу може навіть вимагати звернення до 

авторитарних методів управління, якщо не до відвертого бюрократично-

авторитарного правління" [66].  

Успішна реалізація політики модернізації – економічного зростання та 

підвищення конкурентоспроможності – заснована на врахуванні специфіки 

функціонування національних економік.  До основних рис такої специфіки 

віднесено, як вже зазначалось,  комунітаризм та тісна взаємодія держави і 

приватного сектора. У контексті стратегії модернізації, сформульованої державою, 

планового характеру формування засад конкурентоспроможності та державного 

впливу на приватний, структуроутворюючий  і капіталомістський сектор (мале 

підприємництво, навпаки, вивільнялось з-під її опіки), держави проводили 

ефективну політику модернізації. Розпочинаючи модернізацію у сфері економіки 

країн ПСА, держави контролювали і здійснювали потужний вплив на оновлення 

всіх галузей економіки, а також державним коштом створювали нові галузі – 

"локомотиви розвитку". "Держава брала на себе відповідальність за прийняття 

правильних рішень, здатних забезпечити ґрунтовне довгострокове економічне 

зростання, тому модернізаційна роль держави в країнах ПСА полягає не лише в 

створенні ефективного підприємницького середовища (як у західних країнах), але і 

у формуванні бази розвитку цього сектору, аж до створення достатніх резервів 

кваліфікованих кадрів з базовою і університетською освіти" [246].  

Створення інноваційної складової також стало прерогативою держави: вона 

брала на себе витрати з підтримки і розвитку дослідницького потенціалу країни, 

особливо у сфері виконання оборонних замовлень і контрактів на технічне 

консультування, а також субсидувала дослідження і розробки приватного сектора. 

Така політика знайшла абсолютну підтримку АСЕАН – усім  країнам регіону 

надавалось всебічне сприяння модернізації та посиленню 



149 

 

  

конкурентоспроможності. Проте варто зазначити, що в рамки такої діяльності  

АСЕАН включались  не всі сектори, які забезпечували економічне зростання в 

окремих країнах (бралося до уваги, що рушійні сили розвитку в кожній країні різні, 

а ефект участі держав у формуванні основних напрямків приблизно однаковий) – 

об'єднання і досі стимулює ті напрямки, в тім числі інновації, які забезпечують 

комплексність економічного розвитку регіону і його спільну конкурентну 

потужність. 

На сьогодні в країнах, що досягли основних цілей модернізації, державний 

вплив послаблюється і у приватному секторі здійснюється лише  на групу 

компаній, які вважаються базовими, зокрема в обробній промисловості та 

виробництві товарів і послуг, що створюють близько 50% ВВП і 

конкурентоспроможні (автомобілебудування, харчова індустрія роздрібна торгівля, 

будівництво, фінансовий сектор). Проте, це непрямий вплив, а гарантування прав 

власності, вимога дотримання правил виконання державних контрактів, контроль 

за корпоративною звітністю, впровадження конкурентного регулювання і 

відповідного законодавства, створення умов і усунення недоліків функціонування 

ринку (наприклад, інформаційної асиметрії), гарантування безпеки товарів і послуг, 

а також примус до реалізації стратегічних цілей соціального характеру [20]. 

Як вже було показано автором, спектр підтримки та стимулювання 

залишається досить великим і, на відміну від ЄС, в країнах АСЕАН здійснюється 

захист національних виробництв від глобальної конкуренції (як правило, 

створюються торгові бар'єри та регулюється доступ до національних ринків), 

стимулюється експорт (надаються фінансові пільги локальним виробникам, якщо 

доцільно – іноземним інвесторам), здійснюється фінансова підтримка 

неконкурентоспроможних вітчизняних компаній, потрібних для збалансування 

економічної структури країн і АСЕАН в цілому. Щодо галузей – "локомотивів 

розвитку", наприклад в автомобільної, державне регулювання торкається 

виробничих моделей бізнесу і нарощування потужностей, змінюючи характер 

функціонування галузі в цілому, а також сфери  міжнародної торгівлі з метою 

інтервенції на глобальні ринки. Тут враховано економічний аспект становлення 
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конкурентоспроможності. 

Особливе місце у контексті державного регулювання також посідають 

неконкурентні галузі (енергетика, комунальне господарство, телекомунікації), на 

які припадає від 10 до 20% ВВП. Тут переслідується інша мета – становлення 

соціальної конкурентоспроможності. Приватні і державні  компанії, які працюють у 

цих галузях, практично є природними монополіями, для яких не буває ефективного 

конкурентного середовища. Комунітарний підхід до розвитку соціальної сфери в 

цих країнах виключає ціновий хаос і обмежує ціни, тому їм надається право 

ексклюзивного доступу до природних ресурсів (нафта, вугілля і таке ін.). Для 

природних монополій держава встановлює особливі правила і стимули, особливо 

для розвитку державних компаній – це характерно для всіх країн АСЕАН.  

Модернізаційно-регулятивна функція держав поширюється також і на 

ресурсомісткі галузі – як правило, вони виводяться за межі створення ефективного 

ринкового середовища. Виходячи із обмеженості ресурсів, вважаючи їх соціально-

значимими і визнаючи власність на них всього суспільства, держави встановлюють 

тотальний контроль – ними диктуються умови доступу до природних ресурсів, 

визначаються стимули і масштаби забезпечення економічного зростання та 

ефективності з метою уникнення ресурсної орієнтованості [102]. По-друге, низка 

галузей проходять в своєму розвитку так званий U-цикл, і держава коригує процес 

еволюції галузевої структури, яка, внаслідок значних фіксованих витрат, зазвичай 

повільніше адаптується до нових умов, ніж інші галузі. На ранніх стадіях держава 

допомагає безпосередньо розвитку нових потужностей, створюючи державні, 

приватно-державні компанії, забезпечуючи торговельний захист галузі, надаючи 

пільгове фінансування приватним компаніям. На етапі зрілості цих галузей держава 

переносить акцент на оптимізацію розмірів підприємств і їхню реструктуризацію, 

контролюючи оптимальність використання ресурсів" [79, с. 316]. 

Так, у В'єтнамі, Індонезії, Малайзії, зарахована до ресурсної бази, металургія 

була включена до переліку стратегічних галузей,  тому держава брала активну 

участь в її розвиткові: найпоширенішим механізмом була націоналізація, і лише 

потім державне інвестування в державні металургійні компанії. Їм, також, 
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надавалися пріоритети при отриманні кредитів, позик, земельних ділянок; для них 

створювалися спеціальні правила оподаткування аж до звільнення від податків; 

перепідготовка робочої сили здійснювалася державним коштом. До речі, такі 

інструменти щодо стратегічних галузей під час модернізації використовувалися і в 

Європі, і вЯпонії,  Південній Кореї, Індії та багатьох інших країнах. Більшість з 

них, також, встановлювала торгові бар'єри для захисту своїх виробників, як, до 

речі, сьогодні США; стимулювали олігополію (Сінгапур і Південна Корея – 

найвиразніший приклад такої політики). Становлення і розвиток металургійної 

галузі супроводжувався створенням пільгових режимів – локальним виробникам в 

країнах забезпечувались низькі витрати виробництва, наприклад, за рахунок 

субсидування залізничних перевезень або дотування цін на електроенергію; 

обмежувався імпорт сталі, створювались державні монополії, які також отримували 

фінансову допомогу для захисту від іноземної конкуренції. Разом з тим, компанії 

були вільними в пошуку сировини, капіталів і технологій за кордоном, проте 

перевага мала надаватись країнам АСЕАН і азійського регіону. 

Загалом, саме інноваційні для країн галузі є пріоритетними об’єктами 

державного впливу, але тут виникає низка проблем, що ускладнюють регулювання. 

Особливістю цих галузей є те, що вони швидко мінливі,  і такий їхній характер не 

дає можливості державі можливості діяти звичними  методами – регулювати 

конкурентоспроможність чи стимулювати  економічне зростання. Тому держава 

звертається до інших каналів – створює всі умови і сприяє підготовці 

кваліфікованої робочої сили; стимулює і фінансує наукові дослідження, підтримує 

НДДКР, вкладаючи кошти і в приватні, і в державні дослідницькі структури, в 

університетські та інші дослідницькі фонди, формує внутрішній попит на нові 

технологічні рішення. Надмірна державна і регіональна підтримка в країнах і в 

регіоні в цілому фактично забезпечує автаркічний захист наукових секторів від 

втручання зарубіжних інвесторів. Західні економісти із занепокоєнням вказують на 

цю обставину [72], проте, саме це і є метою урядів країн АСЕАН, які 

задекларували колективну згоду з метою інтенсифікації інноваційного розвитку 

національних виробництв і регіонального комплексу в цілому. 
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Як приклад ефективності мобілізаційної автаркії можна навести успіхи у 

розвитку автомобілебудування в регіоні –  їх досягли країни, застосувавши методи 

прихованої або структурної автаркії, частково закривши свої, великі за ємністю 

внутрішні ринки від позарегіональних виробників. Відповідальність за створення 

власних конкурентних виробництва покладалась на національні компанії, а захист 

їх від міжнародної конкуренції здійснювала держава, впроваджуючи  торгові 

бар'єри та обмежуючи притік прямих іноземних інвестицій, як це було,  зокрема, в 

Малайзії. Також, держава використовувала механізми стимулювання експорту, 

штучно створюючи державні автомобільні компанії і надаючи їм всебічні 

преференції. Держави АСЕАН спільно розробляли експортну стратегію 

конкурентоспроможності, орієнтовану на формування автомобільних кластерів, і 

це також було формою прихованої структурної автаркії. Валютна політика держав 

АСЕАН також стала фактором розвитку експортоорієнтованості автомобільної 

промисловості – обмінні валютні курси, особливі режими обмінних курсів в рамках 

АСЕАН, впливали на рівень витрат, і, відтак,  у контексті завдань кластерізації – на 

прийняття рішень щодо розміщення на території регіону виробничих потужностей. 

В країнах з більш високим рівнем інноваційного потенціалу  розроблялися моделі і 

здійснювалася збірка, тоді як запчастини вироблялись у менш розвинених країнах, 

з низькими витратами на оплату і умови праці. Крім того, "стратегія розвитку 

автомобільної промисловості в Малайзії передбачала конкуренцію державних 

компаній з приватними корпораціями, при цьому державні компанії виростали до 

значних розмірів, перетворюючись на монополії" [246]. 

Як вже зазначалось, для країн АСЕАН найхарактернішою рисою модернізації 

була підтримка інноваційних галузей, її основних структуроутворюючих 

напрямків, і саме завдячуючи застосування цієї специфічної моделі, вони стали 

пріоритетними об'єктами державного втручання. У Сінгапурі, Таїланді, Індонезії, 

В'єтнамі активно фінансувалось створення державних інноваційних фондів і 

надання дослідницьких грантів в галузі розробок програмного забезпечення. У 

Малайзії і В'єтнамі найважливішим фактором становлення та  зростання 

інноваційних галузей стали державні замовлення в оборонній промисловості – 
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"окремі компанії в цих країнах отримували до 80% своїх доходів від державних 

контрактів" [37]. 

Посиленою була увага, також, до напівпровідникової промисловості. У 

формуванні і розвитку всіх відомих напівпровідникових кластерів в регіоні зіграла 

головну роль державна підтримка. Як і в Японії [44], де уряд зафіксував 

напівпровідникову промисловість,  як стратегічну галузь та постійно підтримував її 

розвиток, починаючи  з 1960-х років (стимулював японські електронні компанії 

купувати вітчизняний продукт; інвестував у великі проекти НДДКР суттєві кошти; 

надавав пільгові кредити вітчизняним компаніям), Сінгапур, Малайзія, В'єтнам, 

Індонезія також підтримували свої компанії, перетворюючи їх на 

конкурентоспроможні спочатку в межах регіону, а потім на зовнішніх ринках. Інші 

країни регіону, задіяні у менш трудомістких складальних операціях, поступово 

освоювали інноваційні технології, отримуючи гранти АСЕАН (в трудомісткому 

сегменті з виробництва чіпів, наприклад, існувала інтенсивна міжнародна 

конкуренція, тому країни намагались вийти з нього і переміститись на новий 

рівень) [246]. Створення сприятливого підприємницького середовища за рахунок 

фінансування освітніх програм і НДДКР, сприятливих умов  за допомогою 

кредитно-інвестиційних пільг і укладення державних контрактів, пряме 

фінансування вітчизняних компаній – також було інструментами державного 

регулювання наукомістких галузей.  

Ще одним об'єктом державного регулювання  були так звані неринкові галузі, 

які виробляють 25-35% ВВП і надають державні, соціальні і приватні послуги 

(зокрема, освіта, оборона, охорона здоров'я) [38]. "Ці сфери характеризують 

соціальну ефективність держави, але не можуть забезпечити чисто ринкові 

транзакції. Тут держава відіграє найактивнішу роль регулятора або 

безпосереднього оператора. Існують об'єктивні труднощі в оцінці 

конкурентоспроможності даних галузей через відсутність надійного зв'язку між 

їхнім розвитком, продуктивністю і витратами на функціонування, а також 

достовірної інформації про соціальний ефект" [246].  

Оборонні замовлення компаніям Сінгапуру, Малайзії, Індонезії, Камбоджі, 
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В'єтнаму розглядались як стимул розвитку оборонного комплексу всього регіону: 

отримуючи гранти, вони спільно з національними університетами розробляли 

оборонні системи для АСЕАН, стимулюючи, водночас, розвиток науки. Ці проекти 

змінили характер освітнього процесу, переорієнтувавши його на підготовку 

інженерів, і наблизили академічні дослідження до бізнесу. Але найголовніше –  

таким чином країни АСЕАН змогли створити низку великих і малих підприємств в 

рамках міждержавного кластера. Це дозволило збільшити кількість робочих місць, 

і, відповідно, зайнятість, в тім числі великої кількості висококваліфікованих кадрів: 

було досягнуто ефекту мультиплікатора, оскільки висококваліфіковані наукові 

кадри стали рушійною силою модернізації всього інтеграційного простору.  

Як вже зазначалось, держави розглядали приватний бізнес як важливу 

частину національного і регіонального бізнесу, тому брали участь в управлінні ним 

як безпосередньо, так і опосередковано, відіграючи ключову роль у каналізації 

їхньої діяльності. Держави не лише підтримували спільні з приватним бізнесом 

НДДКР, готували фахівців для бізнесу (якщо він представляв стратегічні галузі – 

безкоштовно), але й прямо фінансували дослідження і розробки приватних 

компаній.  Загалом, галузям, визнаним в АСЕАН на сьогодні соціальнозначущими 

та структуроутворюючими, з яких, згідно солідарного принципу, розпочиналася 

модернізація в регіоні, приділяється виключна увага на міжурядовому рівні і 

країни-члени АСЕАН зобов’язані спільними рішеннями до активного втручання у 

їхній розвиток.  

У попередніх розділах роботи та публікаціях [246], автор, узагальнюючи 

отримані результати, вже вказував на цілу низку спільних рис національних 

моделей модернізації, які реалізовувались в країнах АСЕАН, хоча і несинхронно 

щодо їхнього вступу до інтеграційного  об'єднання. Зазначаючи, що в усіх без 

винятку країнах процеси модернізації очолювали або харизматична особистість, 

або партія на чолі з лідером суспільної думки, що спирались на еліту, як правило, 

кланову; що ними формулювалась стратегія розвитку мобілізаційного типу, в 

основу якої покладалась ідеологія економічного націоналізму, а не демократизації 

політичних процесів; що ця ідеологія підкріплювалась ліберальною риторикою, 
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але, насправді, обґрунтовувала необхідність посилення ролі  держави і 

концентрації в її руках виключного права на прийняття рішень; що за мету 

перетворень ставились ставилось досягнення високих соціально-економічних, а не 

демократичних стандартів; що основним принципом, покладеним в основу 

модернізаційної моделі є солідарний принцип підпорядкування приватних 

інтересів загальнонаціональним, автор дійшов висновку, що ці країни не 

використовували ліберально-економічні механізми, притаманні моделі 

"наздоганяльного розвитку".  

Згідно ліберальній моделі трансформації, по-перше, повинні були бути 

здійснені перетворення у політичній сфері – відбутись її демократизація. По-друге, 

мала відбутись демократизація економічних інститутів – денаціоналізація, 

демонополізація, приватизація; мало бути згорнене державне управління всіма 

економічними процесами; мало бути забезпечено відкритість економіки; відбутись 

політична і економічна десуверенізація. Натомість, в таких країнах як Сінгапур, 

Малайзія,  пізніше – Індонезія, В'єтнам, на етапі модернізації навпаки відбувались 

процеси націоналізації з метою підпорядкування бізнесу державній  політиці; 

державне керівництво цими процесами посилювалось за рахунок нарощування 

масштабів її контролюючого впливу – державні підприємства і великі 

монополістичні утворення, у розпорядженні яких були значні фінансові ресурси і 

концентровані ієрархічні канали управління, виконували завдання розбудови нової 

економічної структури. Більше того, з метою формування такої структури за 

сприяння держави створювались нові монополістичні об'єднання, стимулювались і 

заохочувались процеси концентрації і централізації капіталів. Як бачимо, 

провідним важелем державного впливу стали макроекономічні і фінансові, а 

основними завданнями модернізації – створення конкурентоспроможної, 

експортоорієнтованої національної економічної структури, завоювання зовнішніх 

ринків і підвищення стандартів життя в країнах. Саме ці  складові солідаризму 

забезпечували ідеологічну переконливістьи обраних моделей. 

Слід також відмітити інші механізми державного управління процесами, які 

були соціально-орієнтованими. Зокрема, держава здійснювала контроль  за 
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дотримання стандартів на ринку праці і його структурою, рівнем заробітної плати,  

рівнем оподаткування, яке мало відігравати поряд з формуванням соціального 

доходу,  стимулюючу роль щодо бізнесу. В полі зору держави знаходилась і 

структура споживання: стояло завдання не допустити перекосів, які б могли 

позначитись на структурі національної економіки. Щодо інвестицій, то перевага 

віддавалась внутрішнім інвестиціям, оскільки вважалось, що іноземні запозичення 

і інвестиції можуть деструктивно вплинути на національну економічну структуру, 

зашкодити формуванню єдиного національного комплексу. Пізніше цей принцип 

було покладено в основу формування виробничого кластера в АСЕАН.  

Та найголовнішою рисою, яка має і соціальний, і економічний вимір було 

особливе ставлення в країнах Південно-Східної Азії до якості людського ресурсу. 

Досвід модернізації держав Південно-Східної Азії свідчить, що успішність 

довгострокової стратегії залежить від мобілізації державою людських ресурсів і 

їхнього подальшого ефективного використання в найбільш перспективних галузях 

діяльності [193]. Модернізація прямо пов'язувалась із рівнем освіченості 

населення, з кваліфікацією робочої сили, з наявністю висококваліфікованих кадрів.  

У Сінгапурі, Малайзії, В'єтнамі, Таїланді, Індонезії, освітні процеси розгортались у 

прив'язці до потреб національного розвитку і було віднесені до пріоритетних 

напрямків розвитку соціальної сфери. У контексті завдань підвищення рівню 

заробітної плати і соціального вирівнювання, даний напрямок також розглядався як 

засіб досягнення мети. До того ж, "на відміну від ліберальної вимоги створення 

ринку освітніх послуг, держави ПСА беруть на себе відповідальність за підвищення 

рівню освіченості усього населення, водночас вирішуючи економічні завдання – 

удосконалення  економіки в напрямку створення інноваційної структури,  

зростання національної бази інвестування, скорочення державних витрат на 

субсидії, тощо" [246]. 

Слід додати, що з метою впливу на економіку державами використовувались 

й демократичні, але переважно недемократичні інструменти "як то державно-

приватне партнерство, де рішення приймаються державою; пряме регулювання і 

планування державного сектору та індикативне планування діяльності корпорацій; 
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акціонерна участь у корпоративній власності, де незалежно від кількості акцій у 

держави останнє слово залишається за нею; контроль над валютним курсом; 

макроекономічне регулювання напрямів розвитку і його показників" [246]. 

В країнах, де модернізація відбувалась до середини 60-х років, підвищення 

рівню життя сприяло послабленню уваги національних спільнот до проблеми  

демократизації суспільств – до кінця 1980-х рр. стратегія мобілізаційного 

економічного зростання приносила певні економічні, а, особливо, політичні 

результати – стабілізації цих суспільств і підтримки національного курсу розвитку. 

Проте, розвиток економік, експортна експансія, часткове обмеження автаркії та, 

головне, розширення контактів із зовнішнім світом, відкрили можливості для 

привнесення в країни цінностей лібералізації. Якщо з середини 1960-х рр. 

мобілізаційна модернізація була формою підпорядкування суспільства державі, то з 

кінця 1980-х рр. з набуття політичною системою більшої стійкості почалось 

підштовхування цих країн до послаблення прямого державного контролю над 

приватно-корпоративним сектором і до політичної лібералізації – поступового 

зміцнення інститутів політичного представництва [193]. 

Прийнято вважати, що серед країн Південно-Східної Азії, незважаючи на 

деякі побічні ефекти "наздоганяючої моделі" розвитку, більш-менш успішний 

досвід політичного транзиту на сьогоднішній день продемонстрували Сінгапур, 

Малайзія і Таїланд. Проте, демократизація в цих країнах і по сьогодні  має дещо 

специфічний, демонстративний вимір– це прямий наслідок зростання правового 

порядку і рівня життя і, відповідно, зниження рівню притензій до влади. Насправді, 

розвиток цих країн і надалі протікає в умовах авторитаризму.  

Декларується, що найвищий рівень демократизації притаманний 

модернізованому Таїланду, і тому, під час східно-азійської фінансової кризи 1997 р. 

саме Таїланд постраждав від неї значно менше, ніж, наприклад, Індонезія. Але не 

говорять про те, що тоді негайно і "демократично" було увімкнуто мобілізаційну 

модель – задіяно увесь ресурс, всі механізми державного управління. Вважалося, 

також, що на сьогодні у Таїланда є всі шанси стати не тільки країною з 

високорозвиненою економікою, як Сінгапур або Малайзія, а й країною зі стійкою 
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демократичною формою правління, проте останніми роками рівень демократизації 

економічного розвитку став обмежуватись. 

Отже, хоча немає чітких теорій щодо універсальності моделі модернізації, на 

думку Р. Сатарова, А. Кімова, "модернізація" і "вестернізація" не синоніми. "Успіх 

моделі розвитку країн АСЕАН доводить, що може бути успішним наздоганяльний 

розвиток без вестернізації, або з мінімальною вестернізацією, а ось технологічний 

розвиток і модернізація – питання до цивілізаційних засад тієї чи іншої країни" 

[280]. Наприклад, успішна модернізація держав ПСА полягала в трьох найбільш 

важливих аспектах. Перший аспект – це ідеологічний фактор, такі країни як 

Сінгапур мали показати своїм жителям переваги капіталістичного ладу над 

соціалістичним, але були задіяні авторитарні механізми державного управління, як 

у соціалістичному таборі. Ідеологічне протистояння представників двох 

ідеологічних блоків підштовхувало до постійної роботи над реформами в 

економічній і політичній сферах [280], проте важко назвати різницю у 

використовуваних методах і стимулах до розвитку. 

 Другий фактор полягає в особистостях та лідерських якостях керівників 

країн, які задля збереження своєї влади і, розуміючи свою роль в вододілі 

трансформації суспільства в своїх країнах, проводили досить жорстку політику для 

стабілізації і реформування економічного життя держави. В принципі, 

східноазійські і південно-східноазійські управлінці свою політику економічних 

реформ активно поєднували з політичними репресіями, тоді як в пострадянських 

країнах, просуваючи, вдаючись до механізмів лібералізації, як єдино-правильного 

шляху, активно використовують економічні і політичні репресії на тлі провалу 

політики економічної модернізації [280] 

 Третій, вкрай важливий фактор – зовнішнє середовище, де головний союзник 

провідних країн АСЕАН – США зіграли свою роль в сфері економічного розвитку. 

Американський фактор безпеки, американські субсидії (наслідок корейської та 

в’єтнамської війни, завдяки яким ці країни отримали оборонні замовлення США) 

сприяли економічному і індустріальному підйому. Крім того, ці країни отримали 

доступ на найбільш ємний ринок, оскільки США не розглядали їх, як конкурентів.  
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Проте, спадщина авторитарних керівників Азійських тигрів, яка полягає в 

збалансованій в основних параметрах суспільно-економічній структурі, що в змозі 

витримати будь-які внутрішні потрясіння, і сьогодні забезпечує стійкість 

економікам, а мобілізаційний характер розвитку не дає змоги ззовні змінити цю 

структуру.  Шляхом примусу вони зуміли створити суспільство вільної конкуренції 

і приватної власності з сильними соціальними гарантіями для різних верств 

населення і, одночасно, "продемонструвати відданість" основним принципам 

політичної демократії – багатопартійності, вільним виборам, забезпеченню прав і 

свобод громадян на тлі тоталітаризму і державного втручання в економіку. 

Сінгапур, де, як це визнано, зберігається авторитарне правління, яке базується на 

державному управлінні суспільно-економічними процесами – не виняток [280]. 

 Характерною рисою багатьох провідних держав АСЕАН, так званих 

"Азійських тигрів", є те, що модернізація здійснювалася в рамках східної моделі 

розвитку не відкидаючи західну. Наприклад, модернізація в Малайзії, ініційована 

М. Мухаммадом, починалась з реформ, спрямованих, в першу чергу, на зміну 

ментальності, ставлення громадян до торгівлі і підвищення рівня освіти. Він 

визначив кілька основних соціальних напрямків, як цільові орієнтири: ліквідація 

бідності серед населення незалежно від расової приналежності; ліквідація расової 

монополії на окремі види економічної діяльності (зокрема, в торговій сфері 

домінувала китайська діаспора Малайзії, в той час як малайці історично були 

зайняті в сільськогосподарській сфері); науково-культурна трансформація, 

спрямована на освоєння нових підходів, засвоєння нових цінностей, придбання 

нових навичок в торгівлі і технологіях, тощо – і всі реформи зосереджувались 

довкола досягнення цих цілей [280].  

 Ці, спільні для АСЕАН, орієнтири, як і роль держави у формуванні 

політичного і суспільно-економічного підґрунтя інтеграції в регіоні було відзначено 

на Філіппінах на Ювілейному саміті АСЕАН у 2017 році. Апогеєм інтеграції було 

названо створення триєдиного Співтовариства АСЕАН зі спеціалізованими 

підрозділами, сфокусованими на співпрацю в сферах політики та безпеки, 

економіки та соціального і суспільно-культурного розвитку, оскільки освітня, 
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культурна, інвестиційна, виробнича, торговельна діяльність, обмін робочою силою 

тощо, тепер регулюються в межах АСЕАН за допомогою єдиних правил. 

 Водночас, демографічний і господарський потенціал країн-учасниць 

Асоціації продовжує зростати: загальне населення перевищило 600 млн.. чоловік; 

сукупний ВВП наблизився в другій половині цього десятиліття до 3 трлн дол. За 

економічними показниками, якби держави АСЕАН розглядалися як єдиний суб’єкт, 

вони б посіли шосте місце в світі. Внесок держав АСЕАН в підтримку економічної 

динаміки АТР  і в багатосторонній діалог з проблем безпеки в цій частині світу, 

поза всякими сумнівами. "З огляду на специфіку АТР як регіону з яскраво 

вираженим глобальним виміром, АСЕАН правомірно розглядати не тільки у ролі 

регіонального, але й глобального гравця – і, в силу цього, як претендента на 

самостійну роль в багатополярному світі", – зазначає В. Сумський [289].   

Обговорюючи сутність і напрямки державних реформ в країнах АСЕАН, 

спрямованих на підвищення добробуту, експерти та дипломати часто 

використовують категорію "азійський парадокс". Відзначаючи ознаки стабільності 

(склалася сприятлива економічна кон’юнктура в АТР і в зоні АСЕАН) наслідком 

чого у В’єтнамі, Індонезії, Філіппінах, Камбоджі, Лаосі  темпи зростання ВВП в 

середині цього десятиліття коливаються в діапазоні від 5 до 8% і вище, поряд з тим 

експерти вказують, "що у регіоні виник парадокс – симбіоз економічної 

взаємозалежності і поглиблення конфліктів, системного посилення політичної 

напруженості, що великою мірою зумовлено протиборством США і Китаю. Воно 

позначається на внутрішніх справах низки країн, причому, не самих відсталих, і на 

двосторонніх зв’язках між ними, і в рамках регіональних підсистем, і, нарешті, на 

рівні всього АТР" [289]. 

 Говорячи про роль державних реформ у формуванні політичного і суспільно-

економічного підґрунтя інтеграції в регіоні  необхідно відзначити, що перед 

учасниками АСЕАН стояли проблеми, типові для всіх постколоніальних держав: 

неврегульованість територіальних претензій, сепаратизм, незрілість 

адміністративної системи і пов’язана з нею слабкість державного апарату. 

Парадоксальним чином загальні проблеми сприяли зближенню, так як розпочати їх 
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вирішення лідери країн-засновниць АСЕАН признали можливим на основі 

взаємного визнання незалежності і суверенітету і поваги принципу невтручання у 

внутрішні справи. Інтеграція Південно-Східної Азії в перші роки функціонування 

АСЕАН була мотивована взаємною згодою поважати державність і самостійність її 

учасниць. Лідери АСЕАН інтуїтивно відчували, що наявність міцної державності є 

основною передумовою до міждержавної інтеграції.   

 До зближення держави Південно-Східної Азії стимулювала і 

загальнополітична атмосфера в регіоні. Подібно західноєвропейській, інтеграцію  в 

регіоні ПСА підштовхували завдяки так званому "синдрому страху" –  

психологічною реакцією на негативний досвід минулого. Але якщо в Західній 

Європі це був страх повторення війни (перш за все між Німеччиною і її західними 

сусідами), то в Південно-Східній Азії - на страх повернення диктату 

внутрішньорегіональних "великих держав" накладалася боязнь руйнівної 

міжусобної ворожнечі (інтеграція як форма гасіння індонезійсько-малайзійського 

протиборства). Країни АСЕАН, малі та середні держави регіону, об’єдналися з тим, 

щоб уникнути втягування себе в стосунки з великими державами. Стратегія 

"відгородження" від зовнішніх впливів і впливів в регіональній політиці АСЕАН 

чітко контрастує зі стратегією вбудовування в геополітичний простір Заходу у 

випадку з західноєвропейською спільнотою. Таким чином, на установчому етапі 

інтеграція в АСЕАН була мотивована ідеями самостійності і розвитку, які для країн 

Південно-Східної Азії означали насамперед невтручання великих держав. 

"Істотний був і ідеологічний компонент в діяльності АСЕАН: антикомунізм, який в 

ряді країн фактично витлумачувався як сильні етноцентристські, антикитайські 

настрої, і антиімперіалізм, а також доктрина неприєднання, яку в східноазійському 

контексті перекодували в принцип нейтралізму, фактично представляв собою 

форму групового Азійського націоналізму" [149].  

 Важливим аспектом інтеграційних зусиль є координація політки в ряді 

областей взаємодії  – торговій, транспортній, фінансовій, почасти екологічній. Тут 

не можна говорити про проведення "загальної політики", як в Євросоюзі. У той же 

час в деяких сферах парадигма колективного узгодженої дії починає переважати 
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над розрізненими індивідуальними кроками окремих держав. Так, АСЕАН 

виступає консолідованим гравцем на торгово-економічних (СОТ) або міжнародно-

політичних переговорах (у відносинах з ЄС, США, Росією, Індією тощо), спочатку 

виробляючи свою позицію між собою, а потім оголошуючи її в якості колективної 

переговорної платформи. Країни регіону домагаються зближення своїх економік 

через гармонізацію технічних вимог та запровадження єдиних правил походження 

товарів. Хоча вони і намагаються досягти цього без руху до наднаціональності. Для 

реалізації мети зближення країни регіону здійснюють заходи безумовно 

інтеграційного характеру, що передбачають лібералізацію економічного простору 

[149].   

 Важливо також і те, що в країнах регіону склалося розуміння "свій" - 

"чужий", закріплене взаємними правами і привілеями, які не поширюються на 

позагрупових партнерів. Так, говорячи про передумови повноцінного 

Співтовариства АСЕАН, сторони наголосили на важливості "усвідомлення переваг 

регіональної інтеграції на базі вже існуючих проектів як між собою, так і з 

партнерами, і кроків по створенню регіонального співтовариства, що прагне до 

спільної ідентичності" [40].  

 В регіоні ПСА фіксується зростання транснаціональних соціальних рухів, 

формування загальної популярної культури (на основі японської та 

південнокорейської), що сприяє відчуттю співприналежності до регіону [43]. 

Щоправда, в тій регіональній ідентичності, про яку можна говорити сьогодні в 

Південно-Східно-Азійському регіоні, чітко переважає її цивілізаційна, 

макроазійська ідентичність. Громадяни країн АСЕАН, Китаю або Південної Кореї, 

звичайно, ідентифікують себе жителями тихоокеанських країн. Але могутніше на 

них впливає знання про спільну приналежність до "Азії, що пригнічувалася" і 

неприналежність до "Європи, що гнобила" [21]. Але головне – їх об'єднують 

спільні цінності східно-комунітарного характеру, які не можуть бути кодифіковані 

через сучасні глобалістські тенденції і домінування лібералізму, але на практиці 

присутні у житті країн: це визнання пріоритетності суспільних інтересів, які 

представляє держава, щодо приватних і, відповідно визнання ієрархічності та 
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авторитарності владної вертикалі. З цього прямо витікає керівна роль держави. 

Спадковість відповідальності держави пов'язується з авторитарним характером 

державного управління. Причому, авторитаризм у східній культурі – це коли 

представник держави на різних щаблях ієрархічної структури влади несе особисту  

відповідальність за прийняття рішення і його практичне втілення – 

відповідальність не розмивається між колом осіб, як це передбачено в рамках 

ліберальної системи. Такий сенс побудови інституту влади вимагає дотримання 

принципу особистісної спадкоємностності прийнятих рішень, а тому логічним 

виглядає стабільність особистісного складу управлінців (тривалі терміни 

перебування при владі) і ієрархічно-авторитарний (майже монархічний, подекуди 

сімейно-спадковий, як у Сінгапурі) стиль державного управління. Такий підхід 

спрощує державний контроль за владою і виконавцями взятих на себе державних 

зобов'язань. Ефективність такої авторитарно-державної моделі управління, як вже 

було показано, була доведена на практиці. 

Не випадково з кінця 1990-х рр. азійська модель державного управління 

переноситься на інтеграційну сферу – офіційні особи, які представляють інтереси 

країн АСЕАН і АПТ беруть особисту відповідальність за діяльність своєї країни у 

рамках, що визначаються правилами угрупувань та виходячи з цього вважають таку 

співпрацю "інтеграцією" та "модернізація" розвитку регіону, наголошуючи, що в 

цих процесах важливу роль відіграє саме держава та державна національно-

орієнтована політика країн АСЕАН. У Ханойському плані дій АСЕАН 1998 року 

було задекларовано намір "продовжити зусилля щодо прискорення взаємовигідної 

інтеграції країн, які її утворюють, і народів заради сприяння миру, стабільності, і 

добробуту в регіоні" [149]. Таким чином, політика інтеграційної взаємодії 

визначається на міждержавному рівні, включає компоненту державно-

національного економічного егоїзму, фактично не залишаючи простору для 

корпоративно-приватного впливу на ці процеси і, завдяки цьому, формування 

структури міждержавної взаємодії на консенсусній основі дозволяє управляти 

процесами поділу праці у такий спосіб, щоб не відбулось розшарування країн за 

принципами домінування (центр) – обслуговування (супутність) – периферійність 
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(монокультурність). На цій самій основі протягом останніх п’ятнадцяти років в 

регіоні відбувалось і міждержавне оформлення багатостороннього механізму 

спільних дій в сфері безпеки – Регіонального форуму АСЕАН, учасники якого 

підтверджували намір "гармонізації позицій" [108]. Суб'єктами переговорного 

процесу були високі державні особи, чия особиста відповідальність  за хід роботи 

зафіксована на тривалу перспективу.  

 

3.2. Безпековий вимір суспільно-політичних трансформацій в 

інтеграційному просторі АСЕАН 

 

 Модернізаційні зміни, що, безперечно, пов’язані з якістю обраної їхньої 

моделі і політикою покрокової її реалізації в країнах АСЕАН, торкалися  всіх рівнів 

і відбулись у всіх сферах, вплинули, також, на рівень безпеки країнах і в цілому в 

регіоні. Суспільно-економічна і політична інтеграція країн АСЕАН, як вже було 

доведено, спонукали до створення, наприклад, таких структур як Регіональний 

форум АСЕАН і Східноазійський саміт, де АСЕАН  відіграє провідну роль. Ці 

інституції посідають важливе місце в формуванні регіональної системи безпеки, в 

тім числі, і в АТР в цілому. Слід констатувати, що сьогодні на АСЕАН замкнено всі 

трансрегіональні діалогові структури АТР – Форум АСЕАН з питань регіональної 

безпеки (АРФ), Форум Азія – Європа (АСЕМ), Азійсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво (АТЕС), Східно-Азійський саміт (САС). При цьому, АСЕАН 

виконує системоутворюючу роль, пов’язуючи всі елементи інституційної структури 

АТР,  включаючи і компоненти системи безпеки. 

 Необхідно відзначити, що з самого початку створення інтеграційних 

структур АСЕАН почала розбудовуватись і спільна політика, спрямована на 

убезпечення регіону Південно-Східної Азії від усіх видів експансії – політичної, 

військової, економічної, культурної. Зокрема, як зазначає український дослідник 

О. Коломієць [217], питання колективної безпеки держав АСЕАН було 

актуалізовано після Другої Індокитайської війни навесні 1975 р. – Договір про 

дружбу і співробітництво і Декларацію згоди країни-учасниці схвалили в Індонезії 
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вже на першому саміті АСЕАН. У цьому,  першому документі  було задекларовано 

правила, якими у взаємних відносинах, а також у врегулюванні спорів і конфліктів 

держави-засновники твердо зобов’язалися керуватися – в інтересах зміцнення 

збереження миру в регіоні дипломатичними засобами, шляхом колективних 

партнерських переговорів вирішувати проблемні питання і відмовитись від 

застосування сили. За цим Договором регіон Південно-Східної Азії мав 

перетворитись на зону миру, свободи і нейтралітету. Т. Ківімакі наголошує, що ще 

Декларація згоди зафіксувала прагнення "п’ятірки", яка її заснувала, спільно та 

індивідуально створювати всебічні сприятливі умови для встановлення і розвитку 

співробітництва між державами регіону, особливо у сфері безпеки, проблеми у якій 

і спонукали країни до об'єднання [84, с. 436]. 

Слід наголосити, що, на думку багатьох дослідників, виконання 

задекларованих у цих документах зобов’язань із забезпечення колективної безпеки 

АСЕАН протягом 70-х– 80-х рр. великою мірою стало можливим завдяки політиці 

нейтралітету і проголошенню Асоціацією без’ядерного статусу.  Розширення засад 

мирного співіснування країн АСЕАН почалося після закінчення холодної війни. 

Зміни у складі країн-учасниць (у 1984 році після отримання незалежності до її 

складу був прийнятий Султанат Бруней; у 1995 році до неї вступив В’єтнам, 

пізніше Лаос, М’янма і Камбоджа) зумовили необхідність уточнень і закріплення 

оновлених положень. Папуа-Нова Гвінея, острівна держава, що формально 

належить до Океанії, у 1976 р. отримала статус спостерігача (у 1981 р. – 

спеціального спостерігача);  2002 р. статусу спостерігача надано Східному Тимору. 

На отримання статусу спостерігача розраховує і Австралія.  

Починаючи з 1994 р. за всіма правилами превентивної дипломатії Асоціація 

ініціювала створення нового механізму безпеки – регіонального форуму АСЕАН, 

завданнями якого стало забезпечення методом  постійного діалогу й консультацій 

безконфліктного розвитку регіону АСЕАН і Азійсько-Тихоокеанського регіону в 

цілому. Це новий формат щорічних засідань, коли країни-учасниці АСЕАН в ході  

конструктивного діалогу  обговорюють і вирішують нагальні проблеми безпеки в 

регіоні спільно з їхніми  позарегіональними партнерами, серед яких Росія, США, 
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Китай, Японія. "В цілому завданням цього форуму є вирішення проблеми 

зміцнення довіри з застосуванням інструментарію превентивної дипломатії 

(посилення співробітництва урядових, міжурядових, громадських організацій та 

академічних установ) і створення надійної системи безпеки в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні, шляхом " [217]. 

 Як цілком слушно зауважує О. Коломієць [217], специфіка АСЕАН, як  

співтовариства безпеки полягає в тім, що усі форми співробітництва в Асоціації 

багатосторонні і взаємозалежні, тому колективний характер безпеки виглядає як 

"взаємозалежність безпеки" [217, с. 219]. В її основі принципи попередження 

конфліктів (за допомогою превентивної дипломатії), превентивне формулювання 

правил і норм поведінки та дотримання їх; превентивна розробка механізмів 

врегулювання конфліктів політичними методами.  Це дозволило перетворити 

"Співтовариство безпеки" (СБА) у форму безпекового співробітництва 

регіональних держав. Завдяки йому національна безпека країн взаємопов’язана в 

єдину систему, у якій національні інтереси в сфері оборони є виявом інтересу всієї 

спільноти. Водночас, СБА – це не військова організації, і вона не передбачає 

створення колективних збройних сил,  не має вертикально-інтегрованої структури, 

яка потребує узгоджених рішень. Таким чином, специфіка сучасної системи 

колективної безпеки регіону полягає в тім, що вона створена у відповідь на загрози 

безпеці країнам регіону і регіону в цілому. 

 Аналізуючи різні фактори, що сприяли становленню багатопланового 

"феномена АСЕАН", не можна не помітити, що в їх основу спочатку було 

покладено наявність стабільності в інтеграційних прагненнях, що об’єднувало 

країни Південно-Східного регіону. Водночас, успіхи, досягнуті АСЕАН у сфері 

безпеки і цивілізаційна приналежність спонукали країни АСЕАН завершити ці 

процеси і проявити "рішучість вивести регіональне співробітництво далеко за 

рамки традиційної міждержавної взаємодії" і на транс регіональний рівень. В 

результаті, не дивлячись на значні складнощі, які виникали у самих країн-членів 

АСЕАН на шляху інтеграції, цей процес повільно, але наполегливо пробивав собі 

дорогу. Участь АСЕАН в інтеграційних процесах АТР йшло за двома основними 
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контурами: внутрішнім, орієнтованим на створення і зміцнення "інтеграційної 

основи" в рамках власне Асоціації, і зовнішнім, в якому Асоціація виступала в 

якості "консолідованого гравця" у взаєминах з позарегіональними партнерами. 

Результатом цього процесу стало формування в АТР потужної надбудови у вигляді 

інституціональної структури міжнародних інтеграційних механізмів за участю 

АСЕАН, яка спиралася на дещо ненадійну основу, яку являла собою сама 

Асоціація. У цих умовах завдання зміцнення інтеграційних і безпекових засад 

АСЕАН, переведення цього процесу на новий, більш високий рівень набуло для 

Асоціації життєво важливого значення. Головним форматом об’єднаних зусиль 

членів Асоціації на цьому напрямку став проект Співтовариства АСЕАН [178, с. 

122].  У сфері політики і безпеки створення Співтовариства означало перетворення 

АСЕАН в анклав держав Південно-Східної Азії, заснований на верховенстві права, 

спільних цінностях і нормах, формуванні "динамічного і відкритого регіону у 

взаємозалежному світі" [15]. Хартія суспільно-культурного співтовариства 

позиціонувала майбутнє АСЕАН як регіону, де буде сформована "спільна 

ідентичність", забезпечено "зближення існуючого розриву в рівнях розвитку" [15].  

 У світлі цих процесів важливо проаналізувати історичний контекст  

створення Спільнота, зокрема, для розвитку системи спільної безпеки АСЕАН. Так, 

у жовтні 2003 р. 9-й саміт АСЕАН в прийнятій на ньому "Другій декларації згоди 

АСЕАН" зафіксував готовність сформувати до 2020 р. Спільноту АСЕАН, яка 

включатиме Економічне співтовариство АСЕАН, Співтовариство АСЕАН з питань 

безпеки та Суспільно-культурне співтовариства АСЕАН – водночас, створення усіх 

спільнот за цими напрями розглядалось як важлива безпекова умова і складова  

існування регіону. Проведений в листопаді 2004 р. Десятий саміт АСЕАН прийняв 

"Програму дій в рамках суспільно-культурного співтовариства АСЕАН" і 

"Програму дій співтовариства АСЕАН з питань безпеки", офіційно визначивши 

мету – розробку Статуту АСЕАН, який закладе правову основу формування 

Співтовариства АСЕАН. 

 У Себуанській декларації, прийнятої на Саміті  в січні  2007 р. було прийнято 

рішення про офіційний початок розробки Статуту АСЕАН і дострокове завершення 
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будівництва спільноти АСЕАН до 2015 р. У листопаді того ж року, на 13-му саміті 

АСЕАН, був прийнятий Статут АСЕАН. Дана подія стала юридичною гарантією 

розбудови спільноти АСЕАН. Крім цього, на саміті було затверджено "План 

створення Економічного співтовариства АСЕАН", який вкотре підтверджував намір 

країн регіону створити економічне співтовариство в рамках Асоціації до 2015 р. 

Отже, тимчасові параметри здійснення планів створення Товариства і його 

компонентів неодноразово пересувалися і в підсумку були прив’язані до 2015 р. 

Однак у міру наближення термінів, відведених на створення Співтовариства, в 

рядах АСЕАН і в експертному середовищі стало наростати усвідомлення розриву 

між заявленими цілями і практичними результатами інтеграції [13]. 

 До цього слід додати, що важливою подією в інтеграційного розвитку 

АСЕАН було офіційне введення в дію Статуту Асоціації у грудні 2008 р. У ньому 

було чітко прописано, що до складу співтовариства АСЕАН увійдуть Економічне 

співтовариство, Спільнота з питань безпеки та Суспільно-культурна спільнота. 

Після створення триєдиної Спільноти у АСЕАН з’явиться нова єдина мета, єдиний 

статус і єдиний голос для спільної протидії майбутнім глобальним і регіональним 

викликам. В лютому 2009 р. керівники країн АСЕАН на 14-му саміті підписали 

Декларацію про дорожню карту АСЕАН на 2009-2015 рр. і низку відповідних 

документів, висунули стратегічну концепцію, поставили конкретну мету і 

розробили план дій по створенню спільноти АСЕАН в 2015 р. У жовтні 2010 р. 

керівники країн АСЕАН на 17-му саміті імплементували план розвитку 

комунікацій і транспорту АСЕАН, до якого увійшло понад 700 проектів та планів, 

на які планувалось виділити понад 38 млн. дол. Реалізація цього плану мала 

сприяти створенню єдиної комунікативної системи в рамках АСЕАН. У травні 

2011 року учасники 18-го саміту АСЕАН задекларували готовність продовжувати 

роботу з розширення кола завдань і цілей будівництва співтовариства АСЕАН 

відповідно до принципів дорожньої карти інтеграції АСЕАН і виходячи за її межі. 

 Важливим документом для розвитку АСЕАН, на думку експертів, стали 

прийняті на 27-му саміті Асоціації (листопад 2015 р.), що відбувся в столиці 

Малайзії, Декларація "АСЕАН – 2025: разом в майбутнє", а також концепція 
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"Бачення АСЕАН – 2025". У 2016 р. цей пакет було доповнено новим документом 

"Взаємопов’язаність АСЕАН – 2025" і новим Робочим планом реалізації Ініціативи 

інтеграції АСЕАН (ухваленим 2000 р.). Зовнішньополітичні пріоритети АСЕАН 

згідно цим документам стосувались питання  створення в країнах ПСА зони, 

вільної від ядерної зброї. Зауважимо, такий договір було підписано ще в 1995 р. і в 

дію він вступив в 1997 р. У новій інтерпретації ця проблема розглядалась як 

колективна для АТР і враховувала нові обставини, що виникли в регіоні.  

 В контексті нашого дослідження вважаємо за важливе наголосити, що іншим 

ключовим напрямком у розвитку системи безпеки АСЕАН є морська безпека. Всі 

питання у цій сфері вирішує низка спеціальних інституцій. Так, з 2007 р. діє 

Морський форум АСЕАН, як механізм діалогу між представниками державних 

відомств і академічних кіл "десятки" з широкого спектру питань забезпечення 

свободи судноплавства. З 2012 р. проводиться Розширений морської форум АСЕАН 

за участю Росії, Австралії, Індії, Китаю, Нової Зеландії, Республіки Корея, США і 

Японії.  

 Багатосторонній діалог в області політики і безпеки з 2005 р. здійснюється в 

рамках організованих та прив’язаних до зустрічей лідерів АСЕАН Східно-

азійських самітів (САС) за участю "десятки" і шести її зарубіжних партнерів: КНР, 

Японії, Республіки Корея, Індії, Австралії та Нової Зеландії. На 5-му саміті 2010 

року було прийнято рішення про приєднання до цього механізму Росії та США. На 

міністерському рівні з 1994 р. діє Регіональний форум АСЕАН з безпеки (АРФ), що 

охоплює 27 країн, включаючи "десятку", її діалогових партнерів і ряд інших держав 

АТР.  Міністерські сесії САС і АРФ, що моніторять безпекову ситуацію, 

проводяться щорічно. 

 Відзначимо, що у напрямі безпеки станом на  2017 р. співробітництво країн 

значно посилилося. На півдні Філіппін, де тривають бої з прихильниками 

терористичного угруповання "Ісламська держава", задіяні військові сили з різних 

країн, а в мусульманських Малайзії та Індонезії поліція регулярно звітує про арешт 

бойовиків, які раніше воювали в Сирії. Країни АСЕАН підтвердили прихильність 

підтриманню миру і боротьбі з тероризмом і зараз працюють над створенням 
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власного миротворчого контингенту. Проте, в цілому партнери мають абсолютно 

різні військово-політичні пріоритети і користуються правом на суверенне їхнє 

досягнення, тому поки що кооперація обмежується спільними навчаннями, 

координацією роботи штабів та обміном інформацією. Водночас на даний час 

країни "Азійської десятки", як і раніше,  декларують свою відкритість до кооперації 

в сфері безпеки [297]. 

 "Десятка", водночас, концентрує низку багатосторонніх регіональних 

механізмів і структур, які здійснюють взаємодію в сфері безпеки економічного 

співробітництва та лібералізації торговельних режимів в АТР. В його основу 

закладено цілу систему "діалогів" АСЕАН з провідними державами світу – 

традиція, що зародилася в 1970-ті рр. Повноформатним діалоговим партнером у цій 

системі поряд з Австралією, Індією, Канадою, Китаєм, Новою Зеландією, 

Республікою Корея, Росією, США та Японією став, також, Євросоюз і 

"секторальний" партнер АСЕАН по діалогу Пакистан. В 1999 р. був сформований 

механізм поглибленої взаємодії Асоціації з Китаєм, Японією та Республікою Корея 

в форматі "АСЕАН плюс 3". У цьому форматі країни регіону шукають шлях до 

економічної безпеки. 

17 березня 2018 р. в Сіднеї відбувся міжнародний форум, названий 

"Спеціальним самітом АСЕАН – Австралія" (перше в історії засідання лідерів 

АСЕАН, що проводилося в Австралії). На форумі глав держав і урядів Брунею, 

В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру і Таїланду та 

міністра закордонних справ Філіппін традиційно обговорювались поточні 

проблеми і шляхи їхнього вирішення. Проте, напередодні, 8 березня 2018 р., 

представники п’яти країн-учасниць Спеціального саміту – Австралії і країн-членів 

АСЕАН Брунею, В’єтнаму, Малайзії та Сінгапуру,  поставили свої підписи під 

угодою про транстихоокеанське партнерство (ТТП) щодо формуванні масштабної 

регіональної зони вільної торгівлі, яка також об’єднає Канаду, Мексику, Нову 

Зеландію, Перу, Чилі та Японію. Низка держав-членів АСЕАН, перш за все Таїланд 

та Індонезія, також висловили бажання приєднатися до ТТП, про що їхні лідери 

заявили на зустрічі з колегами в Сіднеї, також Індонезії Д. Відодо проінформував 
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дотичні  суспільні кола про намір Джакарти приєднатися до ТТП" [160]. Власне це 

стало кроком до економічної відкритості регіону, що загострював питання 

економічної безпеки. 

 Учасники саміту провели, також, дискусію з однієї із найскладніших проблем 

регіональної безпеки – територіальних суперечок щодо акваторії Південно-

Китайського моря (ПКМ). Дебати про приналежність Парасельских островів 

(Сиша) і архіпелагу Спратлі (Наньша) вже багато років ведуть з Китаєм країни 

АСЕАН - Бруней, В’єтнам, Малайзія і Філіппіни. Основною причиною 

напруженості є спроби встановити контроль, в тому числі і за рахунок військової 

складової, над районом поблизу Малаккської протоки,  яка забезпечує близько 60% 

китайської торгівлі і до 80% китайського імпорту вуглеводнів. У спільній заяві, 

поширеній за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Австралії 

і Індонезії, відзначаються "зусилля АСЕАН і Китаю в роботі щодо якнайшвидшого 

створення ефективного Кодексу поведінки сторін у ПКМ відповідно до 

міжнародного права". Австралія веде партнерський діалог з АСЕАН з 1974 р., а в 

2014 р. було оголошено, що вона разом з Асоціацією стають "стратегічними 

партнерами". В даному контексті низка дослідників звернула увагу на заяви 

президента Індонезії напередодні сіднейського саміту, який, торкнувшись питання 

про можливе приєднання Австралії до АСЕАН, назвав це "хорошою ідеєю", 

реалізація якої позитивно вплине на економічну і політичну стабільність в регіоні. 

"Ми із задоволенням сприйняли слова президента Індонезії про нашу країну, але 

мова йде про питання, що відноситься до компетенції АСЕАН", – заявив у 

відповідь Тернбулл [161]. 

 В контексті проблеми посилення безпекових складових інтеграції зазначимо, 

що 4 червня 2018 року в Сінгапурі відбулася 15-я конференція Регіонального 

форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії з безпеки. Учасники зустрічі 

обмінялися концепціями вирішення актуальних питань безпеки в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні і конкретних заходів її зміцнення, а також обговорили 

нові виклики і загрози, які виникли останнім часом. "На полях" заходу відбувся ряд 

двосторонніх контактів з главами військових делегацій країн-учасниць 
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Регіонального форуму АСЕАН з безпеки. Що важливо, було, також, обговорено 

окремі аспекти двостороннього військового співробітництва. За повідомленням 

інформаційних агентств, було підтверджено, що Регіональний форум АСЕАН з 

безпеки, утворений ще в 1994 році, є провідним механізмом загальнорегіонального 

діалогу з усього спектру питань забезпечення миру і стабільності в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. Форум, що об’єднує 27 учасників: країни АСЕАН 10 

їхніх діалогових партнерів Асоціації – Австралію, Індію, Канаду, Китай, Нову 

Зеландію, Республіку Корея, Росію, США, Японію і Євросоюз, а, також, 

Бангладеш, Східний Тимор, КНДР, Монголію, Пакистан, Папуа-Нову Гвінею і Шрі-

Ланку низку рішень щодо проблемних питань в регіоні [305]. 

 Успіхи АСЕАН вимірюються не лише високим ступенем економічної 

взаємозалежності та безпеки, а й, важливіше, створенням масштабної переговорно-

політичної комунікаційної інфраструктури в рамках Південно-Східної Азії, що 

поширюються на позарегіональні держави. АСЕАН стала ініціатором створення 

цілої мережі інституційних переговорних майданчиків з проблем економічного 

співробітництва і безпеки за участю США, Китаю, Росії, Японії, ЄС, Австралії і ін. 

Таким чином, АСЕАН стала системоутворюючим елементом структури безпеки і 

співробітництва, яка формується в АТР. Водночас, єдність Асоціації і її 

солідаристські принципи зазнають сьогодні серйозного тиску з боку цих держав – 

ведеться боротьба як за вплив на держави АСЕАН, так і на Асоціацію в цілому, що 

доповнюється проблемами, які породжуються протистоянням США і Китаю [146].   

 Тим більше, що, як і будь-яка інша інтеграційна структура, АСЕАН також має 

свої недоліки: по-перше, зберігається величезна прірва  між розвиненими країнами 

АСЕАН і країнами, що розвиваються (ВВП Сінгапуру 53 тис. дол., а Камбоджі 1,3 

тис. дол. на душу населення), що  не сприяє формуванню тієї якості спільноти, про 

яку йдеться в девізі АСЕАН "одне бачення, одна ідентичність, одна спільнота"; по-

друге, АСЕАН все ще сильно страждає від низької ефективності інфраструктури. 

За оцінками авторитетних джерел, країнам до 2030 р. ще доведеться інвестувати в 

цю сферу близько трьох трлн. дол. для її вдосконалення; по-третє, 120 мільйонів 

населення не має доступу до електрики, а мобілізаційна модель спирається на 
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наявність енергоресурсів. За офіційними даними, попит у країнах АСЕАН на 

енергоресурси зросте на 80% до 2040 р. і масштаб інвестицій в цю сферу має 

сягати 300 млрд. дол. По-четверте, такі спільні проекти країн АСЕАН, як Єдина 

енергосистема АСЕАН, Трансасеанівский газопровід, Мережа автодоріг АСЕАН і 

інші стають все більш довготривалими і витратними у фінансовому відношенні, на 

що Асоціація не розраховувала. По-п’яте, репресивні методи управління у деяких 

країнах Асоціації таких, як Камбоджа і М’янма, становлять загрозу внутрішній 

стабільності організації і дискредитують імідж держав на міжнародній арені. Через 

це привабливість АСЕАН, про яку йдеться у цій роботі, може страждати. Також усе 

перераховане веде до виникнення гуманітарних криз,  а також поглиблю розкол між 

країнами всередині об’єднання, для вирішення цього інститути всередині країн і 

АСЕАН поки що не створені [110]. 

    З початку XXI ст. країни-члени АСЕАН розпочали модернізацію своїх 

збройних сил та інших силових структур. До цього їх підштовхують: новий 

науково-технологічний уклад, який сформувався за останні роки; зміна військово-

політичного балансу в АТР і ускладнення військово-політичної ситуації в регіоні 

(зокрема, навколо архіпелагу Спратлі і Парасельских островів): необхідність 

ефективно протистояти тероризму і піратству, організованій злочинності і 

незаконній міграції. Стійке економічне зростання країн АСЕАН дозволяє їм 

збільшувати свої військові бюджети. Так, з 2003 р. по 2009 р. В’єтнам, Індонезія, 

Малайзія, Сінгапур, Таїланд і Філіппіни в сукупності збільшили витрати на 

оборону з 20,3 млрд. до 25,4 млрд. дол., тобто в середньому по 3,8% на рік, а за 

останні 5 років – по 4,1%. Якщо такі темпи збережуться і  надалі, сумарні військові 

витрати цих країн у 2020 р. можуть наблизитися до 40 млрд. дол., що робить 

Південно-Східну Азію вельми перспективним ринком збуту новітніх озброєнь і 

військової техніки [8], [171]. 

 Необхідно також зауважити, що величезна кількість латентних міждержавних 

конфліктів, які існують в ареалі Східної Азії, мають розглядатися як потенційні 

епіцентри можливої дисфункції всередині Азійської регіональної системи безпеки, 

що тільки зароджується – "ASEAN Centric Fora" (Регіональний Форум АСЕАН, 
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Саміт країн Східної Азії, Зустріч Міністрів Оборони АСЕАН+ (ЗМОА+)). 

Невпинне зростання впливу "китайського фактора" в регіоні та посилення 

глобального американо-китайського суперництва на тлі невирішених конфліктів за 

архіпелаги Спратлі та Парасели, боротьба за субрегіональне лідерство між 

Індонезією (таласократія) й В’єтнамом (телурократія), а також існування цілої 

низки інших територіальних суперечок між регіональними акторами безпекової 

системи не тільки можуть спотворювати процес формування колективної 

безпекової ідентичності, але й потенційно спроможні дестабілізувати внутрішньо-

регіональні зв’язки в політичній, економічній та культурній площині [155]. 

 Слід погодитись з І. Підберезних, яка вважає, що в "міжнародно-політичних 

реаліях Південно-Східної Азії, починаючи з кінця ХХ ст., сформувалися 

міжнародні режими безпеки двох типів: по-перше, режим транспарентності й 

довіри, які пов’язані головним чином з інформаційно-комунікативним обміном і 

забезпеченням відкритості та передбачення військової діяльності; по-друге, 

стримувальні режими (режими нерозповсюдження), які гарантують заборону або 

обмеження щодо певних видів військової діяльності" [269]. Сучасний етап 

розвитку регіону позначений формуванням у рамках моделі колективної безпеки 

багатосторонньої взаємодії на регіональному рівні. Головним безпековим 

завданням АСЕАН є не допустити домінування в цьому регіоні якоїсь однієї з 

великих країн, що змушує Асоціацію до постійного пошуку нових шляхів 

співпраці з США, Китаєм, Японією і Російською Федерацією, та залучення цих 

країн до багатосторонніх регіональних структур з метою підтримання їхньої 

зацікавленості в стабільному розвитку регіону, проте, за умови, що ними буде 

визнаватись міжнародна правова база, закладена у Договорі про дружбу і 

співробітництво в Південно-Східній Азії, Договорі про створення в Південно-

Східній Азії зони, вільної від ядерної зброї (Бангкокський договір 1995 року), 

концепції АСЕАН «Бачення – 2020», Другій декларації згоди АСЕАН 2003 року і, 

особливо, підписаній в 1992 році Декларації АСЕАН про поведінку сторін у 

Південно-Китайському морі, яка встановлює Кодекс поведінки держав АСЕАН. 

Йдеться перш за все про незастосування сили і невтручання інших країн у справи 
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регіону в процесі вирішення спорів про суверенітет острівних територій в 

Південно-Китайському морі. 

 Автор дослідження вважає за необхідно підкреслити, що інтеграційне 

об’єднання, яке базується на принципах неофіційної дипломатії та невтручання у 

внутрішні справи (нормотворчий інститут "ASEAN Way"), "пом’якшувало" 

відцентрові тенденції пов’язані з викликами довкола невирішених конфліктів. 

Згідно з думкою професора А. Ачар’я, керівництву АСЕАН вдалося створити 

систему субрегіональної безпеки, яка є залежною від процесу "пошуку консенсусу" 

та поваги до державного суверенітету [2].  

 Підписавши декларацію "Зона миру, свободи та нейтралітету" в 1971 р. та 

договір "Про дружбу та співробітництво" (надалі ТАС) у 1976 р., лідери країн-

членів АСЕАН спромоглися окреслити норми регіональної поведінки спочатку в 

Південно-Східній Азії, а згодом розпочати процес їх поширення на країни регіону 

(Китай приєднався до ТАС у 2003; Японія, Індія, Росія та Південна Корея в 2004 

році). Окрім вироблення норм регіональної поведінки, що частково нагадує 

Вестфальську систему міжнародних відносин – принцип апріорності державного 

суверенітету, країни-члени АСЕАН започаткували та розвинули регіональні 

безпекові інститути, що мають на меті підтримувати систему зсередини. Зокрема, 

мова йде про ініційований на 26-й зустрічі міністрів АСЕАН в 1993 році у 

Сінгапурі безпековий інститут Регіональний Форум АСЕАН (АРФ) та нещодавно 

створений Саміт країн Східної Азії (ССА), що провів своє перше зібрання в Куала-

Лумпурі у 2005 році. На даний час АРФ та ССА, за виключенням американської 

системи двосторонніх безпекових договорів, що поступово деактуалізуються, 

"система Сан-Франциско" та новостворений ЗМОА+ (2010 р.), є єдиним 

макроінститутом, що зміцнює безпекове співробітництво всередині Азійського 

регіону. Особливу роль у цьому "дихотомічному об’єднанні" відіграє АРФ, адже 

цей форум включає 27 учасників, на противагу 18-ти в ССА, має довшу історію 

розвитку та, на відміну від Саміту країн Східної Азії, ключовими питаннями 

порядку денного АРФ є безпекові тренди в регіоні. Де-факто АРФ перетворився на 

неофіційний майданчик обговорення проблем, що виникають в Азії. З огляду на 



176 

 

  

цей факт, доцільним напрямком аналізу Азійської регіональної безпекової системи 

мають стати дослідження пов’язані з Регіональним Форумом АСЕАН як ключовим 

компонентом "ASEAN Centric Fora" [155]. 

 У контексті нашого дослідження дуже важливим питанням залишається про 

евентуальний внесок АСЕАН в процесі мирного зміцнення економічної і 

політичної стабільності АТР, де найбільші регіональні і глобальні державні гравці 

відстоюють свої інтереси. У цьому контексті слід підкреслити переплетення і 

взаємообумовленість економічного розвитку і створення нового порядку в області 

безпеки. Держави-члени АСЕАН вирішили не тільки обговорювати відповідні 

проблеми в рамках відкритого майданчика АРФ, але і посилити Спільноту АСЕАН 

в області політики і безпеки. Тут відбувається розвиток диференційованої системи 

"концентричних кіл": зміцнення АСЕАН + 3 (діалог з КНР, Південною Кореєю, 

Японією) і АРФ. Крім того, спостерігається динаміка і в рамках АСЕАН + 6 

(АСЕАН + 3, а також Індія, Австралія і Нова Зеландія). У цьому контексті 

анонсоване в 2012 р. Всеосяжне регіональне економічне партнерство (ВРЕП) є 

потенційно дієвим інструментом, що забезпечує нормативні рамки для інвестицій і 

торгівлі [295].   

 Більш широкий формат Східно-Азійських самітів (до якого підключилися 

Росія і США) став базою для обговорення ідеї створення "Східно-азійської 

спільноти" і його наслідків на регіональному і глобальному рівнях. Що стосується 

безпеки, важливо відзначити, що АСЕАН грає центральну роль в роботі зі 

створення ще ширшого механізму АРФ, який охоплює АСЕАН + 6, ЄС, США, 

Пакистан і кілька невеликих тихоокеанських держав. Тут об’єднання є рушійною 

силою в питаннях запобігання конфліктам і миротворчості, в тому числі і в 

неспокійному Південно-Китайському морі. Нагадаємо, що Регіональний форум 

АСЕАН з питань безпеки, створений ще в 1993-1994 рр. власне для реалізації 

основної мети країн-учасниць – забезпечення стабільності і миру в регіоні,  

потребує адаптації до нових міжнародних умов - вакууму безпеки, що виник [295]. 

 Головне завдання держав Південно-Східної Азії сьогодні – на рівних вписати 

АСЕАН до світу таких гігантів, як США, КНР і Японія. Незважаючи на серйозні 
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територіальні суперечки і політичні протиріччя КНР і багатьма її сусідами, це 

завдання вирішується досить успішно завдяки активній позиції Росії і ЄС: 

порівняння досягнень АРФ з нещодавніми (2013-2015 рр.) провалами більш 

інституціоналізованої ОБСЄ може бути повчальним. Проте, АРФ. що як і раніше, є 

слабкою структурою, заснованою на консультаціях між учасниками, та пропонує 

набагато більше варіантів співпраці, ніж просто риторику, наприклад, шляхи 

подолання складних відносин з найбільшою державою і торговим партнером – 

КНР. Вони долаються саме завдяки багатосторонньому формату участі країн в 

переговорному процесі. Проте, проблеми в Південно-Китайському морі – 

залишаються найважливішим пунктом в порядку денному регіональної безпеки, з 

чим погоджуються і провідні китайські експерти [34]. Саме тому регулярні 

міжурядові зустрічі, особливо на рівні глав держав регіону, є такими важливими: 

вони покликані сприяти солідаризації і соціалізації у регіоні завдяки використанню 

інструментів зміцнення довіри, превентивної дипломатії і мирного вирішення 

конфліктів. У цьому розумінні вимагає права голосу і Європейський Союз. Як 

зазначають дослідники, відмова країн АСЕАН і КНР від використання сили як 

засобу вирішення територіальних проблем і суперечок щодо природних ресурсів – 

це ключовий крок вперед у справі розбудови абсолютно нового порядку в АТР 

[295].  

 В межах даного дисертаційного дослідження необхідно відзначити, що 

формати АСЕАН + 3 і АСЕАН + 6 доповнюються ініціативою ВРЕП, а АСЕАН 

виходить на центральні позиції в процесі азіатизації (азіоцетричності) 

регіонального співробітництва. Це є відповіддю на виклики глобальної 

нестабільності, породжуваною також односторонніми діями таких акторів, як 

авторитарний режим КНДР і США, під керівництвом президента Д. Трампа, який 

обрав наразі нову тактику поведінки  у регіоні. Загалом провідну роль в регіоні 

відіграють три держави-гіганта: Японія, Індія і Китай. Вперше в історії АТР 

викликом стає одночасне зростання політичного і економічного впливу цих 

конкуруючих акторів. Японія, економічний гігант і технологічний лідер, що 

подолала спадщину імперського минулого і не надавала серйозного значення 
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регіональній політиці після Другої світової війни, ймовірно, стане найбільш  

дієвим актором АСЕАН + 3 і АСЕАН + 6, ніж після прийняття Токійської 

декларації 2003 р. і в період прем’єрства Ю. Хатоями. Прем’єр-міністр С. Абе 

погодився посилити тристоронню співпрацю у Північно-Східній Азії, АСЕАН + 3 і 

ВРЕП, використовуючи різноаспектні кооперуючи механізми внутрішньо 

регіональної співпраці, в першу чергу, в сферах економіки і безпеки [295].  

 Наступним головним завданням країн регіону є узгодження регіональних, а 

також міжрегіональних зв’язків з системою глобального управління, що тягне за 

собою переосмислення відносин з ЄС і США, а також міжнародними 

організаціями. Висока активність за межами АТР все більшою мірою впливає на 

динаміку діяльності АСЕАН, наприклад, участь в роботі "Групи двадцяти" 

(Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, КНР, Франція, Німеччина, Індія, 

Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, ПАР, 

Великобританія, США і ЄС), консультативних органів ООН і таких міжурядових 

майданчиків, як АТЕС, та започаткування двосторонніх регіональних діалогів з 

МЕРКОСУР, ССГПЗ, Росією, а також Форуму "Азія-Європа", який функціонує вже 

більше двох десятиріччя [295] дає видимі результати. 

 Як вже зазначалося вище, АСЕАН спирається на три безпекові опори: 

Товариство безпеки, Економічне співтовариство і Соціокультурну спільноту. Одним 

із завдань Соціокультурної спільноти АСЕАН є розвиток демократичних інститутів 

прав людини – у Статуті АСЕАН, який включає 14 принципів щодо поваги 

основних свобод і заохочення соціальної справедливості (п.п. "i" п.2 ст. 2 Статуту)" 

[197],  вперше задекларована мета щодо заохочення і захисту прав людини і 

основних свобод з урахуванням прав і обов’язків держав-членів АСЕАН (п.7 ст. 1), 

а у п. А.1.5. Плану дій Співтовариства в області політики і безпеки зафіксовано 

дотримання цих прав як умову розвитку політичного співробітництва.  

Міжурядова комісія АСЕАН щодо заохочення і захисту прав людини, 

створена у 2009 році,  мала сприяти демократизації суспільств і була покликана: 

координувати діяльність усіх органів АСЕАН, що займаються правами людини; 

займатися розробкою засадничих основ відповідної Декларації [197]; просувати у 
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державах-членах міжнародні акти з прав людини та спонукати їх приєднуватися і 

ратифікувати декларацію. Результатом її роботи стало прийняття 18 листопада 2012 

року в Пномпені (Камбоджа) "Декларації АСЕАН з прав людини". У ній було 

синтезовано загальні зобов’язання держав, які вже містились у Загальній 

Декларації прав людини, Статуті ООН, Віденській Декларації і в Програмі дій. 

Інші, універсальні міжнародно-правові акти, що стосувалися прав людини і стали 

загальними для АСЕАН відбивали Конвенцію ООН про права дитини 1989-го року. 

Регіональна модель заохочення і захисту прав людини в АСЕАН в цілому 

відображає специфіку інтеграції держав Південно-Східної Азії: впроваджуючи у 

цю сферу інновації, засновані на спільних цінностях, держави регіону досягають 

певної згоди: декларують, водночас. відданість демократії і слідування сучасним 

міжнародним трендам і демонструють розбудову громадянського суспільства, а з 

іншого боку, здійснюють прихований і прямий опір втручанню у внутрішні справи 

держав і посилюють  консультативну модель захисту прав людини [197]. 

 Таким чином, АСЕАН намагається стати одним з нових центрів сили, який 

виникає в результаті формування нової системи світового порядку. Однак слід 

звернути увагу, що, з одного боку, в країнах АСЕАН відсутні історичний досвід і 

чітко амбітний політичний курс для того, щоб стати глобальним гравцем на 

світовій арені, з іншого боку, АСЕАН доводиться мати справу з новими викликами, 

що виникають в результаті глобалізації та еволюції світопорядку. До таких 

викликів можна віднести наступні: по-перше, політичні курси ЄС і США, 

спрямовані на протекціонізм, являють собою один з найсерйозніших викликів для 

АСЕАН, для якої можливості досягнення економічного прогресу пов'язуються з 

глобалізацією та відкритістю чужих ринків і закритістю власних. У цьому сенсі 

АСЕАН знаходиться в небезпечному становищі, яке може привести до 

недостатньої інтегрованості в світову економіку; по-друге, угоди про зони вільної 

торгівлі, які підписані між економічно розвиненими країнами АСЕАН і третіми 

особами, призводять до поглиблення прірви між розвиненими країнами АСЕАН та 

країнами АСЕАН, що розвиваються; по-третє, в результаті ескалації напруженості 

між США і Китаєм, АСЕАН може виявитися об’єктом суперництва двох держав 
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навколо Південно-Китайського моря. Така ситуація погрожує руйнуванням всіх 

зусиль Асоціації, яка довгі роки прагнула не потрапити під вплив великих держав; 

по-четверте, ядерні випробування КНДР стали викликати все більшу стурбованість 

у країн АСЕАН; по-п'яте, активність КНР, що зростає в Південно-Китайському 

морі, починає визначати політичний порядок денний в регіоні. І нарешті, викликом 

є поширення ісламського екстремізму і тероризму на території всіх країн АСЕАН. 

 

3.3. Політика економічної інтеграції країн АСЕАН 

 

 За оцінкою дослідників, модель економічної інтеграції, яка реалізується в 

Південно-Східній Азії, вважається "найбільш успішною в зоні країн, що 

розвиваються"[10, с.4]. Півстоліття тому дана модель інтеграції зародилася в 

субрегіоні, позбавленому компактності, культурно різнорідному і політично 

роз’єднаному, хоча теоретично це і визнавалося необхідними умовами інтеграції, 

яка мала на меті інтеграцію цінностей і вирівнювання економічного розвитку. При 

цьому її суб’єктами виступили не гіганти, навіть за Азійськими вимірами, а група 

середніх і малих країн, що утворили Асоціацію держав Південно-Східної Азії" [10, 

с.4]. За період свого існування, зазначає А. Ачарія, Асоціація пройшла складний 

шлях розвитку від замкнутого угрупування до об’єднання міжнародного масштабу, 

впливового суб’єкта міжнародних відносин, перетворившись на "ядро і опору всіх 

регіональних процесів та інституційних конструкцій в АТР"[3].  

 Однак, необхідно відзначити, що на тлі того, що і досі в питаннях 

формування єдності в сфері політики і безпеки зберігається складна ситуація, 

безсумнівним досягненням АСЕАН визнаний той факт, що на тлі багатьох інших 

районів світу, цей субрегіон тривалий час живе в умовах відносного спокою і 

безпеки. При цьому держави-члени АСЕАН "проявляють зрілий підхід до 

вирішення проблем, які все ще існують між ними вдаючись до використання 

двосторонніх, регіональних і міжнародних механізмів"[86]. Політична зрілість 

АСЕАН проявляється у здатності вирішувати спірні проблеми між країнами, які все 

ще залишаються в латентному неврегульованому стані. Поряд з визнанням 
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необхідності зміцнити внутрішні основи АСЕАН в основоположних документах 

Асоціації робиться акцент на важливості для АСЕАН "забезпечити їй ключові 

позиції в регіональних механізмах, розвиваючи взаємодію з зовнішніми 

партнерами". Відносно створення суспільно-культурного співтовариства збережена 

спадкоємність завдання по формуванню "ідентичності АСЕАН", що заснована на 

"колективній індивідуальності" регіону, культурних і духовних цінностей народів, 

що його населяють"[178, с. 127-128]. 

 Інтеграційна стратегія країн АСЕАН в довгостроковій перспективі націлена 

на перетворення регіону в єдиний суспільно-економічний простір, що заснований, 

як вже зазначалось, на трьох "стовпах", в тім числі і на Економічному 

співтоваристві та Соціогуманітарному співтоваристві. У 2015 році держави-члени 

оголосили про створення Економічного співтовариства АСЕАН, метою якого є 

формування третього за чисельністю населення ринку і сьомої за сукупним ВВП 

економіки в світі. Зусилля країн-учасниць спрямовані на формування 

конкурентоспроможного інтеграційного об’єднання з єдиним ринком і виробничою 

базою, що йде по шляху сталого розвитку, тісної інтеграції в світову економіку і 

глобальні ланцюжки створення вартості. Конкретні кроки по просуванню до 

заявлених цілей включають створення сприятливого ділового клімату, 

запровадження єдиних регіональних технічних стандартів і регламентів, 

проведення скоординованої конкурентної політики, захист прав інтелектуальної 

власності та споживчих прав, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури, 

інновацій та людських ресурсів [330].  

 На зовнішньоекономічному напрямку передбачається, що країни будуть 

дотримуватися узгодженого і послідовного економічного курсу, одним з 

пріоритетів якого є створення зон вільної торгівлі з іншими економічними 

акторами. В даний час АСЕАН підписала угоди про вільну торгівлю з Китаєм, 

Індією, Південною Кореєю, Японією, Австралією і Новою Зеландією. Триває 

експертне обговорення можливого початку переговорів про зону вільної торгівлі з 

Євразійським економічним союзом. Крім того, Бруней, Сінгапур, Малайзія і 

В’єтнам є сторонами Угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТТП), що досі не 
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згорнене. Про своє бажання приєднатися до нього також оголосили Філіппіни, 

Індонезія і Таїланд. Інший масштабний регіональний проект, в якому АСЕАН 

виступає в якості єдиного учасника - це формування Всеохоплюючої регіонального 

економічного партнерства (ВРЕП), проекту, який активно просувається Китаєм, і 

знаходиться на етапі завершення переговорів. 

 У зв’язку з цим вважаємо, що необхідно детальніше зупиниться на питанні 

про інституційну організацію та механізм прийняття економічних рішень в межах 

АСЕАН. Як вже йшлося у другому розділі цього дослідження, особливість АСЕАН, 

як інтеграційного угруповання полягає у відсутності розвиненої інституційної 

організації. Вся діяльність всередині АСЕАН заснована на приматі національного 

суверенітету і принципі невтручання у внутрішні справи. У зв’язку з цим в 

асоціації відсутні наднаціональні інститути. Всі економічні, як і політичні рішення 

приймаються на самітах глав держав-членів АСЕАН і в рамках міністерських нарад 

і консультацій. Технічним забезпеченням, координацією та моніторингом 

діяльності займається Секретаріат АСЕАН в Джакарті (Індонезія). 

 Зазначимо, що сам механізм прийняття рішень також відбиває згадані 

принципи і навіть отримав особливу назву - "Шлях АСЕАН (ASEAN Way)". По 

кожному питанню проводяться ретельні консультації, тривалі обговорення, 

рішення приймаються повільно і поетапно і лише за умови досягнення консенсусу. 

При цьому будь-яка з держав може скористатися принципом "ASEAN-X", 

відповідно до якого, в цілому підтримуючи будь яку з ініціатив, країна може 

відкласти її реалізацію на невизначений час. Наприклад, цей механізм задіяний в 

процесі введення в дію програми самостійної сертифікації експортерів і системи 

"єдиного вікна АСЕАН", запущених в формі пілотних проектів лише в окремих 

державах-учасницях. В АСЕАН фактично відсутні механізми контролю і примусу 

до виконання взятих на себе зобов’язань. Це призводить до затримок і відставання 

у графіку проведення намічених заходів, наприклад, в скороченні нетарифних 

бар’єрів в торгівлі або дотриманні термінів запуску систем електронного 

документообігу [330].  

Політики і інвестори з усього світу вважають АСЕАН критичним ринком, що 
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розвивається, і може посісти важливе місце у глобальній економіці та поповнити 

ряди глобального середнього класу [113]. Але, посилаючись на успіхи АСЕАН, 

вчені вказують і на невирішені суспільно-економічні проблеми, наголошуючи, що 

якщо АСЕАН усвідомлює свої амбіції, лідери регіонального співтовариства 

повинні прагнути не тільки досягти більш високих темпів зростання ВВП, але й 

створювати більше інноваційних і якісних робочих місць, особливо для молоді. Це 

особливо справедливо для Індонезії - країни, де проживає 40 % населення країн 

АСЕАН, яке виробляє 40 % продукції економіки АСЕАН – хоча за останні десять 

років макроекономічні показники Індонезії залишалися стабільними і стійкими, 

тенденції на ринку праці в країні неоднозначні. Як вже зазначалось, Індонезія 

добилася вражаючих успіхів в детінізації економіки: у 2015 році в неформальній 

економіці було зайнято 52 % індонезійських робітників проти 66 % в 2011 році. 

Заробітна у формальному секторі економіки зросла в середньому на 61,8 % в 

реальному виразі, хоча для тих, хто працює на невеликих неформальних 

підприємствах  – всього на 9,5 %. Отже, індонезійська історія зростання в 

основному принесла користь тим, хто має доступ до робочих місць у формальній 

економіці. Для більшості зайнятих зростання їхньої купівельної спроможності не 

відбулось, в той час як скорочення промислового сектора Індонезії посилює цю 

тенденцію.  

Експерти зауважують, що  експорт Індонезії в 2013 році становив лише 38 % 

у порівнянні з 45 % в 2006 році і 56 % в 2001 році, тоді як у Таїланді та Філіппінах 

вони становлять 75 і 78 % відповідно. Нинішня тенденція викликає занепокоєння в 

країні. Самою нагальною проблемою для Індонезії є безробіття серед молоді, яке в 

2013 році становило майже 22 %, тоді як в Індонезії проживає майже 40 % 

населення країн АСЕАН; обмежена кількість робочих місць для молоді загрожує 

негативними економічним перспективам для всього регіону, – зазначають експерти. 

Вони, також, вважають, що економічна інтеграція може вирішити складне завдання 

– створити можливість для Індонезії підтримувати досягнутий нею прогрес, 

одночасно усуваючи багато перешкод, з якими країна стикається в досягненні мети 

спільного процвітання. Тобто за рахунок швидко зростаючого середнього класу в 
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регіоні, який створить нові ринки для індонезійських продуктів і послуг, 

"наприклад, "середнього і багатого класу" В'єтнаму, який до 2020 року, за 

прогнозами, виросте до двох третин від розміру Таїланду, що призведе до 

збільшення споживання і регіональної торгівлі, і створить умови для розбудови 

нових секторів економіки і, відповідно, збільшення робочих місць в Індонезії" 

[113]. Тобто лібералізація ринків країн АСЕАН (пропонована модель модернізації 

усього угрупування) на думку індонезійських експертів, як і інших, призведе до 

вирішення усіх соціальних проблем. Водночас, аналітики розуміють, що посилення 

відкритості у контексті інтеграції призведе до посилення конкуренції в регіоні. 

Отже Індонезія повинна забезпечити, щоб її промислові підприємства і робочі 

руки, включаючи ті, що мігрують, скористалися перевагами зростаючої 

регіональної економіки, але не покладалися на переваги відкритості в контексті 

регіональної конкуренції. Самі ж дослідники роблять дещо несподіваний висновок 

про те, що така відкритість може нашкодити  Індонезії і вона навряд чи буде мати 

такі вражаючі успіхи, якщо тільки не підвищить конкурентоспроможність свого 

виробничого сектора, в тому числі в таких важливих для неї галузях, як харчова 

промисловість, з якими конкурують сильніші гравці з АСЕАН. Фактично 

індонезійські експерти вважають, що у контексті економічної інтеграції мають 

модернізуватись і стати відкритими всі ринки, крім індонезійських, тобто 

неоліберальна модернізація має торкатись лише інших країн АСЕАН. 

 В цілому, незважаючи на згадані обмеження, країнами вже досягнуто певних 

успіхів на шляху інтеграції, що і відображено в оголошенні про створення 

Економічного співтовариства АСЕАН. При цьому відсутність єдиного договору про 

формування Економічного співтовариства добре демонструє відсутність чітко 

регламентованих інтеграційних процедур в АСЕАН на відміну від Європейського 

союзу або Євразійського економічного союзу. Інтегральною частиною процесу 

формування Економічного Співтовариства АСЕАН є план по створенню 

регіональної транспортно-логістичної та енергетичної інфраструктури. Країнами 

узгоджений проект єдиної системи електромереж, в яку входять як існуючі, так і 

плановані до будівництва ділянки ліній електропередачі. Інтегрована 
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енергосистема дозволить країнам Асоціації покрити зростаючі потреби в 

електроенергії, які за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства до 2035 

р. зростуть на 80%, а також підвищити енергетичну безпеку в регіоні. Для 

здійснення цього плану країнам доведеться інвестувати близько 990 млрд. дол. 

США в спільні транскордонні проекти і в національні енергетичні галузі [330].  

 Двома іншими великими проектами є мережа автомагістралей завдовжки 

понад 38 тис км, залізнична мережа Сінгапур-Куньмін (Китай), що зв’язує 

Сінгапур, Малайзію та інші країни континентальної Південно-Східної Азії з 

Китаєм, а також проект Трансасеанівського газопроводу. Трансасеанівський 

газопровід довжиною 4 500 км потребує інвестицій в 7 млрд. дол. США. Сюди не 

включені витрати на обладнання пунктів ре газифікації, необхідні з урахуванням 

пріоритету, що віддається використанню СПГ. До 2020 р. АСЕАН знадобиться 

близько 33 млрд. дол. США на розвиток аеропортів. Найбільші проекти з 

будівництва нових і модернізації старих аеропортів реалізуються в Індонезії (15 

млрд. дол. США), на Філіппінах (будівництво нового аеропорту в Манілі за 10 

млрд. дол. США). Серед проектів морської інфраструктури найбільшими є плани з 

будівництва порту Танджунг Пріок (Індонезія) - 4 млрд. дол. США, Батаан і Давао 

Саса (Філіппіни) - 18,5 млрд. І 422 млн. дол. США, Чабанг (Таїланд) - 3,8 млрд. 

дол. США. Масштабні проекти в сфері телекомунікацій включають, наприклад, 

плани по будівництву 17 тис. вишок в М’янмі і поставок відповідного 

устаткування. Подібні витрати неможливо покрити виключно державними 

джерелами фінансування. У зв’язку з цим держави-учасники АСЕАН все 

активніше проводять політику по залученню прямих іноземних інвестицій [330]. 

 Для світової спільноти важливий також сигнал, отриманий з Сінгапуру, про 

те, що перед обличчям викликів глобалізації, яка призвела до кардинальної зміни 

геополітичної та геоекономічної розстановки сил, лідери країн Південно-Східної 

Азії виробили цілий комплекс заходів, що сприяють зміцненню економічної 

єдності, підвищенню ефективності та динамізму організації, що дозволяє державам 

регіону прискорити і розширити сферу спільного руху по шляху економічної 

інтеграції, в якій вони бачать консолідовану, інтегральну відповідь на виклики і 
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загрози нового покоління.  

В контексті поставлених економічних завдань, керівники держав-членів 

Асоціації відзначили необхідність захисту загального економічного простору, 

економіки та гуманітарної сфери, і затвердили  в 2004 р. спеціальну програму 

спільних дій у цих сферах. В ході її реалізації зміцніло співробітництво 

правоохоронних та інших компетентних органів в боротьбі з транснаціональною 

організованою злочинністю, в тому числі з транснаціональною торгівлею "живим 

товаром", нелегальною торгівлею зброєю, наркотиками, зокрема, було поставлене 

завдання до 2015 р. повністю викорінити наркотрафік в регіоні. Більш ефективною 

стала охорона державних кордонів – були узгоджені заходи щодо посилення 

боротьби з піратами і захопленням заручників в акваторії Малаккської протоки. 

Економічна важливість вирішення цієї проблеми визначається тим, що через 

протоку щорічно проходить понад 50 тис. морських суден, здійснюється майже 

40% світових вантажоперевезень – щорічно нафтотанкери провозять через протоку 

сотні мільйонів тонн нафти. В 2007 р. керівники правоохоронних органів 

домовилися про розробку додаткових заходів щодо зміцнення механізму співпраці 

в галузі регіональної економічної безпеки. У цю роботу включилися і міністерства 

оборони держав АСЕАН. Як вже зазначалось, на своїй п’ятій регулярній зустрічі в 

серпні 2007 р. міністри оборони "десятки" прийняли рішення активізувати 

співпрацю в підтримці безпеки на морі, в наданні допомоги в разі стихійних лих, в 

боротьбі з тероризмом, а також участь в миротворчих операціях. Вони, також, 

домовились зміцнювати військове співробітництво, обмін інформацією, 

налагодження взаємодії між розвідувальними службами, проведення військових 

навчань і симпозіумів з метою забезпечення економічної безпеки [169]. 

 Держави АСЕАН, використовуючи свій економічний потенціал, виконали 

величезну і дуже успішну роботу на антитерористичному напрямі, що дозволило 

главам держав і урядів на 12-му саміті організації в січні 2007 р. підписати 

Конвенцію про взаємодію в антитерористичній боротьбі в Південно-Східній Азії – 

перший правовий документ такого роду в історії організації. У документі 

підтверджена готовність зміцнювати співробітництво держав Асоціації в боротьбі з 
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тероризмом і з цією метою, зокрема, застосовувати найдосконаліші технічні засоби 

ведення розвідки, створити регіональний банк даних. Все це дозволило керівникам 

держав та урядів "десятки" зробити заяву про те, що вони віддадуть доручення 

відповідним міністерствам і відомствам підготувати до підписання на наступному 

саміті проект Плану АСЕАН по створенню до 2015 р. Товариства в сфері 

політичної безпеки. 

 Здійснені реформи з метою забезпечення стабільності фінансової та 

банківської системи, підвищення рівня управління фінансами, обмеження 

діяльності спекулятивного капіталу. Ведеться робота по створенню механізму 

прогнозування та раннього попередження ризиків глобального економічного спаду. 

Створені значні національні валютні резерви. Наростають процеси внутрішньо 

регіональної інтеграції в промисловості, транспорті, в інформаційно-

комунікаційній сфері. Відзначається високий рівень взаємних інвестицій. Органи 

регіональної економічної інтеграції діють все більш зріло і професійно. Курс на 

посилення внутрішньорегіональної економічної інтеграції, розширення 

торговельних зв’язків та інвестиційної співпраці з найбільшими економічними 

центрами світу, перш за все в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, дає свої 

результати. Успіхи країн-членів АСЕАН очевидні, однак зростання масштабів і 

динаміки розвитку національних економік країн АСЕАН породило і свої власні 

проблеми. Мова, зокрема, йде про стрибкоподібне збільшенні споживання 

енергоносіїв, в першу чергу вуглеводнів, в переважній більшості вироблених поза 

регіоном. Це по-новому ставить завдання енергетичної безпеки, розширення 

співпраці в даній сфері, прийняття інших заходів щодо нейтралізації негативних 

наслідків коливання світових цін на сиру нафту [169]. 

 Уже в 2004 р. на нараді міністрів енергетики країн АСЕАН була прийнята 

п’ятирічна програма дій у сфері енергетики. Вона передбачала збільшення 

інвестицій у виробництво енергії з метою створення "пан-асеанівської" мережі 

газопроводів, системи нафтопроводів, електричних мереж, інших об’єктів 

інфраструктури паливно-енергетичного комплексу. В рамках інтеграційного 

проекту "Великий Меконг" ведеться підготовка до будівництва каскаду 
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гідроелектростанцій в Лаосі, Камбоджі, Таїланді і М’янмі. Є ряд проектів 

будівництва атомних електростанцій, розширення використання альтернативних 

джерел енергії. Приділяється увага підвищенню коефіцієнта використання енергії, 

зростання можливостей регіону з реагування на надзвичайні ситуації в сфері 

енергопостачання, охорони енергетичних ресурсів. Міністри енергетики "десятки" 

також домовилися про формування єдиної енергетичної стратегії АСЕАН. 

Створено Енергетичний центр Асоціації. Ще одне "вузьке місце" на шляху 

інтеграції - транспорт. У державах АСЕАН розгорнулося широкомасштабне 

транспортне будівництво, в тому числі в рамках проекту "Схід – Захід". Його 

реалізація дозволить зв’язати глибинні райони Лаосу, Камбоджі, Таїланду, М’янми 

з морськими портами В’єтнаму на узбережжі Південно-Китайського моря. 

Форсованими темпами йде будівництво Трансазійської залізниці від китайського 

Куньміна через Лаос, М’янму, Таїланд, В’єтнам, Камбоджу і Малайзію до 

Сінгапуру. Тільки Китай має намір інвестувати в цей проект 6,4 млрд. доларів. 

Великі кошти виділяються на збільшення потенціалу морських портів "десятки", 

будівництво аеропортів, розширення і модернізацію авіапарку [169]. 

 В цілому необхідно відзначити, що інтеграційні плани Асоціації в триєдиній 

сфері безпеки, економіки, культури, соціального розвитку отримують потужне 

організаційне підживлення. Так, вважає А. Воронін, якщо до цього часу рішення 

самітів Асоціації носили лише рекомендаційний характер, то тепер вони будуть 

носити юридично обов’язковий характер. Відповідно до Хартії вищим органом 

АСЕАН стає Конференція перших осіб держав, що входять в Асоціацію. Вони 

будуть збиратися на свої конференції двічі на рік, а в разі потреби і частіше. 

Створюється система контролю за реалізацією прийнятих на самітах рішень. У 

Хартію включений ряд положень, що регламентують членство в АСЕАН, порядок 

формування і діяльності Координаційної ради, Ради Товариства, інших робочих 

органів і Секретаріату Асоціації. Підвищується роль генерального секретаря 

Асоціації. Він отримав статус міністра, знайшов контрольні функції і право 

представляти позицію АСЕАН в контактах із зовнішніми партнерами і він же керує 

роботою Апарату Асоціації. Його кандидатура затверджується на саміті за 
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рекомендацією міністрів закордонних справ Асоціації. Більш чіткими і 

конкретними стають правила і процедури, що регулюють зовнішньополітичні, 

бюджетно-фінансові та інші аспекти діяльності структур і посадових осіб 

організації [169] 

 Результати роботи минулого Саміту АСЕАН (28 квітня 2018 р. в Сінгапурі) 

найсерйознішим чином позначаться на подальшому розвитку Асоціації. Її 

діяльність, як видається, носитиме більш конкретний, динамічний, 

цілеспрямований і головне – прагматичний характер. Це стосується як вирішення 

внутрішньорегіональних питань, так і взаємовідносин з позарегіональними 

стратегічними партнерами. Продовжиться "перекомпонування" геополітичної 

моделі відносин Асоціації з провідними світовими політичними та економічними 

центрами. З метою забезпечення політичної та суспільно-економічної стабільності, 

без яких не мислимі розвиток держав Асоціації, і нарощування її "сукупної 

потужності" країни вдадуться до додаткових заходів, щоб знову не опинитися, як це 

вже було в 1997-1998 рр., в епіцентрі валютно-фінансової турбулентності. З 

урахуванням цього в найближчі роки Асоціація приділятиме пріоритетну увагу 

своїм відносинам з Китаєм і Індією – двома "несучими платформами" 

загальноазійської ситуації, державами Східної Азії, а також Євросоюзом. Разом з 

тим держави-члени АСЕАН, знову ж, в силу важливості вирішення завдання свого 

прискореного і стабільного розвитку, не допустять ускладнення відносин з іншими 

позарегіональними державами. Зовнішня політика Асоціації носитиме традиційно 

багатовекторний і багатоступінчастий характер [169]. 

 З огляду на все вищезазначене необхідно додати, що, перспективи 

формування повноцінного Економічного співтовариства АСЕАН багато в чому 

будуть залежати від ступеня узгодженості дій країн Асоціації в реалізації 

намічених планів, а також від успіхів кожної з національних економік "десятки". 

Порівняно легкий вихід з глобальної фінансово-економічної кризи 2007-2008 рр., 

хороші перспективи економічного зростання, зважена фінансова політика з 

акцентом на недопущення виникнення "мильних бульбашок" формують в 

субрегіоні Південно-Східної Азії сприятливу атмосферу для подальшого 
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поглиблення економічної інтеграції. 

 Головна мета АСЕАН у зовнішньоекономічній сфері – залишитися 

центральним інтеграційним ядром в АТР, планомірно нарощуючи свій вплив на 

політичні і економічні процеси в регіоні. Як зазначалось, вона є ініціатором і 

ключовим учасником багатосторонньої економічної співпраці, передбаченої 

Форумом "АСЕАН + 3", Східно-азійським самітом (САС), Регіональним форумом 

АСЕАН з безпеки (АРФ), Діалогом зі співробітництва в Азії (ДСА), Діалоговим 

партнерством "АСЕАН + 1",  зустрічами "Азія-Європа" (АСЕМ). "Десятка" бере 

активну участь у Форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 

(АТЕС), і надає важливого значення розвитку і вдосконаленню асеаноцентричних 

механізмів економічного співробітництва [225]. 

         У політичному плані головним позитивним результатом специфічних 

економічних інтеграційних  процесів є розширення потенціалу співпраці країн 

регіону, спрямованого на вдосконалення механізмів багатосторонньої взаємодії, що 

в кінцевому рахунку працює на зміцнення регіональної стабільності, безпеки і 

процвітання. В АСЕАН розуміють, що серйозними викликами національній безпеці 

країн АТР продовжують залишатися як традиційні виклики і загрози в 

міждержавних відносинах, так і нові виклики, такі як міжнародний тероризм і 

транснаціональна організована злочинність, піратство, кіберзлочини, руйнівні 

стихійні лиха. У цих умовах одним з напрямків роботи по інституційній 

консолідації "десятки" є формування Співтовариства АСЕАН в області політики і 

безпеки (СПБ). Реалізація концепції СПБ АСЕАН передбачає створення цілісного 

простору співробітництва та безпеки в рамках "десятки", формування навколо неї 

великої партнерської зони, що включає ключових світових і регіональних "гравців", 

перш за все, країн-учасників Регіонального форуму АСЕАН з безпеки (АРФ). 

Процес створення СПБ АСЕАН ґрунтується на напрацьованій Асоціацією за 

чотири з половиною десятиліття базі співпраці та має на меті систематизувати і 

розвинути раніше укладені "десяткою" домовленості в сфері політики і безпеки, 

зокрема, Договір про дружбу і співробітництво в Південно-Східній Азії, Договір 

про зону миру, свободи і нейтралітету, Договір про зону, вільну від ядерної зброї. 
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         З метою конкретизації кроків, які повинні бути зроблені в зв’язку з цим, в ході 

14-го саміту АСЕАН (Таїланд, 2009 р.) главами держав-учасників "десятки" був 

прийнятий План формування Співтовариства АСЕАН в області політики і безпеки 

на період до 2015 р. Даний документ ґрунтується на нормах і принципах, 

зафіксованих в Статуті АСЕАН, а також на положеннях Програми дій СПБ 

АСЕАН, В’єнтьянскій програмі дій і рішеннях, вироблених Асоціацією в рамках 

різних секторальних механізмів. Таким чином, План формування СПБ АСЕАН 

виявився зведеною "дорожньою картою", що містить перелік заходів, які необхідно 

вжити з метою виконання "Цілей – 2015" [225]. 

         Реалізація завдань, що постали перед АСЕАН в сфері формування СПБ 

зажадала удосконалення системи прийняття рішень, введення нових інститутів 

управління, реформування та створення нових секторальних механізмів в рамках 

Асоціації. Так, відповідно до Статуту АСЕАН сформовано Раду Товариства в 

області політики і безпеки в складі глав зовнішньополітичних відомств країн 

"десятки". Засідання Ради СПБ АСЕАН проходять не менше двох разів на рік. До 

завдань Ради входить розробка проектів рішень самітів АСЕАН з питань політики і 

безпеки, забезпечення виконання цих рішень, координація зусиль відповідних 

секторальних органів Асоціації. Рада СПБ АСЕАН контролює діяльність таких 

секторальних структур, як наради міністрів закордонних справ, міністрів оборони, 

міністрів юстиції, глав антитерористичних і антикримінальних відомств. Крім того, 

Раді доручено координацію роботи Регіонального форуму АСЕАН з безпеки і 

Комісії з питань зони, вільної від ядерної зброї в Південно-Східній Азії, 

Міжурядової комісії АСЕАН з прав людини, а також діяльності в рамках "другої 

доріжки". Структурній перебудований був і Секретаріат АСЕАН. Тепер роботу по 

формуванню СПБ АСЕАН в Секретаріаті веде окремий департамент, очолюваний 

одним із заступників Генерального секретаря Асоціації. 

 У зовнішньополітичній діяльності Асоціації важливе місце посідає створення 

Зони, вільної від ядерної зброї в Південно-Східній Азії. Договір, підписаний в 

Бангкоку в 1995 році та чинний з 1997 року був основою, а підсумком  подальших 

консультацій АСЕАН з ядерною "п’ятіркою" в 2011 р. стало узгодження пакету 
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документів, пов’язаних з укладенням Протоколу про приєднання "п’ятірки" до 

Договору. Передбачається, що успішна реалізація концепції СПБ АСЕАН виведе 

співпрацю "десятки" в сфері економіки, політики і безпеки на новий рівень. 

Зокрема, це стосувалося зміцнення демократичних економічних інститутів в 

країнах Асоціації, "справедливого управління", встановлення верховенства права, а 

також єдиних норм економічної поведінки в міждержавних відносинах, посилення 

рівню солідаризму в рамках "десятки" в контексті економічних зв’язків із 

зарубіжними державами та інтеграційними об’єднаннями. Останнє важливо і для 

АТР, що прагне оновлення архітектури економічної безпеки і співробітництва, 

заснованих на принципі рівноправності [225]. 

         Соціокультурне співтовариство, завдання побудови якого до 2015 р. закладене 

в Статуті Асоціації, також поставлене на службу економічній співпраці в АСЕАН. 

Концептуальним документом, що визначає основні напрямки його роботи є План 

формування соціокультурної спільноти, прийнятий в 2009 р. Ключовими 

завданнями реалізації цієї концепції є створення єдиного культурно-гуманітарного 

простору, соціально відповідального суспільства, досягнення культурного єднання і 

формування спільної ідентичності народів. Діяльність з побудови соціокультурної 

спільноти розгорнута на шести, водночас і економічних, напрямках: розвиток 

людських ресурсів; соціальний добробут; соціальна справедливість і соціальний 

захист; право; екологічна стабільність; становлення асеанівської ідентичності; 

подолання розриву в розвитку. Рада соціокультурного співтовариства АСЕАН, яка 

опікується діяльністю структур Асоціації в таких секторах, як культура і 

мистецтво, освіта, охорона здоров’я, праця, соціальний розвиток, молодіжна 

політика, інформація та ЗМІ, розвиток сільських територій, екологія та управління 

надзвичайними ситуаціями, серед іншого, керується вимогами економічної 

перспективи, що особливо актуально для Азійських співтовариств як з точки зору 

створення економічного потенціалу, так і напрямів його використання. Комітет з 

питань захисту прав робітників-мігрантів домігся правової кодифікації економічної 

міграції; Комісія із захисту прав жінок та дітей визначила їхній трудовий статус на 

всій території Південно-Східної Азії. Очевидно, що цей напрямок співпраці сприяє 
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посиленню як політичної єдності та ідентичності, так і економічної інтеграції. 

Слід нагадати, що у своїх дослідженнях, які серед низки робіт проекту 

Стенфордського університету вирізняються своєю особливою теоретичною 

глибиною, А. Ба [123], відстежуючи дискусії про внутрішньо- і позарегіональні 

відносини АСЕАН протягом чотирьох десятиліть, слушно зазначає, що 

цивілізаційна специфіка країн цього регіону обумовлює багатосторонню 

триєдність, як специфіку модернізації, інтеграції і, навіть, вибору моделі 

колективної безпеки. Автор показує, що західні цінності можуть лише частково 

впливати на ці процеси і наголошує на взаємодії матеріальних, ідейних, 

економічних, соціальних чинників та сил при розбудові регіону і регіоналізму в 

межах АСЕАН. У рамках цього угрупування усі виступають за орієнтацію на 

співпрацю, але не підтримують активізацію домінуючих країн у цьому регіоні, 

оскільки вважають що їхній вплив може бути деструктивним. Авторка 

демонструвала нове бачення суперечностей та спорів у регіоні і вказувала, що 

специфіка цих суперечностей носить інший характер, ніж у західному світі і вони 

вирішуються виходячи із закладених основоположних принципів АСЕАН 

непорушності національних інтересів, невтручання у інституційне, політичне і 

економічне життя сусідньої країни, недоторканості кордонів та об'єднуючому 

принципі – спільності інтересів відносно зовнішнього світу та захисту їх від 

посягань ззовні.  Неолібералізм, на її думку, не може бути об'єднавчою основою у 

цьому регіоні. А. Ба застерігає, що східний світ комунітарний за своєю природою і 

в кінцевому рахунку будь-яка країна може несподівано об'єднатися зі своїми 

сусідами, навіть із тими, з якими у них є суперечки, аби захистити свої цінності від 

експансії.  

Звичайно, наполягають на лібералізації стосунків і економічні експерти, які 

представляють фінансово-банківські установи, зокрема Р.Б. Герреро [103], 

оцінюючи ініціативи і проблеми, з якими стикається Асоціація країн Південно-

Східної Азії (АСЕАН) на шляху до забезпечення всебічної інтеграції і реалізації 

завдання формування відкритого, динамічного і стійкого співтовариства АСЕАН до 

2020 року визнають, що автаркічна специфіка зв'язків між країнами дозволяє 
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вирішувати цілу низку проблем, які не можна було б вирішити в умовах 

відкритості, що  переваги, які дає специфічний азійський регіоналізм, поєднані зі 

специфікою модернізацій в окремих країнах   дозволяють  країнам іти своїм 

шляхом, реалізовувати національні інтереси,  але зазначає, що глобалізація також 

відкриває великі можливості, якими необхідно скористатися. Перехід  до нової 

системи відносин вони вбачають в наведенні економічних мостів, тому основна 

увага приділяється ними створенню Економічного співтовариства АСЕАН  з  

вільним потоком товарів, послуг, інвестицій і більш вільним припливом капіталу, 

справедливим економічним розвитком і скороченням бідності та суспільно-

економічних диспропорцій у 2020 році. 

Причому, характеризуючи  економічні наслідки регіональної інтеграції,  ними 

стверджується, що інтеграційні процеси сприятливо позначились на соціальних 

показниках, зокрема на показникові соціальної рівності, але зазначається, також, 

що соціальне вирівнювання завдячує політичні волі, тоді як воно може бути 

досягнуто за рахунок підвищення економічної ефективності. Характеризує 

еволюцію економічної інтеграції АСЕАН в регіональному контексті і також 

підтверджуючи її сприятливий вплив на підвищення соціальних стандартів, 

експерти роблять висновок, що ці стандарти можуть зростати також завдяки 

посиленню конкуренції, з чим не погоджується керівництво країн АСЕАН, 

доводячи, що така конкуренція може призвести до руйнування взаємовигідної 

кооперації, а, отже, зниження стандартів.  

 Слід зазначити, що США, і Китай – найбільші економічні та політичні 

конкуренти і партнери країн АСЕАН, по-різному вибудовують партнерські 

стосунки з АСЕАН. США просуває неоліберальну ідею посилення відкритості 

країн регіону, тоді як Китай демонструє відданість цивілізаційним цінностям.  При 

цьому частка США в торгівлі та інвестиціях скорочується – з початку XXI ст. в 

сукупному товарообігу з країнами АСЕАН вона зменшилася вдвічі – і сьогодні 

США посідають четверте місце серед торговельних партнерів АСЕАН, 

поступаючись майже вдвічі Китаю. За обсягом прямих інвестицій США 

знаходяться на третьому місці [278].  
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Китай поступово став найбільшим торговим партнером АСЕАН. Загальний 

обсяг торгівлі Китаю з країнами Асоціації на сьогодні становить близько 500 млрд. 

дол. (в 2015 році – 443,6 млрд. дол.). Тут слід звернути увагу на роль особливостей 

модернізаційної моделі Китаю – збереження керованої вертикалі "КПК - держава - 

суспільство"; високі мобілізаційні можливості держави на всіх рівнях; розвинені 

валютно-фінансові механізми і ресурси; збереження і подальший розвиток 

унікального досвіду адаптації ліберально-економічних модернізаційних моделей 

економіки; вміле використання всього набору стратагем для реалізації поточної, 

середньострокової і довгострокової внутрішньої і зовнішньої політики, що дає 

Китаю можливість поєднувати тактичну гнучкість зі стратегічної націленістю. 

Саме це, як вже зазначалось, надає Китаю переваги у "наведенні мостів" у регіоні, 

оскільки моделі модернізації цих країн подібні китайській. 

Розвивається двостороннє співробітництво Китаю з країнами АСЕАН в сфері 

оборони. Вже зараз очевидно, що Китаю вдалося встановити особливо тісні 

відносини з рядом країн АСЕАН. Камбоджа - країна, що має найтісніші зв’язки з 

Китаєм в АСЕАН, - політично підтримує Пекін. Така позиція пояснюється цілою 

низкою причин. Камбоджа – країна зі слабкою, але швидко зростаючою 

економікою, темпи якої складають 5-6% в рік. США є важливим ринком збуту для 

продукції камбоджійської швейної промисловості [146]. Однак відносини зі США 

погіршилися, коли американці стали підтримувати політичні сили, опозиційні 

уряду Х. Сена. КНР – найбільший торговий партнер і інвестор в економіку країни, 

більше того, Китай надає політичному режиму Камбоджі істотну фінансову 

допомогу, що зміцнює владу уряду Х. Сена. Між двома країнами розвивається 

співробітництво у військовій сфері. Традиційні відносини Камбоджі з сусіднім 

В’єтнамом тісні, хоча і непрості, і тут Пномпень потребує опори на Китай. Лаос, 

країна з населенням 6,8 млн. чол., що межує з Китаєм і В’єтнамом, має давні 

дружні відносини з обома. Керівництво Лаосу поставило амбітну економічну 

задачу – домогтися перетворення країни в аграрно-індустріальну до 2020 р. У 

зв’язку з цим велике значення має співпраця з Китаєм, який розробляє в країні 

корисні копалини і здійснює великі інфраструктурні проекти, такі як "Один пояс, 
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один шлях", веде будівництво Пан-азійської залізниці від Куньміна, великого 

транспортного вузла в південнокитайській провінції Юньнань, до Сінгапуру. 

Створювана залізнична мережа повинна з’єднати Лаос, В’єтнам, Камбоджу, 

М’янму, Малайзію, Таїланд. Для зовнішньої політики Лаосу непростим завданням 

є вироблення позиції по положенню в ПКМ, де стикаються інтереси, з одного боку, 

Китаю, з іншого – В’єтнаму, Філіппін, Малайзії, Брунею в зв’язку з розмежуванням 

морського простору і претензіями Китаю на значну частину морської території, що 

порушують інтереси інших прибережних держав. За словами великого лаоського 

політика "стан справ в Південно-Китайському морі для нас дуже складне питання, 

тому що по обидва боки – наші друзі" [19] (малися на увазі Китай і В’єтнам). 

 Камбоджа, Лаос і М’янма складають групу країн АСЕАН, що все більше 

тяжіють до Китаю. Саме в ці країни, з найбільш слабкими економіками і які 

найбільш залежні від КНР, йде основний потік китайських інвестицій в регіоні. 

Таїланд - економічно розвинена країна регіону - має давні і міцні торгово-

економічні, фінансово-інвестиційні та військові зв’язки зі США. Будучи військово-

політичним союзником США (з 1954 року за Манільською угодою), він підтримує 

стійкі контакти з американцями в сфері закупівлі озброєнь, підготовки військових 

кадрів, співпраці на рівні керівництва збройними силами, проведення спільних 

військових навчань, в тому числі найбільших в регіоні "Кобра голд", що стали 

міжнародними та щорічними (останні відбулися в лютому 2017 р.). Китай 

перетворився в досить впливового партнера Таїланду в торгівлі, економіці, 

взаємних капіталовкладень і навіть у військовій сфері. У 2017 р. був підписаний 

контракт на поставку в Таїланд трьох підводних човнів китайського виробництва 

на суму 36 млрд. бат, 28 танків VT-4 і іншого озброєння [146, с.217]. 

 Багато в чому успіхам Китаю в Таїланді сприяє велика китайська діаспора, 

яка контролює більшу частину таїландського бізнесу. Таким чином, різнобічні 

стійкі відносини пов’язують Таїланд і зі США, і з Китаєм, що багато в чому 

визначає його зовнішню політику. Зовнішньоекономічні пріоритети і політичні 

міркування кожної з країн АСЕАН служать причиною очевидних розбіжностей 

всередині асоціації з питання про становище в ПКМ і приналежності островів, 
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Парасельских і Спратлі. Ситуація в ПКМ відображає боротьбу США та Китаю за 

домінування. Більш того, тут зійшлися інтереси як регіональних, так і 

позарегіональних держав. У ще більш широкому контексті мореплавання в Тихому 

океані має величезне значення практично для всіх світових держав, багатьох країн 

Південно-Східної Азії та інших регіонів. Все це підкреслює незвичайну складність 

проблеми, де переплелися військово-морські, торгові, економічні інтереси. У 

конфлікт в ПКМ між Китаєм і В’єтнамом залучені в першу чергу ті країни, які 

претендують на острови Спратлі: Китай, В’єтнам, Філіппіни, Малайзія, Бруней, а 

на Парасельські острови - Китай і В’єтнам. Найбільш гостре протистояння, що 

доходить часом до збройного конфлікту, існує між Китаєм і В’єтнамом. Складність 

ситуації полягає в тому, що Китай і В’єтнам мають тісні політичні зв’язки, активно 

розвивають двостороннє економічне співробітництво [146]. 

 Непростими є відносини між КНР і Філіппінами. Китай заявляє претензії на 

риф Скарборо, висуваючи історичні причини. У свою чергу, Філіппіни вважають, 

що він знаходиться в їх винятковій економічній зоні. США, протидіючи посиленню 

в регіоні Китаю, прагнуть підштовхувати В’єтнам і Філіппіни до протистояння з 

Китаєм, використовуючи інтерес В’єтнаму до розвитку двосторонньої торгівлі та 

розраховуючи на давні, в тому числі військові зв’язки з Філіппінами. Однак 

втручання США у внутрішні справи країни викликало різку реакцію президента 

Філіппін Р. Дутерте, який заявив про готовність відмовитися від співпраці зі США, 

розвивати відносини з Росією і Китаєм і почав робити певні кроки в цьому 

напрямку. Китай, зі свого боку, запропонував Філіппінам великі капіталовкладення 

і економічні проекти. 

 Острівні Сінгапур і Індонезія не можуть залишатися байдужими до безпеки в 

ПКМ. Влітку 2016 р., коли китайські рибалки в супроводі кораблів берегової 

охорони Китаю виявилися в територіальних водах архіпелагу Натуна, що належить 

Індонезії, це викликало різку дипломатичну реакцію Джакарти. АСЕАН як 

організація виробила спільну позицію, виражену в Кодексі поведінки в ПКМ. 

Міжнародне підписання Декларації про поведінку в ПКМ відбулося в 2002 р. У 

2012 р. країни АСЕАН домоглися узгодженого підходу по Кодексу поведінки в 
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ПКМ. Однак Декларація не змогла запобігти освоєння спірних островів Китаєм і 

споруди китайцями штучних островів. Робота над рамками Кодексу триває. У 

вересні 2016 р. був зроблений важливий крок - підписано спільну заяву АСЕАН і 

Китаю про застосування Кодексу поведінки у випадках незапланованих контактів 

на морі [119]. 

 Що стосується загального документа – Кодексу поведінки в ПКМ, то рамкова 

угода, затверджена в серпні 2017 р. на Зустрічі міністрів закордонних справ 

АСЕАН представниками асоціації та Китаю, вимагає спільної змістовної роботи 

над текстом. Про початок такої роботи заявив в листопаді 2017 р. на 31-му саміті 

АСЕАН в Манілі Прем’єр Держради КНР Л. Кецян [294]. Щодо позиції Таїланду, 

то він, маючи тісні економічні та військові зв’язки з КНР і, зважаючи на політичну 

нестабільність усередині країни, поводиться дуже обережно, по можливості, 

дотримується нейтралітету, не дивлячись на тиск з боку Китаю. Так, в ході візитів 

міністра закордонних справ і прем’єр-міністра КНР в 2013 р. китайська сторона 

прагнула заручитися підтримкою тайців в обмін на "спільний розвиток". Негативна 

реакція США на військовий переворот в Таїланді в 2014 р., прийняті американцями 

певні обмеження на співпрацю з урядом військових об’єктивно працюють на 

користь Пекіна [146]. 

 Незважаючи на роботу над загальною концепцією врегулювання в ПКМ, в 

2012 р. всередині АСЕАН було виявлено серйозні розбіжності. На саміті в 

Пномпені Філіппіни намагалися внести в текст підсумкової резолюції пункт про 

засудження Китаю у зв’язку з конфліктом між китайськими і філіппінськими 

кораблями біля рифу Скарборо. Але Камбоджа, зайнявши прокитайські позицію, 

виступила проти на тій підставі, що АСЕАН втягують в конфлікт між двома 

країнами. Вперше в історії АСЕАН не вдалося узгодити підсумковий документ, він 

не був прийнятий. Тема приналежності островів і суверенітету в ПКМ знову стала 

одним з найважливіших питань і предметом закулісної боротьби за формулювання 

в підсумкових документах саміту АСЕАН 2016 р. у В’єнтьяні. Йшлося про рішення 

постійного арбітражного суду в Гаазі (від 12 липня 2016 р.) за позовом Філіппін, де 

стверджувалося, що у Китаю, який посилався на свої, нібито історичні, права, 
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немає юридичної бази для обґрунтування суверенітету по так званій "9-пунктирної 

лінії". Це рішення було сприйнято як вердикт на користь Філіппін. На учасників 

саміту АСЕАН намагалися впливати зацікавлені сторони – Філіппіни домагалися 

того, щоб Китай був звинувачений в загостренні ситуації в ПКМ і щоб 

представники АСЕАН підтримали рішення Гааги. Китай вважав це рішення 

юридично нікчемним, оскільки, по-перше, він не визнав повноважень даного суду 

для розгляду позову Філіппін, по-друге, його представники були відсутні на 

засіданні суду.  Прем’єр Держради КНР Л. Кецян, який напередодні запевнив главу 

уряду Камбоджі Х. Сена, що всебічному розвитку стратегічного співробітництва 

буде приділено виключну увагу і пообіцяв підтримувати Камбоджу в намаганнях 

зберегти внутрішньодержавну стабільність, прискорити економічний розвиток і 

поліпшити міжнародне становище країни [195] отримав згоду Камбоджі, яка стала 

на бік Китаю, і різко виступила проти формулювань, запропонованих Філіппінами.  

З самітом АСЕАН у В’єнтьяні збігся перший в історії візит в Лаос президента 

США. Крім загальних фраз про готовність розвивати двосторонні відносини, Б. 

Обама детально зупинився на зусиллях США з розмінування території Лаосу, на 

яку в ході в’єтнамської війни (з 1964 по 1973 р.) американці скинули 2 млн. т. бомб, 

включаючи касетні, 30% з яких все ще в землі Лаосу – це означає, що на кожного 

жителя країни, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку, припадає по 11 шт., 

від них загинуло і покалічено тисячі лаосців. В результаті робіт з розмінування 

число жертв скоротилося з 300 до 50 чол. на рік, що, при нинішніх темпах робіт 

дозволить очистити територію Лаосу лише через тисячу років [97]. Американський 

уряд, що взяв на себе це зобов’язання, не поспішає виділяти кошти на 

знешкодження загрози, натомість КНР бере на себе значні фінансові витрати, і, 

зважаючи на економічну складову, США програють  в політичному 

протистоянні[146]. 

  Якщо Лаос і Камбоджа підтримали Китай, то Таїланд відмовився зайняти 

сторону Філіппін, Малайзії, Індонезії і утримався від підтримки однієї зі сторін 

[19]. З 2012 р. він є координатором відносин між АСЕАН і Китаєм і дотримується 

тези, що у врегулюванні ситуації в ПКМ особлива роль належить Сінгапуру, 



200 

 

  

Індонезії і Таїландові. У 2013 р. Таїланд сформулював ідею прийняти резолюцію 

міністрів закордонних справ АСЕАН по ПКМ, головний сенс якої полягає у 

мирному вирішенні суперечок на основі міжнародного права, підтримці 

стабільності, безпеки судноплавства в ПКМ, суворому дотриманні шести 

принципів АСЕАН і Декларації про кодекс поведінки в ПКМ, а також 

якнайшвидшій реалізації цієї декларації [117]. Китай і Філіппіни повинні вирішити 

свої проблеми мирно за столом переговорів на основі принципів, закладених в 

Регіональний кодекс поведінки в ПКМ. Це частково збігається з позицією Китаю 

про ведення переговорів про ПКМ на двосторонній основі. Те, що філіппінський 

президент Р. Дутерте пом’якшив позицію своєї країни щодо спірного рифу 

Скарборо, вплинуло і на спільну позицію АСЕАН по ПКМ. В травні 2017 року КНР 

і АСЕАН вдалося досягти чергової домовленості про Кодекс поведінки в ПКМ, 

робота над яким ведеться не перший рік. Складність вироблення єдиної позиції по 

ПКМ складається в діючому в АСЕАН принципі консенсусу. З урахуванням 

особливостей зовнішньополітичної лінії країн-членів, вироблення такої єдиної 

позиції дуже ускладнена. В результаті в підсумкових документах саміту АСЕАН 

2016 р. немає згадки про рішення Гаазького трибуналу, що було схвально 

зустрінуте Китаєм, який заявив про реалістичність позиції АСЕАН і наголосив на 

необхідності виключити з обговорення цієї проблеми позарегіональні держави та 

розглядати питання в двосторонньому форматі між зацікавленими сторонами.  

Послідовно проводячи наступальну економічну політичну, військову, 

інвестиційну політику, Китай переграє США в регіоні, підштовхуючи країни 

АСЕАН до диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків і до розширеного 

співробітництва з КНР. Очевидні розбіжності в АСЕАН проявилися у ставленні до 

ТТП. Вступ в це інтеграційне об’єднання було справою окремих держав і не 

вимагало прийняття колективного рішення, але якщо низка країн (В’єтнам, Бруней, 

Сінгапур, Малайзія), виходячи з потреб розвитку своєї експортоорієнтованої 

економіки, з готовністю вступили до ТТП, то інші зайняли вичікувальну позицію. 

У Малайзії громадськість висловила масовий протест проти приєднання до цього 

об’єднання. Не торкаючись можливих економічних вигод цього об’єднання, слід 



201 

 

  

підкреслити, що воно мало явний антикитайський характер, що позбавляло б 

країни АСЕАН можливості політичного маневру і ставило б у залежність від США. 

Більше того, концепція ТТП будувалася на принципово іншій основі, ніж АСЕАН. 

Багато питань юридичного та ділового характеру надавали глобальним 

корпораціям нові права і привілеї на шкоду національним законодавством країн-

учасниць. Тим самим порушувався принцип державного суверенітету, що 

суперечило основоположній ідеї АСЕАН і мало б руйнівний ефект для неї як для 

регіональної спільності [146]. 

 Новий президент США Д. Трамп відмовився від ідеї ТТП, виходячи з того, 

що для Америки вигідніше вести справи на двосторонній основі і що домовлятися 

з АСЕАН, яка постійно і успішно, за допомогою різноманітних маніпуляцій, прагне 

закрити свій простір, важко. Проте, і при новій адміністрації АТР залишатиметься 

надзвичайно важливим напрямом американської політики. Суперництво з Китаєм в 

питаннях безпеки і економіки збережеться і буде багато в чому визначати 

положення в Південно-Східній Азії. Діючи на двосторонній основі, обидві держави 

будуть прагнути перетягнути на свою сторону окремі країни регіону. Адміністрація 

Трампа вимагатиме від своїх союзників в регіоні взяти на себе великі витрати на 

безпеку, але це всього лише продовження лінії, проголошеної при адміністрації 

Б. Обами.  

Відмова США від ТТП викликала суперечливу реакцію серед тих країн, які 

підписали договір. Своє невдоволення і розчарування висловили Японія, 

Австралія, Нова Зеландія, які все ще сподіваються на перегляд позиції США, а з 

країн АСЕАН – Сінгапур [120]. Слід зауважити, що ці країни є економічно 

сильними і їм вже затісні рамки регіону. А от прем’єр-міністр В’єтнаму висловив 

побоювання, що відмова від ТТП поверне протекціонізм в міжнародну торгівлю, і 

закликав в зв’язку з цим зміцнювати співробітництво всередині АСЕАН [146]. 

 Таким чином, інтеграційні процеси в АТР можуть розвиватися в рамках 

альтернативного проекту, але вже під егідою КНР – в формі ВРЕП. Переговори про 

створення цієї зони вільної торгівлі, що включає десять країн АСЕАН, Австралію, 

Індію, КНР, Нову Зеландію, Південну Корею, Японію (тобто країни, з якими 
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АСЕАН вже має договори про зони вільної торгівлі), почалися в листопаді 2012 р. 

на саміті АСЕАН в Пномпені. Водночас проблема економічної інтеграції в АТР 

залишається на порядку денному. В умовах продовження боротьби між США і 

Китаєм за лідерство в регіоні і за позиції в окремих країнах антагонізми в рядах 

АСЕАН можливі. Відмінності в підходах до проблем ПКМ також збережуться. У 

цих умовах кожна з країн-членів АСЕАН буде прагнути, наскільки можливо, 

диверсифікувати свою зовнішню політику і зовнішні неторгові зв’язки, шукати і 

підтримувати баланс сил. У низці з них вже зараз прослідковується вплив Китаю. 

Все це представляє серйозні виклики для єдності АСЕАН, збереження якого в 

умовах міжнародної невизначеності і високої конфліктності світу є важливим 

інструментом посилення колективних позицій асоціації в міжнародних справах. 

 Отже, на сьогодні, в цілому, констатуємо, що Асоціація і надалі має намір 

домагатися зміцнення миру, безпеки, стабільності та інтеграції в регіоні. У своїй 

діяльності вона буде керуватися такими принципами, як дотримання Статуту ООН і 

міжнародного права, невтручання у внутрішні справи, повага незалежності, 

суверенітету, рівності, територіальної цілісності та національних особливостей 

країн-членів Асоціації, їх культури, мови, релігії. АСЕАН буде строго 

дотримуватися принципу врегулювання конфліктів мирним шляхом, шляхом 

проведення консультацій з питань, що серйозно зачіпають загальні інтереси 

Асоціації. 

Висновки до Розділу 3 

 

Розвиток інтеграційних процесів АСЕАН базується на двох принципово 

різних підходах щодо формування норм і правил міжнародних відносин в регіоні. 

Ці підходи відображають інтереси різних країн світу, які знаходяться на різних 

цивілізаційних полюсах розвитку. Зокрема, Китай і низка інших країн Східної Азії, 

які належать до групи розвинутих індустріальних держав з розумінням ставляться 

до специфіки процесів модернізації і регіоналізації. Як показує досвід ЗВТ АСЕАН 

і АСЕАН+1, Китай та учасники Асоціації схильні укладати менш складні за своїм 

характером угоди про вільну торгівлю, тоді як інтересам США (і під їхнім впливом 
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Японії, Південній Кореї) відповідають такі домовленості, які не тільки дозволять 

впроваджувати принципи відкритості і свободи торгівлі, але і обмежать 

внутрішньодержавне економічне регулювання, створять оптимальні можливості 

для функціонування складних виробничих взаємозв'язків. Такі ланцюжки потрібні 

країнам технологічно розвиненого ядра світової системи для того, щоб здійснювати 

виведення виробництв за межі країн без втрати інноваційного лідерства та зберегти 

домінування у глобальній економіці. 

Останніми роками проявляють посилений  інтерес до регіону і країни ЄС, які 

також прагнуть відвоювати певні сектори ринку, особливо озброєнь. І хоча ЄС не 

справляє такого впливу на регіон як США, проте також намагається нав'язати 

принципи відкритості у відносинах та конкурувати з регіональними виробниками. 

В інтересах Китаю – отримувати доступ до технологій і, звичайно, зберегти 

належний ступінь захисту в торгівлі товарами, чого прагнуть і країнпи АСЕАН. 

Тому свого часу розвиток Транстихоокеанского партнерства трактувалось Китаєм 

як певне обмеження китайських економічних інтересів, а також загрозу 

суверенному розвитку країн Південно-Східної Азії та АСЕАН в цілому.  

Позиція США полягає у вимозі модернізації національних економік регіону, 

їх ринкової уніфікації і повної, створення сприятливих умов для залучення 

іноземних інвестицій, захисту інтелектуальних прав (ринковізації науково-

технологічної сфери). Ця країна віддає перевагу створенню зони вільної торгівлі, 

домовленостей про створення якої було досягнуто в 2015 році з низкою країн ПСА: 

вона гарантує права інтелектуальної власності протягом не 50, як того вимагають 

правила СОТ, а 70 років. Інші, менш потужні регіональні гравці, судячи з усього, 

обрали тактику пристосування, по можливості отримуючи вигоду від обох 

підходів. 

У військово-стратегічному плані США демонструють особливу 

зацікавленість у забезпеченні свободи навігації на всьому просторі від Індійського 

до Тихого океану, включаючи Південно-Китайське море. Положення, що 

обґрунтовують необхідність збереження американської присутності в даній 

акваторії, були сформульовані у двох стратегічних документах – "Коопераційної 
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стратегії для морської держави 21-го століття" (2007)  та "Концепції військово-

морських операцій" (2010). Мова йде, по-перше, про захист інтересів Сполучених 

Штатів на цьому просторі (мета – не допустити появи будь-яких можливих 

конкурентів), а по-друге, про підтримку умов, за яких США мали б повною 

свободою маневру на всьому протязі морських маршрутів від Європи і Близького 

Сходу до Тихого океану: саме тому відбувається технологічне удосконалення 

оснащення американських військово-морських сил у цьому регіоні. Крім того, за 

їхнього втручання розв’язуються регіональні конфлікти, що виникають між 

державами і недержавними акторами. Зокрема, територіальна суперечка між 

Китаєм і країнами Південно-Східної Азії з приводу островів Спратлі вирішувалась 

за активної участі США, чиї кораблі зайшли у виняткову економічну зону Китаю і 

спонукали китайську сторону на відповідні дії та заяви про "стрижневі інтереси" 

КНР, які поширюються на зону Південно-Китайського моря. Це спровокувало 

подальшу ескалацію протиріч між Китаєм і Філіппінами, Китаєм і В'єтнамом, але 

зміцнило позиції США у регіоні. 

У військово-політичній сфері дії США загострили суперечності між 

державами регіону щодо питань, пов'язаних з територіальними суперечками в 

Південно-Китайському морі і принципами свободи навігації, і спровокували (як і в 

економічній сфері) певну подвійність регіональної стратегічної ситуації. 

Аналіз американського курсу щодо АТР дозволяє припускати, що 

зовнішньополітичні дії США пов'язані не стільки зі "стратегічним обмеженням", 

скільки з пристосуванням до нової міжнародної ситуації. АТР розглядається 

Сполученими Штатами в якості відповідного регіону для створення 

зовнішньополітичних умов економічного зростання у США і економічної експансії 

на територію цього регіону. Водночас з АТР пов'язується вирішення основної 

політико-економічної проблеми Сполучених Штатів – відносини з Китаєм. 

В цілях вирішення своїх політичних і економічних завдань США, швидше за 

все, будуть шукати способи тактично обмежити Китай, де тільки можливо. В 

регіоні такими ймовірними "обмежниками", крім традиційного тайванського 

питання, стає поточна ситуація в Південно-Китайському морі, що дозволяє 
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поглиблювати суперечності між Китаєм та його сусідами, а також особливості 

політичної системи КНР, з якими, ймовірно, буде все більш активно пов'язуватися 

критика ситуації щодо дотримання прав людини. Однак при всіх наявних 

розбіжностях різке ослаблення Китаю або непередбачувані політичні зміни в КНР 

не відповідають інтересам США.  

Складається враження, що подальший розвиток країн Південно-Східної Азії 

та АТР залежить від перспектив трансформації регіональної структури з 

просторової у лідерську (наприклад, Китаю). Один із сценаріїв передбачає 

формування в регіоні моделі відносин згідно "Пекінського консенсусу" і, по суті, 

передбачає сприйняття малими і середніми регіональними гравцями інтересів 

Китаю як першорядних. Другий, в його конфронтаційному варіанті, означає, що 

існуючі регіональні механізми вже не зможуть повною мірою нівелювати 

протиріччя, які виникають, і на перший план висуватимуться військово-стратегічні 

проблеми, які раніше перебували в латентній формі. 

Ні той, ні другий варіанти не відповідають інтересам більшості країн регіону. 

Ситуація, що склалася в цілому вимагає вкрай гнучкого реагування з боку АСЕАН 

на будь-які прояви суперечностей між Китаєм і США. Але основним напрямком, 

який на сьогодні розглядається АСЕАН, є посилення  єдності і регіональної 

співпраці, формування спільного економічного комплексу з власною стійкою 

економічною структурою, задіяння усіх політичних механізмів і ресурсів всередині 

угрупування з метою обмеження будь-яких намагань розколоти спільноту. 

Окреме місце в спільній регіональній політиці посідає Росія, яка явно не 

демонструє своїх інтервенціоністських намірів. Проте, АСЕАН декларуючи 

відкритість до співпраці, обмежує всі її спроби відвоювати собі частину ринку 

навіть в країнах, з якими у неї існують традиційні зв'язки, зокрема з В'єтнамом.  

В цілому необхідно відзначити, що інтеграційні і безпекові плани Асоціації в 

сфері безпеки, економіки, культури, соціального розвитку тепер отримують ще й 

потужне організаційне підживлення – якщо до цього часу рішення самітів 

Асоціації носили лише рекомендаційний характер, відтепер вони мають юридично 

обов’язковий характер. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження специфіки модернізації в країнах Південно-Східної Азії та 

інтеграційних процесів у регіоні дає можливість зробити низку висновків і 

узагальнень. 

1. Проблемі регіонального розвитку та інтеграції у просторі АСЕАН 

присвячено чимало наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Водночас, на тлі значної уваги до цього важливого регіону, можна виділити кілька 

домінуючих підходів до оцінки природи та динаміки співробітництва у просторі 

АСЕАН. Перша група дослідників вирізняється переконаністю у неможливості 

стабільного розвитку регіону без методологічної, політичної, економічної і 

фізичної присутності провідних західних країн у регіональній інтеграції. 

Домінуючою сферою співробітництва для цих дослідників є економічна: 

модернізація відносин у цій сфері, на їхню думку, має відбуватись за допомогою і 

участю провідних західних країн на базі ринкової уніфікації економічних 

інститутів (економічної, а не соціальної ефективності).  

Інший підхід ґрунтується на домінуванні безпекового порядку денного у 

еволюції регіональної інтеграції, водночас, автори також підтримують тезу про 

необхідність прямої участі великих позарегіональних держав у регіональній 

інтеграції. Водночас, для цієї групи притаманне глибоке розуміння механізмів і 

джерел модернізації у регіоні: обґрунтовуючи необхідність політики присутності, 

вони визнають основоположні принципи політичної і економічної взаємодії, 

кодифіковані у регіоні і в АСЕАН, тобто, їхні методологічні рекомендації 

приймають існуючі "правила гри", не намагаючись їх змінювати.  

Ще одна група дослідників відштовхується від тези про імператив захисту 

прав суверенних держав на прийняття самостійних політичних рішень, у тім числі 

щодо моделей інтеграції.  

2. Модернізація і інтеграція у Південно-Східній Азії різними групами 

дослідників описується і оцінюється щонайменше трьома способами – історичним 

(традиціоналізмом проти модернізму), аналітичним (раціоналістичним) і 
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релятивістським. Раціоналісти, використовуючи усталені інтелектуальні традиції 

західного мислення про природу соціальних змін, оцінюють результати 

модернізації як недостатні і незавершені, оскільки з їхньої точки зору не відбулась 

докорінна реформа економічних інститутів, а тому і соціальні перетворення не 

набули демократичного характеру. Релятивісти виходять з того, що ці процеси у 

країнах регіону об'єктивно не могли починатись з модернізації економіки: в усіх 

без винятку країнах спочатку мала відбутись політична і соціальна модернізація, 

точніше, створення специфічних інститутів, відповідальних за їхнє розгортання. 

Тому автори пропонують спираючись на цивілізаційні особливості та регіональний 

менталітет, шукати важелі впливу на суспільно-економічний розвиток поза 

економічною сферою вважаючи, що у цім регіоні економічній модернізації 

об'єктивно має передувати модернізація надбудови.  

Традиціоналісти також пояснюючи суть модернізації в країнах регіону 

посилаються  на цивілізаційну специфіку менталітету, яка природно вимагає 

ієрархічності інтересів, підпорядкування приватних інтересів загальним, 

суспільним, що вимагає особливої ролі держави як інституції, яка ці інтереси 

представляє.  

Провідна роль держави в процесах модернізації та інтеграції в регіоні 

Південно-Східної Азії  визнається всіма авторами і, як правило, всі вони суспільно-

економічну модернізацію оцінюють як державою керований процес, який 

починається з будівництва соціальних інститутів, хоча це і суперечить класичним 

ознакам "сучасного суспільства західного типу", за критеріями яких сильна роль 

держави – ознака традиційного суспільства.  

Автор вважає що історико-релятивістська інтерпретація модернізації та 

інтеграції в Південно-Східній Азії, яка базуватиметься на врахуванні 

цивілізаційних чинників, регіонального менталітету та завдань національного 

розвитку (реалізації національних інтересів), дозволяє найбільш повно і глибоко 

виявити механізм взаємозв'язків даного феномена з кінцевим результатом – якістю 

життя населення. Суть релятивістського підходу до визначення модернізації 

полягає в тлумаченні її як процесу інновацій в моральних, етичних, технологічних, 
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економічних і соціальних установках та інститутах, ціллю яких виступає прагнення 

до підвищення стандартів і поліпшення рівню добробуту в окремо взятій країні. В 

релятивістському сенсі модернізація та інтеграція означає цілеспрямовану 

діяльність, здійснювану лідером, елітою, підтриману більшістю суспільства для 

того, щоб перевершити традиційні стандарти життя в найширшому розумінні. 

3. Було встановлено, що південно-східно-азійська сучасність 

характеризується наступними базовими принципами, які лежать в основі 

суверенних політик модернізації: 

– наявністю сильної і дієздатної державної традиції, яка спирається на 

цивілізаційну ментальність традиціоналізму – провідну роль в процесах 

модернізації, спираючись на мобілізуючу силу ідеології, відіграють держава і її 

інститути;  

– наявністю вивіреної цілісної стратегії та послідовністю її реалізації з метою 

розвитку  і оновлення суспільства, а також наявністю чіткого, покрокового плану 

дій;  

– застосуванням мобілізаційної моделі розвитку, характерною ознакою якої є 

традиційний комунітаризм (солідаризм), а провідною складовою – економічний 

націоналізм, що передбачає пріоритетність загальносуспільних інтересів  щодо 

приватних; 

– органічним баченням суспільства  не як сукупності індивідів, що мають 

егоїстичні цілі, а як спільноти, для якої важливе виконання патріотичного обов'язку 

і служіння спільним інтересам, тобто обов'язки членів суспільства пріоритетніші 

їхніх прав, а саме: республіканської моделі громадянства – суспільство, його 

інститути і соціальні зв'язки модернізуються, але комунітарні принципи і традиції  

– "спочатку обов'язки, а потім права" – залишаються непорушними; 

– високою керованістю  трансформаційних процесів, націлених на 

встановлення довгострокової політичної стабільності і безпеки, базованих на 

стійкому економічному зростанні;  

– введенням національного господарства в режим самопідтримки зростання; 

– опором на модернізуючу роль науки, техніки і технологій; 
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–  підвищенням культурної гомогенності нації, що базується на використанні 

переваг повного циклу безперервної освіти; 

– вдосконаленням ринкового механізму  у напрямку його соціальної орієнтації. 

В цілому модель державного управління модернізаційними процесами 

зводилась до наступної логіки – застосування мобілізаційної моделі можливе за 

умови вираженої національно-орієнтованої внутрішньої політики, що, в свою чергу 

потребує: 

– наявності національного лідера (партії або харизматичної особистості – 

лідерів суспільної думки); 

– формулювання егоїстичної національної стратегії розвитку на тривалу 

перспективу; 

– створення ідеологічного підґрунтя підтримки обраного шляху (як правило, 

базованого на ліберальній риториці, але з обґрунтуванням підпорядкування 

приватних інтересів загальнонаціональним інтересам на перехідному етапі); 

– законодавчого оформлення правових важелів автаркії і важелів впливу 

держави на суспільно-економічні процеси. 

4. Позиціювання країн у інтеграційному об'єднанні  АСЕАН базується на 

солідаристській концепції, в основі якої лежать принципи дотримання вимог 

міжнародного права, паритетності відносин в міжнародній політичній і 

економічній сфері, суверенності внутрішньої політики. Це прямо пов'язується із 

розбудовою стійких і самодостатніх конкурентоспроможних національних 

економік в країнах і їхньою інтеграцією на умовах паритетного міжнародного 

поділу праці та створення міжнародних суспільно-економічних кластерів. Така 

модель інтеграції захищає країни і угрупування в цілому від зовнішніх спроб 

перетворити національні економіки регіону на ресурсний та сировинний додаток, 

на монокультурні чи супутні, а інтеграційне об'єднання піддати "глобалізаційній 

деструкції". 

Розвиток інтеграційних процесів АСЕАН базується на двох принципово 

різних підходах щодо формування норм і правил міжнародних відносин в регіоні. 

Ці підходи відображають інтереси різних країн світу, які знаходяться на різних 
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цивілізаційних полюсах розвитку. Зокрема, Китай і низка інших країн Східної Азії, 

які належать до групи розвинутих індустріальних держав, з розумінням ставляться 

до специфіки процесів модернізації і регіоналізації. Як показує досвід Зони вільної 

торгівлі АСЕАН і АСЕАН+1, Китай та учасники Асоціації схильні укладати менш 

складні за своїм характером угоди про вільну торгівлю, тоді як інтересам США (і 

під їхнім впливом Японії, Південній Кореї) відповідають такі домовленості, які не 

тільки дозволять впроваджувати принципи відкритості і свободи торгівлі, але й 

обмежать внутрішньодержавне економічне регулювання, створять оптимальні 

можливості для функціонування складних виробничих взаємозв'язків. Такі 

ланцюжки потрібні країнам технологічно розвиненого ядра світової системи для 

того, щоб здійснювати виведення власних виробництв за межі країн без втрати 

інноваційного лідерства та зберегти домінування у глобальній економіці. 

5. Регіональна модель модернізації справила суттєвий вплив на парадигму 

інтеграції у регіоні: принципи її організації було кодифіковано АСЕАН. Завдяки 

такій моделі інтеграційних зв'язків країнам Південно-Східної Азії вдається 

уникнути низки ефектів, які негативно позначаються на стабільності і динаміці 

національного розвитку і розвитку інтеграційного об'єднання АСЕАН в цілому: 

– ефекту диференціації – утворення ядра  лідерів, які вирішують долю країн-

членів угрупування; 

– ефекту концентричних кіл, коли країни диференціюються за ознаками 

домінуючої, супутньої і периферійної;  

– ефекту доміно – коли провали в політиці і економіці  однієї країни 

експортуються до іншої країни угрупування і завдають їй шкоди; 

– ефекту зрощування, коли політика і економіки і країни в цілому стають 

занадто залежними одна від одної; 

– ефекту посилення суперництва, коли конкуренція між країнами переростає у 

відкрите політичне протистояння; 

– ефекту розширення, коли більш розвинені країни поглинають слабші; 

– ефекту звуження, коли країни шантажують партнерів по угрупуванню 

виходом із кооперації чи політичних угод. 
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6. Динаміка регіональної інтеграції відрізняється двома ключовими 

тенденціями. По-перше, в регіональному просторі зберігається високий рівень 

регіональної інтравертності та інтрацентризму. Ці тенденції в міжнародному 

середовищі є проекцією моделі економічної політики, що склалася у більшості 

країн АСЕАН: на тлі слабкої системи політичного представництва  вона успішна 

тому, що реалізує прагматичний, не заідеологізований  (чи "завестернізований") 

підхід до модернізації – залучення всього суспільства в процес економічного 

зростання. За всіма ознаками – це мобілізаційна модель розвитку, яка багато в чому 

зумовила існуючу модель міжнародних зв'язків країн Південно-Східної Азії, 

зокрема регіональної інтеграції. Ця модель характеризується пріоритетністю 

спільних інтересів щодо глобальних; інтроцентричністю і локалізацією 

(зосередженістю спочатку на проблемах країни, далі – регіональних, і вже потім 

глобальних проблемах), авторитаризмом і частковим автаркізмом щодо 

зовнішнього, глобального середовища; ступінчастістю (різношвидкісністю) 

включення різних країн до регіонального інтеграційного поля; селективністю – 

повагою до національних пріоритетів і визнанням суверенного права на обрання 

партнерів та визначення напрямків взаємодії з ними; взаємодоповненням і 

кластерізацією в економічній діяльності, а також колегіальністю в прийнятті 

рішень.  

7. Проблема регіональної безпеки залишається найбільш контраверсійним 

елементом інтеграції: вплив позарегіональних акторів у цій сфері залишається 

домінуючим, й окремі держави АСЕАН фактично підтримують такий стан справ – 

або через партнерські відносини із великими державами, або внаслідок відчуття 

власної уразливості через слабкість та наявність конфліктів із сильнішими 

сусідами. 

У військово-стратегічному плані США демонструють особливу 

зацікавленість у забезпеченні свободи навігації на всьому просторі від Індійського 

до Тихого океану, включаючи Південно-Китайське море. Мова йде, по-перше, про 

захист інтересів Сполучених Штатів на цьому просторі (мета – не допустити появи 

будь-яких можливих конкурентів), а по-друге, про підтримку умов, за яких США 
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мали б повною свободою маневру на всьому протязі морських маршрутів від 

Європи і Близького Сходу до Тихого океану: саме тому відбувається технологічне 

удосконалення оснащення американських військово-морських сил у цьому регіоні.  

Крім того, за їхнього втручання розв’язуються регіональні конфлікти, що 

виникають між державами і недержавними акторами. Зокрема, територіальна 

суперечка між Китаєм і країнами Південно-Східної Азії з приводу островів Спратлі 

вирішувалась за активної участі США, чиї кораблі зайшли у виняткову економічну 

зону Китаю і спонукали китайську сторону на відповідні дії та заяви про 

"стрижневі інтереси" КНР, які поширюються на зону Південно-Китайського моря. 

Це спровокувало подальшу ескалацію протиріч між Китаєм і Філіппінами, Китаєм і 

В'єтнамом, але зміцнило позиції США у регіоні. 

У військово-політичній сфері дії США загострили суперечності між 

державами регіону щодо питань, пов'язаних з територіальними суперечками в 

Південно-Китайському морі і принципами свободи навігації, і спровокували (як і в 

економічній сфері) певну подвійність регіональної стратегічної ситуації. 

Аналіз сучасного курсу Сполучених Штатів щодо країн Південно-Східної 

Азії і АСЕАН, як інтеграційного угрупування, свідчить, що їхня 

зовнішньополітична і зовнішньоекономічна діяльність враховує нову міжнародну 

ситуацію, проте, цей найпотужніший глобальний актор не відмовився від прямого 

тиску на регіональних гравців, водночас,  декларуючи миролюбні наміри, і 

вирішення основної політико-економічної проблеми – загострення конкурентних 

відносин з Китаєм США розглядають у контексті посилення їхньої присутності в 

АТР.  

З метою вирішення своїх політичних і економічних завдань США, очевидно, 

будуть намагатись обмежити Китай, особливо у військово-політичній сфері. В 

регіоні такими ймовірними "обмежниками", крім традиційного тайванського 

питання, стає поточна ситуація в Південно-Китайському морі, що дозволяє 

поглиблювати суперечності між Китаєм та його сусідами. Разом з тим, різке 

ослаблення Китаю або непередбачувані політичні зміни в КНР не відповідають 

інтересам США, оскільки, поряд з позитивним для США зменшенням його впливу 
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на сусідів по регіону, можливе некероване і деструктивне загострення та 

розбалансування ситуації у регіоні – спалах тероризму і локальних війн, а, також, 

зважаючи на військовий потенціал КНР, загрожуватиме безпосередньо Сполученим 

Штатам.  

Фактично, подальший розвиток безпекової сфери в регіоні залежить від 

перспектив трансформації регіональної структури з просторової у лідерську 

(наприклад, за умови лідерства Китаю). Один із сценаріїв передбачає формування в 

регіоні моделі відносин згідно "Пекінського консенсусу" і, по суті, передбачає 

сприйняття малими і середніми регіональними гравцями інтересів Китаю як 

першорядних. Другий, в його конфронтаційному варіанті, означає, що існуючі 

регіональні механізми вже не зможуть повною мірою нівелювати суперечності, які 

виникають, і на перший план висуватимуться військово-стратегічні проблеми, які 

раніше перебували в латентній формі. 

Дані варіанти не відповідають інтересам більшості країн регіону. Ситуація, 

що склалася в цілому вимагає вкрай гнучкого реагування з боку АСЕАН на будь-

які прояви суперечностей між Китаєм і США. Але основним напрямком, який на 

сьогодні розглядається АСЕАН, є посилення  єдності і регіональної співпраці, 

формування спільного економічного комплексу з власною стійкою економічною 

структурою, задіяння усіх політичних механізмів і ресурсів всередині угрупування 

з метою обмеження будь-яких намагань розколоти спільноту. 

8. Особливістю економічних перетворень у порівнянні з ліберальними 

стандартами (денаціоналізація, демонополізація, приватизація) в таких країнах як 

Сінгапур, пізніше – Малайзія, Індонезія, В'єтнам, було те, що державне 

керівництво цими процесами спиралось на управління діяльністю державних 

підприємств і великих монополістичних утворень, які володіли значними 

фінансовими ресурсами і концентрованим ієрархічним каналом управління. Вони 

ставились під контроль держави з метою розбудови економічної структури. Більше 

того, для формування такої структури за сприяння держави створювались нові 

монополістичні об'єднання, стимулювались і заохочувались процеси концентрації і 

централізації капіталів. Одним із головних завдань модернізації було формування 



214 

 

  

експортоорієнтованої національної економічної структури і уряди справедливо 

вважали, що його виконання під силу лише великим акторам. 

9. Аналіз особливостей моделей модернізації та інтеграції в регіоні Південно-

Східної Азіє дає підстави говорити про високу суспільно-економічну ефективність 

державної політики, в основу якої закладено принципи економічного націоналізму 

та відстоювання національних інтересів.  

10. Для українського експертного середовища характерна методологічна 

відстороненість аналітичних узагальнень щодо цього регіону: науковці не 

прив'язують свої дослідження до завдань зовнішньої політики України у 

глобальному вимірі, в тім числі через нечітку їхню постановку – у їхніх роботах 

фактично не йдеться про підготовку методологічних засад зовнішньополітичних 

стратегій. Тому дослідження не носять прикладного характеру (за виключенням 

тих, що здійснювалися дипломатами у рамках проектів Дипломатичної академії 

України при Міністерстві закордонних справ України).  
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