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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 аналізуються у діалектичному зв’язку із внутрішньою 

модернізацією, тобто, водночас як наслідок і чинник такої модернізації. 

У дисертації вирішується наступна наукова проблема: дослідити характер та 

динаміку суспільно-політичної модернізації в країнах АСЕАН на сучасному етапі, її 

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

інтенсивність та ефективність, а також зворотній вплив поглиблення інтеграції в 

рамках АСЕАН на забезпечення цілей суспільно-політичної модернізації в усьому 

інтеграційному просторі АСЕАН.  

Мета і завдання дослідження. Сформульована наукова проблема 

дисертаційного дослідження зумовлює мету – визначити характер взаємодії між 

суспільно-політичною модернізацією у країнах АСЕАН та  динамікою регіональної 

інтеграції. Для досягнення цієї мети в ході дослідження необхідне вирішення 

наступних завдань:  

– встановити ступінь наукової розробки у дослідженні процесів 

модернізації у країнах АСЕАН та моделей інтеграції у регіоні, проаналізувати 

наявні концептуально-теоретичні підходи до визначення взаємодії та взаємного 

впливу суспільно-політичної модернізації і стратегій регіональної інтеграції в 

інтеграційному просторі АСЕАН;  
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– розробити підходи до оцінки ефективності політики модернізації у 

країнах АСЕАН з огляду на вплив останньої на процес регіональної інтеграції; 

– виявити джерела та особливості, визначити результати суспільно-

політичної модернізації в країнах АСЕАН; 

– дослідити парадигми інтеграції, що сформовано у країнах регіону, та 

охарактеризувати їх основні специфічні ознаки;  

– дослідити взаємозв'язок та взаємообумовленість національної політики 

модернізації в країнах АСЕАН із особливостями регіональної інтеграції; 

– визначити характер динаміки регіональної інтеграції в АСЕАН; 

– визначити вплив трансформації політики національної безпеки країн 

АСЕАН на еволюцію безпекової політики інтеграційного угрупування; 

– визначити вплив трансформації політики національної безпеки країн 

АСЕАН на еволюцію політики економічної інтеграції АСЕАН. 

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, базовані на аналізі соціометричних 

даних, а також політико-економічний підхід та методи економічного аналізу. 

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає у тому, що: 

уперше: 

– з позиції історико-релятивістської методології розглянуто процес 

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 

солідаристській основі і є наслідком застосування мобілізаційних, солідаристських 

за характером, національно-егоїстичних моделей модернізації; 

набули подальшого розвитку: 
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– 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. 

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. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

апробовані у  11 доповідях на міжнародних наукових 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-практичному форумі 

«Україна і Корея в конфліктогенному світі», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р. 
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у 

дисертації і виносяться на захист, одержані автором особисто. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 роботи загальним 

обсягом 12,1 др.арк., з них – 3 статті у наукових фахових виданнях України, 3 

публікації в зарубіжних фахових виданнях, 6 наукових статей у інших фахових 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертації, наведено 

зв’язки з науковими програмами та дослідницькими темами; сформульовано мету і 

завдання роботи, визначено об’єкт і предмет, методологію та методи дослідження, 

обґрунтовано наукову новизну, практичне значення одержаних результатів та 

особистий внесок автора, подано інформацію про апробацію та публікацію 

результатів дисертації.  

У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади дослідження» 

проаналізовано ступінь наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження. 

Сформульовано теоретико-методологічні засади дослідження інтеграційних 

процесів у АСЕАН. На основі вивчення широкого кола вітчизняних та зарубіжних 

джерел автором запропоновано власну їхню класифікацію на основі виокремлення 

регіональних особливостей у підходах дослідників. 

До першої групи досліджень віднесено наукові розвідки вітчизняних вчених, 

для яких характерна методологічна відстороненість аналітичних узагальнень: 

дослідження не прив'язані  до завдань зовнішньої політики України у глобальному 

вимірі, в тім числі через нечітку їхню постановку.  

До другої групи віднесено праці західних учених, які зосереджені на політиці 

розвитку співробітництва з країнами регіону Південно-Східної Азії та з 

інтеграційними угрупуваннями у цьому регіоні. Для них характерний високий 

рівень практично застосовної аналітики, високий рівень прагматизму і 

однонаправлений вимір методології, яка вимагає ліберально-демократичних 

трансформацій політики і економіки та залишає поза увагою соціальні завдання 

модернізації, які ставлять перед собою країни регіону. Також переважна більшість 

авторів вважає політичну, економічну і фізичну присутність провідних західних 

країн у регіоні необхідною умовою його стабільності і розвитку.  

Третя група (вчені з пострадянського простору) розглядає цей регіон як об'єкт 

власних національних політичних інтересів та схвально ставиться до авторитарного 

характеру моделей модернізації і існуючої, закритої моделі інтеграції. 

Четверта група дослідників, переважно з країн азійського регіону, формулює 

чітко виражену позицію – захист права суверенних держав на прийняття 
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самостійних політичних рішень, у тім числі щодо моделі інтеграції. Провідний 

вплив на формулювання принципів взаємодії справляють роботи вчених з КНР, 

проте слід зазначити, що все більше досліджень сьогодні здійснюється вченими з 

країн Південно-Східної Азії  (особливо Сінгапуру, Малайзії, Індонезії і В'єтнаму), 

які озброєні власним доробком із розробки політики і узагальнення досвіду 

модернізації і інтеграції країн.  

У науковій літературі модернізація і інтеграція у Південно-Східній Азії 

аналізується переважно із застосуванням трьох методологічних підходів – 

історичного, аналітичного (раціоналістичного) і релятивістського. При цьому 

частина з дослідників (аналітики-раціоналісти), використовуючи усталені 

інтелектуальні традиції західного мислення про природу соціальних змін, оцінює 

результати модернізації в країнах Південно-Східної Азії як недостатні і незавершені, 

оскільки з їхньої точки зору не відбулось докорінної реформи економічних 

інститутів і, відтак, політичні і 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 бути лише досягнення високої економічної ефективності виробництв, оскільки 

це призводить до розшарування у суспільствах та між суспільствами, поглиблюючи 

суперечності і стримуючи розвиток. Тобто, неолібералізм, на думку автора, не може 

виступати об'єднавчою основою у цьому регіоні, а економічний потенціал у цьому 

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

сильним для політичної і зовсім не переконливим для соціальної. Разом з тим у 

процесі дослідження прийнято до уваги той факт, що наздоганяльні моделі 

модернізації і класичні форми інтеграції є неодмінною складовою модернізаційних і 

інтеграційних процесів. 

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. Одним із головних завдань 

було, з'ясувавши основні проблеми суспільної модернізації в цих країнах, 

проаналізувати спільне і особливе в моделях модернізації в країнах Південно-

Східної Азії та встановити вплив їхньої специфіки на формування інтеграційної 

моделі АСЕАН та 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.  

У другому розділі «Формування стратегій регіональної інтеграції країн 

АСЕАН» досліджено динаміку і особливий  характер регіональної інтеграції країн 

АСЕАН, зумовлений особливою суспільно-політичною моделлю модернізації країн 

Південно-Східної Азії та формуванням національно-адаптивних та національно-

егоїстичних підходів до трактування інтеграції. 

Показано, що модель розвитку в різних країнах регіону на тлі  слабкої системи 

політичного представництва, успішна тому, що вона реалізує прагматичний, не 

заідеологізований  (чи "завестернізований") підхід до модернізації – залучення 
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всього суспільства в процес економічного зростання. За всіма ознаками – це 

мобілізаційна модель національного   розвитку, яка багато в чому зумовила 

сучасний характер міжнародних зв'язків країн Південно-Східної Азії, зокрема 

регіональної інтеграції. Ця модель характеризується: пріоритетністю спільних 

інтересів щодо глобальних, орієнтуванням на вирішення спільних 

внутрішньорегіональних завдань, локалізацією (зосередженістю у першу чергу на 

проблемах країни, далі на регіональних, і лише потому – глобальних проблемах) і 

частковим автаркізмом щодо зовнішнього, глобального середовища; 

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.  

Підхід до державного управління модернізаційними процесами спирається на 

мобілізаційну модель, що можливе за умови вираженої національно-орієнтованої 

внутрішньої політики. Особливістю економічних перетворень в таких країнах як 

Сінгапур, Малайзія, Індонезія, В'єтнам було державне керівництво цими процесами, 

що спиралось на управління діяльністю державних підприємств і великих 

монополістичних утворень, які володіли значними фінансовими ресурсами і 

концентрованим ієрархічним каналом управління. Ці ресурси і канали ставились під 

контроль держави і виконували державне замовлення на розбудову економічної 

структури. 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 

експортоорієнтованої національної економічної структури і уряди справедливо 

вважали, що його виконання під силу лише великим національним акторам. 

Така модель модернізації спричинила 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 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. Це прямо пов'язується із розбудовою 

стійкої і самодостатньої конкурентоспроможної національної економіки в країнах і  

регіону загалом – з інтеграцією на умовах паритетного міжнародного поділу праці 

та створення міжнародних суспільно-економічних кластерів. Модель інтеграції 

АСЕАН протидіє спробам позарегіональних акторів перетворити національні 

економіки регіону на ресурсний та сировинний додаток, на монокультурні чи 

супутні. 

У третьому розділі «Консолідація простору АСЕАН у процесі реалізації 

національних стратегій регіональної інтеграції» визначено роль модернізації 

країн АСЕАН у формуванні єдиного інтеграційного простору. Проаналізовано 
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безпековий вимір суспільно-політичних трансформацій в інтеграційному просторі 

АСЕАН. Досліджено політику економічної інтеграції країн АСЕАН. 

Доведено, що завдяки державній політиці країн-учасниць АСЕАН, 

орієнтованих на солідаристську модель  інтеграції, зростає і рівень суспільно-

економічного розвитку регіону. Важливу роль в цьому процесі відіграли проведені 

реформи, які при всіх відмінностях у рівні розвитку країн АСЕАН мають низку 

принципово важливих спільних рис. Так, особлива роль в модернізації східно-

азійських суспільств належить державним інституціям, що коригують ринкові 

механізми, забезпечують і відповідають за їхнє ефективне функціонування. 

Регулююча роль держави, особливо на перших етапах перетворень була 

надзвичайно потужною. Лише з підвищенням конкурентоспроможності економік і 

забезпеченням їх адаптації до ринкових умов і реалій світового поділу праці 

державні органи почали надавати більшої самостійності господарським одиницям 

Відзначається посилений  інтерес до регіону країн світу, зокрема ЄС, які 

також прагнуть відвоювати певні сектори ринку, особливо в сфері 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. 

Що стосується Китаю, то в його інтересах – отримувати доступ до технологій 

і, звичайно, зберегти належний ступінь захисту в торгівлі товарами, чого прагнуть і 

країни 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, 

їхньої ринкової уніфікації і повної відкритості, створення сприятливих умов для 

залучення іноземних інвестицій, захисту інтелектуальних прав ("ринковізації" 

науково-технологічної сфери). Ця країна віддає перевагу створенню зони вільної 

торгівлі, домовленостей щодо якої було досягнуто в 2015 році з низкою країн 

Південно-Східної Азії: вона гарантує права інтелектуальної власності не лише 

протягом 50-ти років, як того вимагають правила СОТ, а 70-ти. Інші, менш потужні 

регіональні гравці, судячи з усього, обрали тактику пристосування, по можливості 

отримуючи вигоду від обох підходів. 

Аналіз американського курсу щодо АСЕАН дозволяє припустити, що 

зовнішньополітична діяльність США пов'язана не стільки зі «стратегією 

обмеження», скільки з пристосуванням до нової міжнародної ситуації. Країни 

АСЕАН сьогодні розглядаються Сполученими Штатами як "організований" регіон – 

плацдарм для створення зовнішньополітичних умов економічного зростання у США 

і економічної експансії на територію цього регіону шляхом подолання автаркічності 

і солідаризму.  

Водночас з ними пов'язується вирішення основної політико-економічної 

проблеми Сполучених Штатів – зменшення впливу Китаю в регіоні: 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 поглиблювати суперечності 
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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.  

Окреме місце в спільній регіональній політиці посідає Росія, яка не 

демонструє явно 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.  

Загалом, усі зовнішньополітичні виклики щодо регіону наражаються на його 

політичну згуртованість, яка посилюється з часом – інтеграційне угрупування 

АСЕАН модернізує свою інтеграційну політику, вносячи в неї корективи, 

залишаючи незмінними її основні принципи – повагу до національного суверенітету 

і регіональний солідаризм.   

Інтеграційні 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, акцентуючись на 

об'єднавчому принципі. 

 

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.  
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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 

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, 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: 
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– 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; 

–  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 
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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 

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 розвиненіші країни поглинають слабші; 

– ефекту звуження, коли країни шантажують партнерів по угрупуванню 

виходом із кооперації чи політичних угод. 

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 
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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 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 
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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 

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 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, 
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що здійснювалися дипломатами у рамках проектів Дипломатичної академії 

Міністерства закордонних справ України).  
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АНОТАЦІЯ 

 

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

політичної модернізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України. – Київ, 2018.  

У дисертації систематизуються концептуально-теоретичні та методологічні 

засади дослідження політичної і суспільно-економічної модернізації в країнах 

Південно-Східної Азії та її впливу на формування специфічної моделі інтеграції – 

АСЕАН. З позиції історико-релятивістської методології доведено, що дана модель 

регіональної інтеграції є, водночас, чинником модернізації країн-членів АСЕАН.  

Використано історико-релятивістський підхід, на основі якого здійснено 

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

динаміку як єдиний, синхронізований в межах всього регіону процес; показано, що 

інтеграція в рамках АСЕАН здійснюється на солідаристській основі і є наслідком 

застосування мобілізаційних, солідаристських за характером, національно-

егоїстичних моделей модернізації. В роботі описані специфічні ознаки таких 

моделей та приклади їх практичного застосування. 

Доведено, що дана модель регіональної інтеграції, як системоутворюючий 

чинник суспільно-політичної модернізації у регіоні та механізм герметизації його 

простору (із застосуванням методів прихованої автаркії) забезпечує протидію 

спробам інтервенції глобальних акторів до соціального і економічного простору 

регіону. 

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 інтеграційного угрупування в цілому. 

 

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 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко МОН Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации систематизируются концептуально-теоретические и 

методологические принципы исследования политической и общественно-

экономической модернизации в странах Юго-Восточной Азии и ее влияния на 

формирование специфической модели интеграции – АСЕАН. С позиции историко-

релятивистской методологии доказано, что данная модель региональной интеграции 

есть, в то же время, фактором модернизации стран-членов АСЕАН.  

Использован историко-релятивистский подход и на его основе осуществлен 

анализ модернизации и интеграции в регионе в синергии, что позволяет 

рассматривать их динамику как единый, синхронизированный в пределах всего 

региона процесс; показано, что интеграция в рамках АСЕАН осуществляется на 

солидаристской основе и является следствием применения мобилизационных, 

солидаристских по характеру, национально-эгоистичных моделей модернизации. В 

работе описаны специфические признаки таких моделей и примеры их 

практического применения.  

Доказано, что данная модель региональной интеграции, как 

системообразующий фактор общественно-политической модернизации в регионе и 

механизм герметизации его пространства (с применением методов скрытой 

автаркии) обеспечивает противодействие попыткам интервенции глобальных 

актеров в социальное и экономическое пространство региона. 

В контексте решения проблем безопасности исследованы тренды 

политической динамики интеграционных процессов в регионе с учетом присутствия 

внешних факторов влияния, по оценке АСЕАН: деструктивного со стороны США и 

России и конструктивного со стороны стран-соседей, прежде всего, Китая. 

Проанализировано влияние трансформации политики национальной безопасности 

стран АСЕАН на эволюцию политики безопасности интеграционного объединения в 

целом. 

 

Ключевые слова: страны ЮВА, общественно-политическая модернизация, 

интеграция, АСЕАН, традиционализм, специфические модели модернизации и 

интеграции, солидаризм, национальный суверенитет, коллективная политика 

безопасности, региональный и национальный автаркизм, экономический 

национализм. 
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The thesis systematizes conceptual, theoretical and methodological principles for 

the study of political and socio-economic modernization in the countries of South East 

Asia and its influence on the formation of a specific integration model – ASEAN. From 

the standpoint of historical and relativistic methodology, it has been proved that this model 

of regional integration is, at the same time, a factor in the modernization of ASEAN 

member countries. 

A historical relativistic approach was used as the basis for an analysis of 

modernization and integration in the region in synergy. This approach made possible to 

consider their dynamics as a single, synchronized process throughout the region. It was 

also shown that integration within the framework of ASEAN is carried out on a solidarist 

basis and is a result of the use of mobilization, solidarist in character, national-selfishness 

models of modernization. The work describes the specific features of such models and 

examples of their practical application. 

It was proved that this model of regional integration, as a system-forming factor of 

social and political modernization in the region and a mechanism for closing its space 

(using hidden autarky methods), provides counteraction to attempts by global actors to 

intervene in the social and economic space of the region. 

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

integration processes in the region have been studied, taking into account the presence of 

external factors of influence, considered by ASEAN as destructive from the US and Russia 

and constructive from neighboring countries, primarily China. The impact of the 

transformation of the national security policy of the ASEAN countries on the evolution of 

the security policy of integration in general is analyzed. 

The issue of regional security remains the most controversial element of integration: 

the influence of global players in this area remains dominant, and some ASEAN states 

actually support this state of affairs - either through partnerships with major powers or 

because of their own vulnerability due to weaknesses and conflicts with stronger 

neighbors.  

The peculiarity of economic transformation in comparison with liberal standards 

(denationalization, demonopolization, privatization) in countries such as Singapore, and 

later Malaysia, Indonesia, Vietnam, was that a state leadership of these processes was 

based on the management of the activities of state enterprises and large monopolistic 

entities that possessed significant financial resources and a concentrated hierarchical 

control channel.  

For the domestic expert environment certain methodological isolation of analytical 

generalizations is a common issue: scientists do not tie their research to the tasks of 

Ukraine's foreign policy in global dimension, to great extent because of their fuzzy 

statement. Therefore, such studies had very limited practical value (except for those 

carried out by diplomats within the framework of projects implemented by Diplomatic 

Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine).  
 

          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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