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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні у сучасному науковому полі 

спостерігається посилення інтересу до проблеми впливу етнічного, культурного, 

цивілізаційного факторів на політичний розвиток сучасних країн світу, а також 

регіону Східної Азії – Китаю, Японії, Республіки Корея та КНДР, Китайської 

Республіки на Тайвані, Монголії. Етнічна самобутність, специфіка, культурна 

особливість, цивілізованість та стрімкий розвиток окремих країн Східної Азії 

дозволяють розглянути широке коло міждисциплінарних питань. Саме причинам 

та особливостям розвитку політичних інститутів, підкріпленим наочними 

прикладами досвіду держав Східної Азії, приділено увагу у дослідженні.   

Актуальність дисертаційної теми обумовлена сукупністю причин, 

основними з яких визначено наступні: 

По-перше, чинники та особливості інституціональних змін у політичній 

науці ще недостатньо вивчені, як і природа політичних інститутів в цілому. Роль 

етно-цивілізаційного чинника в формуванні політичних інститутів в більшості 

досліджень розглядається доволі поверхово та фрагментарно. 

По-друге, оскільки в сучасній науці існує прагнення побудови 

універсальних  знань, можна констатувати, що тема дисертаційного дослідження 

визначається дотичністю до багатьох наукових напрямків та гуманітарних 

дисциплін.  

По-третє, сутність етносу та цивілізації є дискусійним питанням в 

науковому середовищі. Так, дослідження зв'язку між етносом, цивілізацією та 

політичними інститутами дозволяє зробити крок вперед на шляху виокремлення і 

систематизації чинників формування політичних систем та інститутів, сприяє 

більш глибокому розумінню різних аспектів інституційних змін. 

По-четверте, оскільки світ стає поліцентричним, в ході його розвитку 

змінюється коло «гравців», передусім, зростає роль нетрадиційних акторів 

міжнародних відносин, а в умовах посилення інтеграційних процесів  і 

глобалізації світу відбувається значне збільшення ролі окремих регіонів. Так, 

країни Східної Азії становлять прикладну значимість для політичної науки. 

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

Дисертаційне дослідження виконується у рамках планової державної тематики 

кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили «Методологічні основи і практичні аспекти трансформації 

політичних систем в умовах глобальних і регіональних змін» (державний 

реєстраційний номер – 0116U000002). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення етно-

цивілізаційної специфіки основних чинників формування політичних інститутів 

на прикладі країн Східної Азії. 

Для досягнення поставленої мети були визначені основні завдання 

дисертаційного дослідження: 

– з’ясувати стан наукової розробки проблеми та визначити теоретичну і 

джерельну базу дисертаційного дослідження; 
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– встановити базові теоретико-методологічні засади у дослідженні етно-

цивілізаційних аспектів формування політичних інститутів; 

– визначити ознаки та критерії визначення чинників політичного розвитку, 

формування і трансформації політичних інститутів (спираючись на приклади 

країн Східної Азії); 

– розкрити сутність концептів етносу та цивілізації у дослідженні чинників 

формування політичних інститутів та охарактеризувати етно-цивілізаційний 

аспект в синтезі цих понять; 

– запропонувати типологізацію етно-цивілізаційних чинників і факторів 

формування політичних систем та інститутів на прикладі держав Східної Азії; 

–  виявити специфіку політичних інститутів Китаю, Китайської Республіки 

на Тайвані та Японії в контексті етно-цивілізаційних чинників;  

– встановити умови формування політичних інститутів в Республіці Корея 

і КНДР, Монголії та виділити притаманні їм особливості; 

– визначити етно-цивілізаційні особливості формування політичних 

інститутів України та визначити роль досвіду країн Східної Азії для України. 

Об’єктом дослідження є етно-цивілізаційні умови формування політичної 

системи суспільства.  

Предметом дослідження виступають етно-цивілізаційні чинники 

формування політичних інститутів в країнах Східної Азії. 

Методи дослідження складають поєднання загальнонаукових, 

філософських, політологічних та спеціальних методів, підходів, принципів.  

В якості теоретичної та методологічної основи дослідження використано 

цивілізаційний, етнологічний, етно-цивілізаційний підходи. Для вирішення 

поставлених завдань та досягнення поставленої мети  використано різні 

теоретичні, філософські, загально-логічні та емпіричні методи дослідження. 

Теоретичною та методологічною основою слугують принципи системного і 

структурно-функціонального підходів, причинно-наслідкових зв’язків, 

діалектичні принципи об’єктивності. Застосовано також метод гіпотези як 

наукового припущення щодо моделі етно-цивілізаційного чинника формування 

політичних інститутів в сучасних умовах політичного розвитку. Так, системний 

підхід дозволив виявити взаємозв’язок елементів політичної системи, а також 

дослідити політичні системи, інститути та їх елементи як цілісність. Структурно-

функціональний підхід дозволив дослідити структуру політичної системи та 

інститутів з позиції функціонального призначення кожного їхнього елементу. У 

дослідженні застосовано порівняльний метод, який дозволив зіставити не лише 

окремі структурні елементи політичних систем та інститутів, але й політичні 

системи у різних країнах. В дисертаційній роботі застосовано інституційний (в 

центрі дослідження знаходяться політичні структури) і нормативно-ціннісний 

(дозволяє оцінити об’єкт дослідження з оптимальної точки зору, виявити 

оптимальну модель розвитку) методи.  

Для досягнення поставленої мети дослідження були використані й загально-

логічні методи: методи аналізу і синтезу, діалектичний метод, узагальнення та 

інтерпретації зібраного матеріалу. Мають місце у дисертаційній роботі й 
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емпіричні методи дослідження, передусім, статистичний метод та спостереження, 

що дозволяють не лише безпосередньо відстежити політичні факти, але й 

систематично узагальнити різні статистичні матеріали (наприклад, індекси та 

показники розвитку) для більш детального вивчення об’єкта дослідження.  

Територіальні рамки роботи обмежені територією Східної Азії, яка 

включає Японію, Китай, Китайську Республіку на Тайвані (не визнається Китаєм 

та більшістю країн світу як незалежна держава), КНДР, Республіку Корея та 

Монголію. Інші регіони та держави зазначені передусім з метою порівняння. 

Хронологічні межі дослідження обумовлені темою дисертації і науковою 

специфікою та охоплюють період ХХ століття – початок ХХІ століття, тобто 

період утворення сучасних держав в Східній Азії як сучасних політичних 

інститутів. Хронологічні межі мають уточнюючий характер та співвідносяться з 

історичними подіями та політичними перетвореннями.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що в ній здійснено 

одну з перших в українській політологічній науці спроб дослідити проблематику 

етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів крізь призму 

суспільно-політичного досвіду держав Східної Азії.  

Наукова новизна конкретизується в таких науково-теоретичних 

положеннях, висновках та пропозиціях, які виносяться на захист: 

вперше:  

– здійснено спробу дослідити  етно-цивілізаційні чинники формування 

політичних інститутів на прикладі суспільно-політичного досвіду держав Східної 

Азії; 

– на основі аналізу ряду етнополітичних та суспільно-політичних теорій       

(А. А. Піскоппеля, Л. Харрісона, Р. Інглхарта, В. Н. Дьоміна) розроблено 

типологію етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів, у 

тому числі на основі етнічної матриці, що дозволяє більш широко розглядати  

фактори інституційних змін; 

– здійснено комплексний аналіз наукових підходів зарубіжних та 

українських науковців з метою виявлення причин та передумов формування 

сучасних політичних систем та інститутів Східної Азії у взаємозв’язку та 

відповідно до суспільно-політичних реалій;   

удосконалено: 

– розуміння низки концептуальних положень щодо чинників та 

особливостей формування політичних інститутів, що дає можливість більш 

широкого розуміння їх природи, особливостей формування і перетворення; 

дістали подальший розвиток: 

– інтерпретація чинників формування політичних інститутів з урахуванням 

особливостей кожної окремої держави Східної Азії; 

– аналіз етно-культурних та ціннісних особливостей країн Східної Азії як 

аспектів впливу на формування політичних інститутів, які можуть бути 

використані в якості аналітичної та емпіричної бази для міждисциплінарних 

досліджень чинників формування політичних інститутів України. 
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Практичне значення дисертаційного дослідження визначається його 

актуальністю, новизною, результатами та втілюється у двох аспектах: по-перше, 

навчальному – у процесі підготовки та викладання у вищих навчальних закладах 

курсів та спецкурсів з проблем міжнародних відносин та політології, 

регіонознавства і країнознавства. По-друге,  прикладному – результати і висновки 

дисертації можуть бути використані у діяльності внутрішньо- та 

зовнішньополітичних державних інституцій України під час вирішення 

практичних питань модернізації, двостороннього співробітництва, а також в 

контексті реалізації завдань щодо інтеграції нашої держави до світових та 

регіональних структур. 

Тематика роботи є актуальною і перспективною для обговорення на круглих 

столах, семінарах і конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться у дисертації, обговорені та схвалені на 

засіданні кафедри політичних наук Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили. Окремі положення, рекомендації та висновки доповідалися 

на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, зокрема на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні трансформації в 

сучасному світі» (м. Сімферополь, 5-9 листопада 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній міжвідомчій конференції «Шляхи трансформації міжнародної 

валютно-фінансової системи» (м. Київ, 14 листопада 2013 р.); VI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні міждисциплінарні дослідження: 

історія, сьогодення, майбутнє» (м. Київ, 22-23 травня 2014 р.); XVI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Досягнення та перспективи сучасної науки»   

(м. Чернівці, 27-28 грудня 2014 р.); IХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, 

майбутнє» (м. Київ, 31 грудня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Стратегії партнерства і співробітництва в контексті актуальних проблем 

всесвітньої історії та міжнародних відносин» (м. Київ, 31 березня 2015 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела 

походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (Афро-Азійський 

регіон)» (м. Київ, 11 червня 2015 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного 

дослідження знайшли відображення в опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях, затверджених згідно з 

вимогами Міністерства освіти і науки України, 1 – в іноземному науковому 

виданні, 1 – в українському науковому виданні, що не є фаховим, а також у 5 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначаються метою та завданнями 

наукового дослідження. Зміст роботи складають перелік умовних скорочень, 

вступ, три розділи, що містять дев’ять підрозділів, висновки, список 

використаних джерел та 23 додатки. Загальний обсяг дисертації становить 292 

сторінки, з них основного тексту – 185 сторінок. Список використаних джерел 
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складає близько 300 найменувань українською, російською англійською та 

німецькою мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету та завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження, висвітлено 

методологічну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення, 

наведено відомості про апробацію результатів дослідження та публікації за темою 

дисертації, вказано обсяг і структуру роботи. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади і джерельна база      

дослідження», що складається із трьох підрозділів, здійснено аналіз науково-

політологічних досліджень та теоретичних підходів до розуміння етно-

цивілізаційних чинників формування політичних інститутів, розглянуто стан 

наукової розробки проблеми та методологічні основи дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» розглянуто 

положення наукових праць європейських, американських, українських, 

російських та східноазійських науковців, у яких розкриваються особливості 

класичного і сучасного підходів до розуміння чинників формування політичних 

інститутів у етно-цивілізаційному аспекті.  Досліджуючи стан наукової розробки 

питання етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів в 

Східній Азії, варто зауважити, що воно є доволі умовним, оскільки ця проблема у 

науковому полі розроблялася недостатньо, тобто до сьогодні не публікувались 

доробки з такою інтерпретацію проблеми. Передусім, основний масив досліджень 

етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів в Східній Азії 

представлений іноземними тематичними та аналітичними дослідженнями, що 

розроблені окремими дослідниками або науково-дослідними установами. 

У підрозділі 1.2 «Аналіз теоретичної та джерельної бази дослідження» 

визначаються теоретичні засади й вихідні позиції, що використовуються під час 

вирішення поставлених завдань та досягнення мети дослідження. Так, джерельна 

основа проблеми формування та розвитку політичних інститутів є доволі великою 

і охоплює різні аспекти досліджуваної проблеми. Проаналізовані роботи щодо 

проблеми етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів в 

країнах Східної Азії умовно поділено на загальні дослідження історико-

політичного профілю, теоретичні роботи структурно-системного спрямування, 

праці з регіонознавства та культурознавства, а також матеріали науково-

дослідних проектів і статистичні матеріали. Особливо актуальними визначено 

дослідження представників країн Східної Азії та їх бачення власного досвіду 

розвитку. Виявлено, що регіон Східної Азії викликає значний дослідницький 

інтерес у різних наукових школах з огляду на його динамічний розвиток та 

унікальний досвід. 

У підрозділі 1.3 «Концептуально-методологічні основи аналізу етно-

цивілізаційних чинників формування політичних інститутів  в країнах 
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Східної Азії» проаналізовано питання етно-цивілізаційних чинників формування 

політичних інститутів за різними підходами та концепціями.   

Для розуміння суті етно-цивілізаційного аспекту у формуванні політичних 

інститутів використано цивілізаційний та етнологічний підходи. Ці підходи 

забезпечують тлумачення концептів етносу та цивілізації, а також їхнього впливу 

та відношення до формування і розвитку політичних інститутів. Інституційний та 

філософський підходи надають загальнонаукове розуміння досліджуваної 

проблеми та окремих її аспектів, а також забезпечують методологічну основу для 

вирішення поставлених завдань. Культурологічний підхід дозволяє дослідити 

концепт культури у політичній науці, а також визначити вплив культурних 

елементів на формування політичних інститутів та виокремити ключові культурні 

фактори впливу. Основу для дисертаційного дослідження становить етно-

цивілізаційний підхід дослідження. 

Методологія, що складає основу дисертаційного дослідження, є доволі 

різноманітною і охоплює загальнонаукові та спеціально-теоретичні методи, 

зокрема системний, структурно-функціональний, порівняльний, методи аналізу 

політичних інститутів та досліджуваних країн, методи історичного та 

політологічного аналізу, теорії модернізації, теорії політичного розвитку, 

філософський, структурно-філософський, інституційний і нормативно-ціннісний 

підходи тощо. Виявлено, що концептуальний синтез різних методів та прийомів 

дозволяє повною мірою охопити досліджувану проблему і сприяє комплексному 

вирішенню поставлених завдань. 

У розділі 2 «Ознаки та характеристики чинників формування 

політичних інститутів в Східній Азії: етно-цивілізаційний аспект», який 

складається із трьох підрозділів, розглянуто поняття етносу і цивілізації та 

визначено їхню роль у дослідженні чинників формування політичних інститутів, 

виділено критерії і ознаки чинників формування політичних інститутів на 

прикладі Східної Азії, здійснено типологію етно-цивілізаційних чинників 

формування політичних інститутів на прикладі Східноазійського регіону. 

У підрозділі 2.1 «Критерії та ознаки чинників формування та 

трансформації політичних інститутів в регіоні Східної Азії» розглянуто різні 

підходи щодо основних чинників розвитку політичної системи та інститутів. 

Визначено, що інституціоналізація може зберігати характерні культурні ознаки і 

вибудовуватись в політичній системі з урахуванням етнічних, національних та 

культурних, економічних та інших факторів. 

Аналіз концептуальних основ розвитку і формування політичних систем та 

інститутів надав змогу виокремити критерії чинників формування політичних 

інститутів. До них варто віднести, по-перше, наявність зовнішніх або внутрішніх 

викликів системі; по-друге, узгодженість з культурою суспільства, суспільними 

цінностями; по-третє, характер взаємодії із зовнішнім середовищем; по-четверте, 

схильність політичної системи до інновацій; по-п’яте, структурну диференціацію і 

взаємозалежність політичних інститутів. У формуванні політичного інституту та 

успішному здійсненні ним своїх функцій важливу роль відіграє наявність власної 

системи цінностей та правил, що притаманна конкретному культурному 
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середовищу і яка визначає цілі, особливості і характер кожного політичного 

інституту.  

У підрозділі 2.2 «Поняття етносу та цивілізації у дослідженні чинників 

формування політичних інститутів (на прикладі Східної Азії)» досліджено 

поняття етносу і цивілізації та їхнє значення у формуванні політичних інститутів. 

Проаналізовано основну ідею етно-цивілізаційного підходу, яка полягає у тезі, що 

в процесі розвитку суспільства етнос є рушійною силою, держава – механізмом, а 

цивілізація – результатом діяльності розвитку етносу та держави. Виявлено, що 

етнос є рушійною силою у формуванні будь-якої суспільно-політичної системи, 

оскільки він є носієм певних характерних ознак (мови, культури, ментальності, 

самосвідомості, цінностей та ін.), які в подальшому визначають характер самої 

суспільно-політичної системи та самої держави, а також виступають чинниками 

формування політичних інститутів. Визначено, що в політично-суспільному житті 

культурні ознаки втілюються в таких поняттях як цінності, ментальність, 

світогляд, традиції, установки тощо. 

В роботі проаналізовано етнічні особливості країн Східної Азії. Виявлено 

відносно гомогенні етнічні утворення із динамічною моделлю розвитку (Японія), 

консервативною сталою системою (Монголія), етнічно розділені країни із різними 

суспільними та політичними системами (Республіка Корея та КНДР) і етнічно 

різнорідне суспільство Китаю, в тому числі Китайською Республікою на Тайвані.  

Стосовно цивілізацій прийнято тлумачення американського політолога та 

соціолога С. Хантінгтона, який розглядав цивілізації як великі конгломерати 

країн, яким притаманні спільні визначальні ознаки. Основними критеріями та 

чинниками сучасних цивілізаційних утворень визначено: спільну культуру, 

довгий час існування, територіальну приналежність, релігію, форму організації. 

Виявлено, що цивілізаційні критерії та чинники багато в чому схожі на етнічні 

(культура, релігія, територіальна приналежність), проте вже в більшому масштабі, 

зі складнішою системою організації, тривалим історичним існуванням. Так, 

етнічні та цивілізаційні утворення охарактеризовано як різні рівні суспільного 

існування. 

У підрозділі 2.3 «Типологія етно-цивілізаційних чинників формування 

політичних інститутів в Східній Азії» на основі концептів «етнос» і 

«цивілізація» детально досліджено чинники формування політичних інститутів та 

здійснено їх типологію.  

Основними причинними засадами формування політичних інститутів 

визначено історичну необхідність, суспільну потребу та інтереси певних 

соціальних груп. Оскільки чинники формування політичних інститутів різняться 

за напрямом впливу, за сферами впливу, за масштабами тощо, ключовими етно-

цивілізаційними чинниками визначено культуру, культурні ознаки, географічний 

фактор, зовнішні впливи та виклики, психологічні особливості, релігію, систему 

цінностей, новаторство, освіту і науку, етичні норми та ін.  

На прикладі країн Східної Азії виявлено успішне поєднання культурного 

традиціоналізму суспільства та його гнучкість щодо впровадження інновацій і, як 

результат, прогресивний розвиток. Підтвердження значення окремих етно-
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цивілізаційних чинників на прикладі країн Східної Азії знайдено в статистичних 

матеріалах науково дослідних проектів. Так, поглянувши на статистичні 

матеріали рівня освіти, інноваційності, індексу людського розвитку, рівня 

політичних та громадянських свобод, верховенства закону та ін., можна чітко 

побачити, що високорозвинені країни Східної Азії (передусім Японія та 

Республіка Корея) знаходяться на передових позиціях.  

У розділі 3 «Формування та трансформація політичних інститутів в 

країнах Східної Азії в контексті етно-цивілізаційних чинників», який 

складається з трьох підрозділів, проаналізовано країни Східної Азії (Китай, 

Японію, Республіки Корея, КНДР та Монголію) в контексті етно-цивілізаційних 

чинників формування політичних інститутів, а також визначено роль досвіду 

держав Східної Азії для України. 

У підрозділі 3.1 «Формування сучасних політичних інститутів Китаю 

та Японії: етно-цивілізаційний вимір» проаналізовано особливості формування 

політичних інститутів Китаю та Японії. 

Виявлено, що Китай, з огляду на наявність різнорідно розвинених територій 

у його складі, залишається унікальною країною завдяки значному впливу 

економічного чинника та потужному державному керівництву. Політика КНР 

полягає у принципах патерналізму і активній ролі держави у економіці та 

ринкових відносинах. Встановлено, що конфуціанство в Китаї здійснило вплив на 

формування політичної системи та інститутів. Сформовану на конфуціанській 

основі політичну систему в КНР можна назвати культурою консенсусу та 

обов’язку. Наголос на необхідності виховання та освіти в дусі патерналізму 

створює сприятливу до нових перетворень платформу, що складається з молодого 

покоління і висококваліфікованих кадрів. З цього чинника випливає  прагнення і 

відкритість до інновацій та подальшого економічного розвитку. Розвиток 

економіки, освіти, технологій створює, в свою чергу, позитивне сприйняття 

демократизації та політичної модернізації. Однак, існує ряд негативних факторів 

(сепараційні проблеми, високий рівень корупції, авторитарність у політиці тощо), 

які потребують, передусім, політичного регулювання. 

Зазначено, що багато країн Східної Азії, і передусім Японія, на перших 

етапах виступали в ролі споживача досягнень лідерів західної культури і 

технологій, здійснюючи наздоганяючу модернізацію. Формуючими чинниками 

політичної системи та інститутів визначено ряд факторів: зовнішній, історичний, 

економічний, культурний, а також етно-цивілізаційні (культурні особливості, 

система цінностей, психологічні особливості, освіта, новаторство, ментальність 

тощо), які тісно взаємопов’язані між собою та, в цілому, дають цілісне уявлення 

про державу Японію. Так, наприклад, фактори зовнішнього впливу (США, КНР, 

процеси інтеграції та глобалізації) мали та мають велике значення для розвитку 

Японії. 

У підрозділі 3.2 «Етно-цивілізаційні чинники у формуванні політичних 

інститутів Республіки Корея, КНДР та Монголії» досліджено особливості 

формування політичних інститутів в Республіці Корея, КНДР та Монголії. 
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Проаналізовано держави на Корейському півострові, що представлені 

однією нацією та двома окремими державами. Республіка Корея є 

демократичною, політично та економічно розвиненою країною, на противагу 

КНДР – з пережитками соціалістичної системи, тоталітарним устроєм і культом 

особи вождя. Така ситуація в регіоні спричинена руйнівним зовнішнім впливом. 

Широкий спектр геополітичних, національних та історичних особливостей обох 

держав визначається їхньою належністю до конфуціанської політичної традиції. 

Для політичної культури конфуціанського суспільства визначальною є історико-

філософська концепція влади, яка не трансформувалась за останні десятиліття, 

проте наявність в обох країнах іноземного впливу позначилась на формуванні та 

модернізації їхніх політичних систем та інститутів.  

Прояви впливу етно-цивілізаційних чинників можна прослідкувати на 

досвіді Монголії, етно-цивілізаційний потенціал якої є досить близьким до 

українського, проте приналежність до регіону Східної Азії визначає її 

унікальність та самобутність. Країна демонструє створення реальної системи 

демократії, формування громадянського суспільства, ідеологічного плюралізму та 

терпимості. Проте тривалий вплив Радянського Союзу здійснив помітний вплив 

на формування державної та політичної системи, який до сьогодні має досить 

негативні наслідки для суспільно-політичної системи Монголії. На сьогодні 

монгольська політична система є синтезом елементів відродження традиційної та 

запозичення західної культури і має перехідний характер.  

У підрозділі 3.3 «Етно-цивілізаційний аспект дослідження політичних 

інститутів: країни Східної Азії та Україна» проаналізовано українську 

політичну систему та інститути у порівнянні та з огляду на досвід держав Східної 

Азії. Визначено, що Україна перебуває на шляху становлення демократії та 

позиціонує себе як європейську державу, а її політичний розвиток здійснюється 

на прикладі провідних європейських держав. Однак, успішність використання 

європейського політичного досвіду залежить від відповідності власним 

цивілізаційним і національним умовам нашої країни. У дослідженні розвитку 

країн Східної Азії виявлено, що ефективність управління не залежить від типу 

політичного режиму. Важливе значення має вироблення консенсусу еліт за 

напрямками національного розвитку; зусилля влади щодо забезпечення потреб та 

інтересів усіх верств суспільства, а не окремих привілейованих груп; постійні 

пошуки адекватних способів взаємодії держави та ринку, держави і бізнесу у 

відповідності з новими завданнями, які виникають в процесі розвитку тощо. Так, 

Україна потребує особливого поєднання власного культурно-національного 

потенціалу зі здобутками провідних держав світу, в тому числі і досвідом країн 

Східної Азії. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, відповідно до поставлених завдань, здійснено дослідження 

етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів в країнах 
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Східної Азії. Отримані результати дозволили зробити висновки, які мають певне 

теоретичне і практичне значення. 

1. Згідно фундаментальних структур цивілізаційного, етнологічного, 

культурологічного, модернізаційного, філософського та інституційного підходів, 

рушійною та формуючою категорією щодо політичних інститутів визначається 

етнос, культура виступає змістом, політичні системи та інститути – механізмом 

або формою, в той час як цивілізація – кінцевою метою. Етнічні, культурні та 

цивілізаційні особливості виступають в якості факторів впливу на політичні 

інститути відповідного регіону, включаючи в себе низку особливостей та 

закономірностей, пов’язаних між собою. Розуміння етно-цивілізаційного чинника 

визначається за двома підходами до тлумачення етнічних, національних 

суспільств та цивілізацій: етно-культурним підходом та ідеєю локальних 

цивілізацій (за А. Тойнбі, С. Хантінтоном). Передусім визначено, що переважаючі 

в суспільстві установки та переконання визначаються його культурною 

спадщиною та етнічною приналежністю. По суті, етно-цивілізаційні чинники 

втілюються у поняттях цінностей як етно-культурних чинників та 

взаємодоповнюються у історичній площині з поняттям цивілізації. 

2. Виявлено, що особливості культури можуть відображатись в освіті 

(виховуючи молоде покоління, держава створює основу для свого подальшого 

розвитку), моралі (яка втілюється у взаємовідносинах людей, повазі, чесності, а в 

політиці, наприклад, може проявлятись у довірі до влади, діалозі та відкритості 

влади до суспільства тощо), прагматизмі (в державі може проявлятись як 

здатність влади ефективно реагувати на виклики в державі та поза нею, 

реалізовувати інтереси держави та суспільства). У розумінні чинників 

формування політичних інститутів ключовим фактором виступає культура та 

культурні ознаки, що притаманні кожній окремій спільноті. Культурні 

особливості в етнічних спільнотах та цивілізаціях відрізняються. Так, якщо 

ірраціональне світосприйняття, звичаї, традиції, релігія як суспільно утворюючі 

чинники більш притаманні етнічним суспільствам, то в процесі історичного 

розвитку кожної окремої держави або регіону спільнота поступається цими 

явищами та удосконалюється на користь раціонального світосприйняття, етичних 

та культурних цінностей. Зазначені культурні ознаки за своєю суттю є чинниками, 

що визначають особливості держави, політичної системи, інститутів і впливають 

на їх формування та розвиток. 

3. Для вирішення завдання виокремлення чинників формування політичних 

інститутів слід, передусім, визначити критерії формування та розвитку 

політичних інститутів. До них відносяться: по-перше, наявність зовнішніх або 

внутрішніх викликів системі; по-друге, характер взаємодії із зовнішнім 

середовищем; по-третє, узгодженість з культурою суспільства, суспільними 

цінностями; по-четверте, схильність політичної системи до інновацій; по-п’яте, 

структурна диференціація та взаємозалежність політичних інститутів. З метою 

узагальнення поняття політичних інститутів, держава визначається як класичний 

приклад політичного інституту. Причинними факторами процесу формування і 

трансформації політичних інститутів, відповідно до ідей Г. Алмонда та              
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Дж. Пауелла, визначено: 1) суспільні потреби; 2) інтереси певних соціальних 

груп; 3) історичну необхідність. Зазначені причини слугують поштовхом до 

політичних перетворень та розвитку.  

4. Розподілити чинники формування політичних інститутів можливо за 

різними принципами та сферами. Наприклад,  чинники та фактори формування 

політичних інститутів можуть різнитись за напрямом впливу: 1) зовнішні 

(інтеграційні процеси та глобалізація, вплив окремих акторів міжнародної 

системи, екологічні виклики); 2) внутрішні (географічний чинник (клімат, 

ландшафт, природне середовище), економічні чинники, соціальні чинники 

(історичний фактор, психологічний чинник, демографічний чинник). Чинники 

формування політичних інститутів можна розподілити за масштабом впливу: 

локальні, національні, регіональні, глобальні; у відповідності до сфери впливу: 

економічні (ринкові відносини, економічна поведінка, рівень заощадливості, 

готовність до ризиків, конкурентність); а також геополітичні, суспільно-історичні, 

суспільно-політичні, екологічні, культурні та ін.  

5. Етно-цивілізаційні чинники включають в себе велику кількість 

показників та полягають в охопленні матриці політичного буття в історичній 

ретроспективі. Так, до етнічних чинників відносяться: 1) географічний фактор, 

природне середовище; 2) соціально-історичні особливості; 3) зовнішні впливи та 

виклики; 4) культура, культурні знаки (традиційна культура); 5) психологічні 

особливості (самосвідомість, ідентифікація); 6) міжкультурна взаємодія;               

7) релігія; 8) традиційний світогляд; 9) ірраціональне світосприйняття. До 

цивілізаційних чинників слід віднести: 1) культуру, культурні ознаки 

(цивілізаційну культуру); 2) систему цінностей; 3) новаторство (інноваційно-

технологічний чинник); 4) освіту та науку; 5) ментальність; 6) етику, етичні 

норми; 7) прагматичний світогляд; 8) раціональне світосприйняття. Розподіл та 

порядок етно-цивілізаційних чинників зумовлений їхньою хронологічною 

послідовністю (за етно-цивілізаційним підходом). Окремо також слід виділити 

суто політичні чинники формування та розвитку політичних інститутів. До них 

відносяться: 1) ступінь політичної суб’єктивності; 2) повага до верховенства 

права; 3) поширеність корупції в державному секторі; 4) радіус політичної довіри; 

5) наявність сильного лідера або команди в секторі управління; 6) ступінь довіри 

до влади; 7) вплив еліт та їхня участь у політичному житті; 8) рівень демократії. 

6. Регіон Східної Азії у його етно-культурному та політичному різноманітті 

дозволяє наочно прослідкувати та дослідити визначені етно-цивілізаційні 

чинники. По-перше, географічний фактор визначає умови існування суспільства, 

наявність ресурсів, геополітичне становище і, передусім, є важливою причиною 

економічних та політичних інтересів. Однак, на прикладі країн Східної Азії 

можна констатувати, що наявність ресурсів не є ключовою умовою для розвитку 

держави, наприклад, Японія та Республіка Корея невеликі за розмірами і мають 

скромні запаси природних ресурсів, однак, рівень розвитку в цих країнах вищий, 

ніж у великого за розмірами та багатого на ресурси Китаю. Важливішим є 

геополітичне становище, тобто положення відносно географічних сусідів на 

мікрорівні та світових економічних і політичних центрів на макрорівні. Тут 
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взнаки дається вигідне геополітичне розташування, передусім, КНР, а також 

Японії, Республіки Корея, що сприяє їх спілкуванню та співпраці з оточуючим 

світом. Не дуже вигідне геополітичне положення у Монголії, яка затиснута між 

двома країнами гігантами – КНР та Росією, що, з одного боку, обмежує її коло 

геополітичних інтересів, але, з іншого боку, знижує ймовірність конфліктів із 

сусідами. Окремо варто відмітити геополітичне положення КНДР, яке подібне до 

положення Республіки Корея та Японії, проте через закритість держави цей 

чинник не є визначальним у формуванні політичних інститутів.  

7. Географічний чинник нерозривно пов'язаний із чинником зовнішніх 

впливів та викликів і міжкультурною взаємодією. Це можна продемонструвати на 

ситуації, що склалась в КНДР: після Корейської війни 1950-1953 рр. країна 

зазнала значного впливу з боку Радянського союзу та перейняла соціалістичний 

політичний устрій. Через тривалу відірваність КНДР від зовнішнього світу та 

радянський вплив в державі утворився тоталітарний режим з ідеологією культу 

особистості. КНДР на сьогодні залишається закритою для більшості світу, 

законсервованою у власній тоталітарній системі. Монголія також досить довгий 

час перебувала під впливом Радянського Союзу, проте, на початку 1990-х рр. в 

країні почали відбуватись позитивні демократичні перетворення.  

Важливим є також економічний фактор. Важливий він тому, що є 

відображенням розвитку політичної сфери. На прикладі країн Східної Азії 

спостерігаємо, що, чим вище розвиток економіки, тим більш досконалими, 

демократичними і модернізованими є політична система та інститути (наприклад, 

високорозвинені економічні та політичні системи в Японії і Республіці Корея; 

щодо КНР, тут відбувається активне економічне зростання разом із позитивними 

політичними перетвореннями та демократизацією; Монголія має доволі слабку 

економіку і таку ж, по суті, політичну систему; КНДР характеризується 

економічним застоєм і тоталітарним режимом). З розвитком економіки 

нерозривно пов’язані такі чинники, як новаторство (інноваційно-технічний 

чинник), наука та освіта. Виявлено, що економічно розвинені Японія та 

Республіка Корея мають найвищі показники інноваційного розвитку, КНР також 

демонструє високі результати, на відміну від Монголії та КНДР. Освіта також має 

безпосередній зв'язок з розвитком і модернізацією політичних інститутів. 

Насамперед, це виявляється у вихованні та розвитку молодого покоління і 

підготовці нових кваліфікованих кадрів. Таким чином, створюється платформа 

для подальшої модернізації, новаторства, омолодження політичної сфери новими 

кадрами та ідеями.  

Щодо культурних ознак, цінностей, ментальності, світогляду, етики, в 

країнах Східної Азії ключову роль у розумінні цих чинників відіграє 

конфуціанство. Етичні принципи конфуціанства стали невід’ємними складовими 

основних законів КНР, Японії, Республіці Корея, КНДР. Тобто, етно-цивілізаційні 

особливості регіону  полягають у низці суспільно-політичних ціннісних 

принципів, зокрема, патерналізмі та шанобливості, поєднанні традиції і моралі, 

колективізмі, етиці, конфуціанській філософії тощо. 
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8. Україна, перебуваючи на етапі становлення власної унікальної 

національної політичної системи, на сьогодні характеризується негативним 

суспільно-політичним потенціалом цінностей. Україна досі переживає наслідки 

впливу радянської системи, не лише політичного, але й культурно-ціннісного 

характеру. Жорсткі зовнішні виклики спричиняють трансформацію наявної 

суспільно-політичної системи, результат якої визначається рівнем консолідації 

етно-національного та культурного потенціалу. Обґрунтовано, що Японія та 

Республіка Корея є прикладами унікального досвіду формування самобутніх 

політичних систем, але, в той же час, схожих на діючі в Західній Європі та в 

США. Розвиваючи різні сфери суспільного життя (науку, освіту, інноваційні 

технології, економіку, законодавчу базу та ін.), що безпосередньо впливають на 

формування та модернізацію політичних інститутів, і спрямовуючи потенціал на 

добробут і процвітання держави, ці країни досягли великого успіху. Кожний 

окремий досвід успіху у формуванні політичних систем та інститутів країн 

Східної Азії може слугувати прикладом для наслідування. 
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АНОТАЦІЯ 

Мазур Ю. В.  Етно-цивілізаційні чинники формування політичних 

інститутів в країнах Східної Азії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячене особливостям формування 

політичних інститутів країн Східної Азії в контексті етнічної та цивілізаційної 

самобутності регіону. В роботі аналізується синтез концептів етносу та цивілізації 

у аспекті дослідження чинників формування політичних інститутів. Надається 

характеристика ознак і критеріїв визначення чинників формування політичних 

інститутів, систематизовано чинники і фактори формування політичних систем та 

інститутів на прикладі держав Східної Азії.  Особливу увагу приділено здобуткам 

східноазійського регіону, надано оцінку досвіду щодо формування та 

трансформування інституційних компонентів. В роботі досліджується значення 

соціально-культурного потенціалу країн Східної Азії для політичних 

трансформаційних перетворень в умовах змін сучасного світу. Головне питання 
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полягає в причинних факторах нового ефективного типу політико-економічного 

устрою та управління, що притаманний цьому регіону.  

У роботі розглянуто питання причин і факторів формування політичних 

інститутів України. Врахування досвіду держав Східної Азії у формуванні 

політичних систем та інститутів може служити хорошим прикладом для України 

на шляху самостійного розвитку. 

Ключові слова: політичні інститути, політичні системи, формування 

політичних інститутів, етно-цивілізаційні чинники, країни Східної Азії. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мазур Ю. В. Этно-цивилизационные факторы формирования 

политических институтов в странах Восточной Азии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Черноморский 

национальный университет имени Петра Могилы, Николаев, 2017. 

Особенности исследования политических процессов и институтов в странах 

Восточной Азии обусловлены быстрым развитием и оригинальностью стран 

региона. Восточноазиатский регион рассмотрен в пределах таких стран, как 

Китайская Народная Республика (КНР), Япония, Республика Корея (РК), 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Китайская Республика 

на Тайване и Монголия. Во второй половине двадцатого века часть стран 

Восточной Азии продемонстрировала способность к экономическому, 

социальному и политическому успеху. Специфика региона Восточной Азии 

рассмотрена с точки зрения влияния этнических, культурных и цивилизационных 

факторов на политическое развитие этих государств. 

Диссертационное исследование посвящено особенностям формирования 

политических институтов стран Восточной Азии в контексте этнической и 

цивилизационной самобытности региона. Основная задача исследования – 

выявить причины, а также особенности формирования и развития политических 

институтов на примере стран Восточной Азии. Инновационный аспект 

диссертации заключается в попытке исследовать вопрос этно-цивилизационных 

факторов формирования политических институтов в странах Восточной Азии. В 

работе акцентируется внимание на понимании этно-цивилизационного аспекта, 

что облегчает определение условий и факторов институциональных изменений.  

В работе анализируются синтез концептов этноса и цивилизации в аспекте 

исследования факторов формирования политических институтов. Дана 

характеристика признаков и критериев определения факторов формирования 

политических институтов, систематизированы причины и факторы формирования 

политических систем и институтов на примере государств Восточной Азии. 

Особое внимание уделено достижениям дальневосточного региона, дана оценка 

использования нового опыта по формированию и трансформации 

институциональных компонентов. В работе исследуется значение социально-

культурного потенциала стран Восточной Азии для политических 

трансформационных преобразований в условиях изменения современного мира. 
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В исследовании использовался этно-цивилизационный подход с целью 

выявить, систематизировать и понять факторы формирования политических 

институтов. Подход основан на утверждении, что в процессе социального 

развития этнос раскрывает как движущую силу, государство как механизм и 

цивилизацию в результате усилий этнической группы и государственного 

развития. В диссертации были определены причины формирования политических 

институтов, такие как социальная необходимость, историческая решимость и 

интересы избранных социальных групп. Научное исследование показывает, что 

факторы формирования политических институтов можно разграничить в 

зависимости от диапазона влияния, направленного влияния, сферы и т. д. Таким 

образом, культура, культурные особенности, внешние влияния и проблемы, 

географический фактор, психологическая конституция, система ценностей, 

религия, образование и наука, инновации, этические нормы и т. д. определяются 

как ключевые этно-цивилизационные факторы формирования политических 

институтов. 

Диссертация представляет собой комплексный анализ опыта Китая, Японии, 

Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики, Китайской 

Республики на Тайване и Монголии в формировании политических институтов. В 

диссертационном исследовании определено, что уникальный опыт наиболее 

развитых стран Восточной Азии (Японии и Республики Кореи) зависит от 

влияния различных социальных сфер и его факторов (правовая основа, наука, 

образование, экономика, инновации и технологии и т.д.). Эти факторы также 

влияют на формирование и модернизацию политических институтов. Страны 

Восточной Азии добились больших успехов, нацеливая свои усилия и потенциал 

на процветание и общее благосостояние. 

В работе рассмотрен вопрос причин и факторов формирования 

политических институтов Украины. Поскольку Украина сегодня находится на 

переходном этапе и на пути формирования собственной уникальной национально-

политической системы сталкивается с множеством проблем и препятствий. 

Принятие во внимание опыта государств Восточной Азии в формировании 

политических систем и институтов может служить хорошим примером для 

Украины на пути самостоятельного развития. 

Ключевые слова: политические институты, политические системы, 

формирование политических институтов, этно-цивилизационные факторы, 

страны Восточной Азии. 

 

SUMMARY 

Mazur I.V. Ethno-civilizational factors of political institutions formation in 

East Asia. – Manuscript. 
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The dissertation reveals the peculiarities of political institutions formation in East 

Asia in the context of ethnic and civilizational identity of the region. The author 
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analyses the synthesis of concepts ethnic group and civilization in the aspect of political 

institutions formation factors. Characteristics of attributes and criteria for determining 

political institutions formation factors are given, causes and factors of political systems 

and institutions formation on the example of East Asia states are systematized. 

Particular attention is paid to the achievements of East Asia region and the use of new 

experience in the institutional components formation and transformation is estimated. 

The dissertation examines the importance of the socio-cultural potential of East Asian 

countries for political transformations in the context of changes in the modern world. 

Dissertation thesis considers causes and factors of Ukraine's political institutions 

formation. Taking into account the experience of East Asian states can serve as a good 

example for Ukraine on the path of independent development. 

Keywords: political institutes, political systems, political institutions formation, 

ethno-civilizational factors, East Asia.  


